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Zij hebben allen een plan voor het
verkrijgen van voedsel:







They all have a plan to obtain
food:







alle wezens
in alle maten
van alle samenlevingen
in alle plaatsen
op jacht
voor Evolutie van Overleven
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all creatures
in all sizes
of all communities
in all places
hunting
for Evolution of Survival

Sommigen lijken Liefjes; anderen
lijken slechts ‘oké’:

Some are Lovely; others only
look ‘okay’:

 zij blazen je omver met hun
vaardigheden
 nemen jouw zuurstof uit alle
gemoedstoestanden
 geven ‘dingen waarnaar je
verlangde’
 en, ‘kunnen je in een Wereld
duwen die je niet nodig
hebt’.

 they blow your mind with
their skills
 take your oxigen under all
moods
 give ‘things you were
longing for’
 and, ‘can push you into a
World you don’t need’
 for Evolution of Survival

Niet ALLES is wat het lijkt.
Not EVERYTHING is what it
lookes like.

Opgelegde Evolutie
voor het Grotere Goed,
start met de Best mogelijke kennis
over je Deeltjes Blok
in Space, op Aarde.

Enforced Evolution
for the Greater Good,
starts with the Best knowledge
about your Particle Block
in Space, on Earth.

NIETS is wat het lijkt te zijn.
Alle Krachten & Formules
ergens in de Atmosfeer.
klaar, om te pikken van Space
voor implementatie op Aarde.

NOTHING is what it looks like.
All Forces & Formulas
somewhere in the Atmosphere.
Ready to pick from Space
for implementation on Earth.

Niets ligt buiten de Management
macht

Nothing is beyond control by
Management
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Je Deeltjes Blok in Space op
Aarde






Your Particle Block in Space
on Earth

EQ achter de BigBang
BigBang
Universum
DeeltjesBlok: Space - Aarde - Mens
SpaceLab = Hoge krachten
Management

EQ achter de BigBang en de BigBang
slaan wij even over in deze PDF.

EVERYTHING:
What fits Your Human Body and what
also is located beyond your Personal
DNA.

Universum is ALLES
zoals je dat leert uit studieboeken.
 Planeten – Sterren – Zonnen

Universe is EVERYTHING
as printed in studybooks.
 Planets – Stars – Suns

DeeltjesBlok voor de
Relatie : Space – Aarde – Mens



Ik voeg toe:
 de Les over het SpaceLab.

Op Aarde: als Mens.



In je SpaceBlok; als Biologie –
Natuurkunde – Scheikunde –
Wiskunde – EQ.

Particle Block for the Relationship:
Space – Aarde - Mens

I add:
 the Lesson about SpaceLab

Ik besta buiten jouw DNA.




EQ behind the Bigbang
BigBang
Universe
Particle Block: Space – Earth –
Human
SpaceLab = Higher Powers
Management

EQ behind the BigBang and the
Bigbgang itself, is something we ignore
in this PDF.

ALLES:
wat past in Je Lichaam en wat ook
buiten je Eigen DNA bestaat.








I am standing outside your DNA.
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On Earth: as a Human being
In your SpaceBlock: as Biology –
Physics – Chemics – Methametics EQ .

SpaceLab is manager van Ons Allemaal.

SpaceLab is the manager of All of Us.




SpaceLab is een Systeem in
Space:
Dit systeem zit vol Biologie –
Natuurkunde – Scheikunde –
Wiskunde – EQ.



Dit systeem communiceert met de
Mens op Aarde m.b.v. Straling /
RadioFrequenties.
Of, Andere Krachten die de Mens
nog niet kent.
Deze Straling komt in ons Lichaam…
en wij interpreteren de Taak van de
kracht…





Wat doe ik met alle antwoorden als
ik wakker ben?
◦

◦



What triggers SpaceLab on Earth in
my Body?
For which targets do I have to Live
& Work with this information from
the Universe?
Do I dream? Or, am I awake?

Droom ik? Of, ben ik wakker?


