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Badkamers in Space.
Bathrooms in Universe.
Saint School
DNA wasbeurt

DNA wash

Je DNA ligt in je Eigen Lichaam.

Your DNA lays in your Own Body.

Openvouwen van DNA voor Evolutie
van Evolutie, haalt het beste uit je
Leven. Je leeft in Space.

Unfolding of DNA for Evolution of
Evolution, gets the best out of your
Life. Je live in Space.

Dit openvouw – systeem staat onder
toezicht van Saint School.

This unfolding-system is under
supervision by Saint School.

Spacekrachten zijn je Rolmodel.

Space forces are your Role model.

Ook als je niet continue gericht bent
op de betekenis van Hogere krachten
in je Gedrag.
De Mens communiceert Altijd met
Saint School; je bewust-zijn van de
Luxe die verborgen ligt in je DNA…
brengt je naar Vaardigheden die je
nodig hebt.

Even when you are not focussed on
the impact of Higher forces on your
Behavior, constantly.
The Human ALWAYS communicates
with Saint School; your selfconsiousness for all Luxurious
particles which are hidden in your DNA
… brings you to Skills you need.

Luxe:
Het Beste uit Individuele Evolutie
halen. Een optimale relatie van je
Lichaam met Spacekrachten.

Glamour:
Get the Best out of Individual
Evolution. To optimize the relationship
of your Body with Spaceforces.
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Evolutie van Verfijning, zonder
EQ achter BigBang uit het oog te
verliezen.

Evolution of Refinement, without
losing sight of EQ behind BigBang.

Evolutie van Verfijning:

Evolution of Refinement:



Het vermogen om Goed van
Kwaad te scheiden.



The ability to separate Good
from Wrong.



Goed te vergroten, tijdens het
verkleinen van Kwaad.



Enlarge Good, and minimalize
Wrong.



Goed in de Juiste Categorie voor
verdere groei tot Beter – Best te
realiseren.



Realize the Good in the Correct
Category for improvement into
Better – Best.



Kwaad in een Container
stoppen, met als doel het Klein
te houden.



Put Evil in a Contrainer, with the
target to keep it Small.



Aanvaarden dat Kwaad er Altijd
is en ook Altijd wil blijven
groeien, tegen je Wil in.



Accept that Wrong will ALWAYS
be around and does want to
grow, against your Will.



Accept that the optimalization is
a heavy Duty, that stays
throughout your whole Life… in
each nanosecond.



Accept that your Own Will, is
the motor… which you can have
charged at Saint School.
Accept that the Mirror…, is your
most reliable partner for
communication.



Aanvaarden dat Goed
optimaliseren een zware Taak is,
die je hele Leven blijft… in elke
nanoseconde.



Aanvaarden dat je Eigen Wil, je
motor is… die je kan laten
opladen door Saint School.







Aanvaarden dat de Spiegel, je
meest betrouwbare
gesprekspartner is.



Verfijnen is het plaatsen van
Ankers op het Stramien dat je
bewandelt. Deze Ankers zijn
Waardevast; je kan ze alleen
onderhouden… totdat zij weg
geroest zijn.
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Refinement is the act of
stationing Anchors on the Set of
Line you walk on. These Anchors
have a rocksteady Value; you
are suppose to maintain them…
until they are rested into
poudre.





Evolutie van Verfijning moet
worden Schoongepoetst; op
Aarde en in Space.

Each Individual is a promotion
project at Saint school, in hands
of Saints in training…, who
personally also residence in the
Evolution of Refinement.

Voor Saint School is elk Individu
een afstudeer project, in handen
van de Saints in Opleiding…
die persoonlijk ook in de
Evolutie van Verfijning leven.

DNA wasmachine
Elk mens heeft een Zelfreinigend
vermogen.
De mate waarin je je Eigen Body –
Soul – Spirit in balans houdt, bepaalt
het succes van de wasmachine in je
Lichaam.
In je DNA-wasser, tref je alle
vormen van Evolutie aan:
Evolutie van Eerlijkheid.
Evolutie van Intelligentie.
Evolutie van Kracht.