This Radiation arrives in our Body..
and we read it as a SpaceLab-duty
with force….



Waardoor is SpaceLab op Aarde in
mijn Lichaam?
Waarvoor moet ik Leven & Werken
met deze gegevens uit het
Universum?

SpaceLab is a System in Space:
This system is full with Biology –
Physics – Chemics – Methamatics –
EQ.
This system communicates with the
Human on Earth, and uses
Radiation/ Radiofrequencies.
Or, Other Powers the Human is
unfamiliar with.

Hoge krachten waarvan wij de
herkomst & taak nog niet
kennen, bepalen ook Ons Leven
op Aarde, in sterke mate.
De Mens heeft nog heel veel
meer kennis van Biologie –
Natuurkunde – Scheikunde –
Wiskunde nodig om de EQ, die
straalt vanuit het SpaceLab , te
begrijpen.

What do I need to do with all the
answers when I am awake?
o Higher powers – which we
can not track down to its
origin with a duty unfamiliar
to us, determine Our Lives
on Earth, too… intensively.
o The Human needs much
more knowledge of Biology
– Physics – Chemics –
Mathematics for
understanding the EQ ,
which radiated from the
SpaceBlock.
o SpaceLab is the High-force
which has designed the
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◦








Human being and keeps it
Alive for a specific Task in
the Universe.

SpaceLab is de Hoge-kracht die
de Mens heeft ontworpen en in
Leven houdt voor een bepaalde
Taak in het Universum.

For Evolution of Evolution.

Voor Evolutie van Evolutie.



SpaceLab benut zelf ook EQ
achter de BigBang, maar praat
daar niet over.

SpaceLab itself also makes use of
EQ behind the BigBang, but never
talks about it.



SpaceLab gives each Individual the
Freedom to live from DNA on
Earth in freedom.



The Human lives and determines
him / herself how Life must be
conducted.
This performance is called
Evolution.

SpaceLab geeft het Individu de
vrijheid om vanuit DNA op Aarde
te Leven.
De Mens leeft en bepaalt zelf hoe
het Leven moet worden uitgevoerd.
Deze uitvoering heet Evolutie.



Evolutie in Kleine delen van
Leven.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪


Evolution of Smaller parts of Life.
o Evolution of the Body on
Earth
o Evolution of Intelligence.
o Evolution of Talent.
o Evolution of EQ / Wisdom.
o Evolution of Love.
o Evolution of Hate.
o Evolution of Relationships.
o Evolution of Food.
o Evolution of Community.
o Evolution of Boundaries.
o Evolution of the Relatioship
with SpaceLab & your
ParticleBlock
o Enz

Evolutie van Lichaam op
Aarde
Evolutie van Intelligentie
Evolutie van Talent
Evolutie van EQ / Wijsheid
Evolutie van Liefde
Evolutie van Haat
Evolutie van Relaties
Evolutie van Voedsel
Evolutie van Samenleving
Evolutie van de Grens
Evolutie van de Relatie met
SpaceLab & je DeeltjesBlok
enz.

Al deze vormen van Denken &
Gedrag van Mensen, worden wel
‘bijgestuurd vanuit Space’.
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All these designs of Thinking
Behavior by Humans, are being
‘managed / stirred from Space’.

Evolutie die de Mens zelf uitvoert,
wordt wel bijgewerkt vanuit Space.

Evolution conducted by the Human
being him/ herself, is being controlled
by Space.

Door ALLES.
By EVERYTHING.
 Your DNA is in direct contact with
your ParticleBlok in Space, where
forces complete your Thinking%
Doing on Earth.



Jouw DNA staat direct in contact
met jouw DeeltjesBlok/ SpaceBlok
in Space, waar krachten je Denken
& Gedrag completeren op Aarde.



Deze krachten zijn Biologie –
Natuurkunde – Scheikunde –
Wiskunde – EQ afkomstig van
Andere Delen in Space.
Deze Andere Delen komen wel
voort uit EQ achter de BigBang en
de BigBang… maar zoeven in het
Universum om jou te helpen.