Evolution of Refinement
must be Cleansed; on Earth
in Space.

Fermilab | Science | Particle
Accelerators | Fermilab's Accelerator
Complex (fnal.gov)

Scientists on Earth ‘can only
play with particles, not wash
them’.
DNA wasser
Each human owns a Selfcleansing
ability.
The intensity with which you keep
your Own Body – Soul – Spirit
balanced, determines the success of
they laundrette in your Body.
All types of Evolution are present
you your DNA-washer:
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Evolutie van Voortplanting / Sex.
Evolutie van Goed.

Evolution of Honesty.
Intelligence.

Evolutie van Kwaad.
Power.
Evolutie van Talent / leven zoals het
behoort te zijn.

Reproduction / Sex.

Evolutie van Spacekrachten.

Good.

Evolutie van je Individuele relatie met Bad.
Saint School.
Evolution of Talent / life as we are
… enzovoort…
suppose to live it.
DNA-wasser en Saint School
Evolution of Spaceforces.
werken nauw samen; in elke
nanoseconde… om precies te zijn. Of, the Individual relationship with
Saint School.
 Voelt aan als elektriciteit in je
… enz…
hoofd.


Voelt aan, als een proces
‘dat je overkomt… of iets
waarnaar je niet wil luisteren’.



Regelt je Leven, goedschiks of
kwaadschiks.



Dwingt je tot Kijken in de
Spiegel.



DNA-wasser and Saint School cowork closely; in each
nanosecond… to be precise.


Feels as electricity in your head.



Feels as if a process ‘overcomes
you.. or as something you don’t
want to listen to’.

Dwingt je Keuzes te maken.



Takes ove ryour Live, willingly or
unwillingly.



Houd je aan de gemaakte
Keuzes, in een gevecht tussen
Goed of Kwaad.



Forces you to take a Look in the
Mirror.



Dwingt je te Leven met de
gevolgen van je Keuzes, in
Goed en Kwaad.



Forces you to make Choices.



Keeps you linked to the choices
you made, in a battle between
Good or Wrong.



Dwingt je de Realiteit van
Evolutie te aanvaarden; je kan
niet ALLES plannen.
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Maar je kan wel…
het Juiste Gedrag op het Juiste
Moment vertonen voor het
optimaliseren van het
Verschil tussen Goed & Kwaad.


Dwingt je Ankers te plaatsen op
je Meridianen.



Dwingt je deze Ankers te
onderhouden en ook je Stramien
te erkennen en te bewandelen.



Dwingt je tot bezoek aan de
Wasmachine in Saint-school.



Forces you to Live with the
concequences of your Choices,
in Good and Evil.



Forces you to accept the Reality
of Evolution; you can’t plan
EVERYTHING.



But you can… manufacture the
Right Behavior on the Needed
Moment for optimizing the
Difference between Good &
Wrong.



Forces you to place Anchors on
your Meridians.



Forces you to maintain these
Anchors, plus to acknowlegde
the Set of Lines you live on and
must float about.



Forces you to visit the Washer at
Saint School.

Uitverkorene mag in de
Wasmachine van Saint School
Tja… dan heb je IETS bereikt!
Je bent aan het Einde van een Lijn in
je Eigen Leven… op je Meridianen.
Evaluatie is verplicht.
Nu, je IETS hebt gedaan… dat handig
is voor Hogere Saints, word je door
Space geoptimaliseerd.
Kalibratie, door EQ achter BigBang.
Je hebt
het Juiste Gedrag vertoont,
inclusief het Parcours
voor Juiste Evolutie…
en de Makers van het Universum
maken een steen van je Prestatie.
Je doet het Goed, maar moet ‘hier en
daar wat worden bijgewerkt’.

The Chosen one is allowed access
to the Washer at Saint School
Yes… you have arrived at
SOMETHING!
You are at the End of a Line in your
Own Life… on your Meridians.
Evaluation is obliged.
Now, you have done SOMETHING …
wich comes handy for Higher Saints;
you are being optimezed by Space.
Calibration, by EQ behind BigBang.
You have shown the Needed
Behaviors,
inclusing the Right Parcours
for Correct Evolution…
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and the Makers of the Universe
turn your Achievements into
Stone.
You are going Fine, but ‘Everywhere
and Nowhere you need some
mending’.

Wasserij wassen set isometrische
pictogrammen met geïsoleerde
menselijke karakters wasmachines
wasmiddelen en rokplanken
vectorillustratie | Gratis Vector
(freepik.com)

3d-realistische kleermaker set. houten
haspel met draden, naalden en pinnen
voor kleermakerij | Gratis Vector
(freepik.com)
You are geing repaired and ironed, in
Saint system-controle – mode.
This is a never-ending process.
For your Good behavior in the
SpaceBlock, inherent to the Individual
on Earth.
While you are on Planet Earth, the
Spaceforces do maintain the
SpaceBlock … which was once your
home… and what will be your home
again after passing.
Evolution of Wisdom:

Denken emoticon vectorafbeelding
door © yayayoyo ⬇ Vectorstock
#3643397 (depositphotos.com)

Get the Best out of Everybody _
Everthing, without demolition.
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Saint zet Mensen - wasser aan:


Saint in control over
Human – washer:

Saint kiest soort wasbeurt.

Je hebt immers op Aarde je
Diepe Zelf al gereinigd… maar
komt niet verder.

Indeed, you did cleanse your
Deep Self on Earth… but you
can’t move forwards in life.

Je bent nog niet aan het Einde
van Evolutie van Intelligentie.
Je hebt een beeld in de Spiegel
nodig, dat je niet zelf kan
produceren.
Je hebt een Verkeersbord nodig,
dat je niet kan vinden op
Aarde… doordat EQ achter
BigBang weet ‘dat je Spacewasser nodig hebt voor lange
termijn succes’.


Saint selects the type of
cleansing.

In je dromen ben je in een
Badkamer en reinig je je
Lichaam.



You have not reached the End of
Evolution of Intelligence.



You need an image in the Mirror,
which you can’t produce
yourself.



You need a Traffic sign, which
you can’t find on Earth… due to
fact that EQ behind BigBang
knows ‘that you need a Spacewasher for long term success’.



In your dreams you are in a
Bathroom and to you cleanse
your Body.

De interpretatie van gang van
zaken die je daar maakt, is
persoonsgebonden.

The interpretation you make
about the way things go, is
personallity bounded.

Het bezoek aan de Space
wasserette is een Systeem, dat
je zal herkennen tijdens
verschillende dromen.
Uiteindelijk leer je de Conditie
van je Eigen Leven & Lichaam
waarderen; je weet wat je moet
doen.
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The trip to the Space laundrette
is a System, that you will
recognize during various
dreams.



Eventually, you learn to
appreciate the Condition of your
Own Life & Body; you know
what to do.

Word je wakker, na een bezoek
aan Space-wasserij… heb je
beelden nog in je hoofd.
Welke je lange tijd zal
onthouden; tot aan de Dag dat
je Space-taken juist hebt
volbracht.



When you do wake up… after a
visit to the Space-laundry… you
do have the images still on your
mind. Which will stay there for a
long time to come; until the Day
that you have completed your
Space-duties correctly.

Wat heb je eraan?

What makes it useful?

Aanmaken van Compact-EQ.

Makery of Compact-EQ

Schijfcontrole in de hersenen.
Schrijfdefragmentatie.
Systeem herstel in kleine delen.

Disk control in the brain.
Disk defragmentation.
System recovery in small parts.

Evolutie van Overbodigheid:

Evolution of Redundancy:

Overbodig is IETS dat je niet nodig
hebt.

Redundant is SOMETHING you don’t
need.

IETS kan ALLES zijn, afhankelijk van
je Vaardigheden op Aarde.

SOMETHING can be EVERYTHING,
depending on your Skills on Earth.