Ze zoeven als een Groep Deeltjes
dat aan elkaar blijven hangen; zij
vormen een Blok. Jouw Blok.



They zoom by as a Group Particles,
which hangout together; they shape
the Block. Your Block.



SpaceLab is de Manager van alle
SpaceBlokken/ alle Deeltje in
Alle Blokken.



SpaceLab is the Manager of all
SpaceBlocks / all Particles in All
Blocks.





These forces are Biology – Physics
– Chemics – Mathemetics – EQ
which arrives from Other Parts in
Space.
These Other Parts do spring from
EQ behind the BigBang and the
BigBang itself… but zoom by in the
Universe to assist you.

SpaceLab is ‘toevallig’
ook jouw manager.

SpaceLab happens to be your manager
‘by coincidence’.

Moord is een system
Met een SpaceBlok &
SpaceLab

Murder is a system
With a SpaceBlock &
SpaceLab

Moord
 onbalans in Groep SpaceBlokken

Murder
 Non-balance in Group
SpaceBlocks
 Non-balance in Human body



onbalans in het Mensenlichaam
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◦

Space-kracht rond Moord is
onbekende Biologie –
Natuurkunde – Scheikunde –
Wiskunde – EQ

SpaceLab communiceert wel, maar
doordat het mensenlichaam nog
primitief ontwikkeld is… komen niet
alle boodschappen op tijd aan.

◦

De Mens ‘hoort IETS, weet IETS,
voelt IETS… ‘ maar de impact van het
bericht is niet gesynchroniseerd met
de werking van DNA in het lichaam.
De DNA kan niet anticiperen op de
Moordaanslag.

◦

Hoge krachten kunnen niet altijd de
uitvoering van Moord voorkomen,
nu de mens een minimaal
Wetenschappelijk Denkraam heeft in
het DNA, in vergelijking met de totale
kennis aanwezig in het Universum.

◦

Of, het Denkraam werkt goed,
maar de Fysieke Kracht ontbreekt
om te bereiken wat je nodig hebt.
Je hebt de kracht van een Leeuw nodig
om te overleven, maar je beschikt
slechts over Mensen-kracht.

◦

Of, je Denkraam functioneert goed
en je hebt voldoende Fysieke Kracht
voor Zelfverdediging…, maar de
medemens in de Omgeving heeft dit
niet.

◦

EQ-rekenen
ter voorkoming van een
Moordaanslag op je Lichaam…
omvat ook ALTIJD
de EQ van andere personen.
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Space-force zooming by Murder
is unknown Biology – Physics –
Chemics – Mathematics – EQ.

◦

SpaceLab communicates, but know
the human body is too
primitively developed… the
messages do not arrive in time.

◦

The Human ‘hears Something,
knows Something, feels
Something…’, but the impact of
the message is not synchronized
with the methods of work of the
DNA in the body.
The DNA can not anticipate on the
Murder attack.

◦

Higher powers can not always
prevent the conduct of Murder,
now the human owns a minimum
Scientific Think-schedule in the
DNA, in comparison with the total
knowledge present in the Universe.

◦

Or, the Think-schedule is in place
but the Physical Force is too weak
‘to accomplish what you need’.
You do need the power of a LION in
order to survive, but you only can
make use of Human-power.

◦

Or, your Think-schedule functions
well and you do own plenty
Physical Force for Selfdefence…, but
the human is in an Environment
that can not keep up / is too
weak.

◦

EQ-calculation for the prevention
of a Murderattack on your
Body… ALWAYS include the EQ
of fellow humans.

Zodra de EQ van de ander ‘te zwak is’,
kan jij hierdoor in problemen zijn.

◦

https://youtu.be/phqvE3UeSPY

Geschreven door
Désirée Elisabeth Stokkel,
InterimMinisterPresident.

8

As soon as the EQ of the fellow
human ‘is too weak’, you can end
up in big trouble.