Welk deel van ALLES is Goed en blijft; Which part of EVERYTHING is Good
welke deel is Fout en moet in de
and stays well; which part is Wrong
schredder?
and must be put in the schredder?
Compact-EQ:

Compact-EQ:



Het vermogen om de Kortste
weg uit de hel te kiezen.



The ability to select the Shortcut
out of hel.



Problemen op de Korte Tijdbalk
op te lossen; met goedkeuring
van Space.



Solve Problems on the Short
Timeline; with Space approval.



Leven met zo min mogelijk
terugval in de hel; Snelste weg
uit de hel verankeren.



Live with the smallest amount of
relapse into hel; anchor the
Fast-track out of hel.
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Acceleratievermogen van
Compact-EQ verhogen.



Increase the accelleration ability
of Compact EQ.



Route naar SpaceLab / Saint
school verkorten.



Shorten the Route to SpaceLab /
Saint school.



Omlooptijd van Problemen,
verkorten en Goede Resultaten
transformeren tot Anticipatievaardigheid.



Reduce the Turnover time of
Problems and transform the
Good results into an
Anticipation-skill.



Ontsnappingsroute uit de hel,
verkorten met Anticipatievaardigheid Verfijning.



Escape-rout from hel, will be
shortend with Refinement of
Anticipation-skill.



Voorkomen dat je in de hel
terechtkomt.



Prevent your personal entering
into the hel.



Leren vechten voor de Optimale
Evolutie van je Eigen DNA.



Learn to fight for the Optimized
Evolution of your Own DNA.

Optimaal:

Optimized:

Je kan verder bouwen in het systeem
dat goed voor je werkt.
Je wordt niet terug gefloten door
Medemens of Spacekrachten.

You can continue to construct the
system that is working well for you.
You will not be whistled back by Fellow
human or Spaceforces.

Najlepší relax na svete. Japonské snežné
opice takto bojujú s tuhou zimou | interez.sk

9

What undertake Saints with
Bathroom system?
I am only recently promoted.
I will get back to you on this Platform,
for some inside Saint-secrets.

Emoticon Pensando PNG transparente
- StickPNG (pinterest.com)
Wat staat er geprint in
mijn DNA Saint Studie voor de
Toekomst?


Meer Macht.
Ik concludeer het Resultaat
van de Wasbeurt van Medemens
in de Space-badkamer.





Mijn Rapportage-rol onder
EQ achter BigBang makers.

My personal Skill-set has to be
Refined with EQ for Warm &
Cold.

Nieuwe Coördinaten in Space.

On the Long-distance Track.

Ik krijg een Uitkijktoren, nu ik
Aarde in Grotere Verfijning moet
overzien.

Over a more Refined Set of
Lines.

Nieuw Glossarium voor Warm &
Koud.

For Myself and Mankind, under
Tornado Spaceforce by
SpaceLab.

Door het schoonmaken van de
Space Badkamers, ben ik
geconfronteerd met nieuwe
Verschijningsvormen van Warm
& Koud.

During Worldwar3.

Dit moet ik ‘doorberekenen in de
Relaties tussen Mensen op Aarde
in Space’.
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I have to become
‘a Kind of Reclyclist and
Schredder’, comprehending
WHY the Individuals flash away
parts of their EQ x IQ.

Het Gedrag van de Badkamer
Gebruiker geeft bepaalde
Straling voor Evolutie af.
Deze Straling heeft een
Temperatuur, die sterk van
invloed is op EQ in Medemens.


New Biology – Physics –
Chemics – Mathematics.
I must teach Myself to
understand the Chemical
Reaction between Humans,
better…

Badkamer bezoeker laat ook
Chemische verbindingen achter.
De Chemie tussen Mensen
verandert.
Begrijpen HOE de
Spacekrachten de Mens
reinigen… is Biologie –
Natuurkunde – Wiskunde –
Scheikunde.

That’s if I want to Live & Work
on Level 3 at Saint School.

Interim Minister President
DésiréeStokkel
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal-nh
Netherlands
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