ElonMusk wil WO3 niet
overleven.

ElonMusk does not want
to survive WO3.

Hij wil geen tijd - energie –
middelen investeren voor het in
leven houden van zijn lichaam –
ziel – spacekracht.

He does not want to invest time –
energy – means for the
maintenance of his body – soul –
spaceforce.

De Wil:
Motor achter Gedrag.
Schoonmaker tussen Goed &
Kwaad.
Fluisteraar tussen Liefde & Haat.
DNA-openvouw systeem.

The WILL:
Motor behind Behavior.
Cleaner between Good & Evil.
Wisperer between Love & Hatred.
DNA-unfold system.
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1 Man is responsible for
1 Man is zelf
verantwoordelijk voor zijn his Own Will; for survival
Eigen Wil ; voor overleven of his body in Warzone.
van zijn lichaam in
Oorlog.
Een man die deze Space–taak op
Aarde niet wil uitvoeren:





Kan geen Zichzelf niet in leven
houden.
Kan geen Familie in leven
houden.
Kan geen Bedrijf goed besturen.
Kan geen Personeel de Toekomst
in brengen.
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A men who is reluctant to complete
this Space-duty on Earth:





Can not
Can not
Can not
Can not
Future.

keep Himself alive.
keep Family alive.
manage Compagny well.
bring Personnel into







Kan Oorlogsmisdadiger niet
stoppen.
Kan Wapens niet herkennen /
onschadelijk maken.
Kan geen Mensenlevens redden
in de samenleving.
Kan geen Landsbestuur kiezen.
Kan zich niet Voorplanten,
zonder Genocide op Aarde ( die
ook zijn eigen kinderen doodt).

De Wil in ElonMusk = Tornado /
Tsunami / Spiraal / Niks.











Can not stop Warlord.
Can not recognize / defuse
Weapons.



Can’t rescue Human lives in
community.
Can’t elect a Nations Parliament.
Can’t Reproduce himself, without
Genocide on Earth ( which will kill
his own children , too ).




The Will in ElonMusk = Tornado /
Tsunami / Spiral / Nothing.

 Musk had never before studied

Musk heeft nog nooit de Evolutie
van Zijn Wil bestudeered.
Evolutie van Dromen, is
dominant in Mijn door Spacealab
aangewezen Man.
Dromen worden Materie.
Materie wordt winst.
Winst is uitbouw van Dromen
voor Meer Musk op Aarde.
Uitbouw is De Medemens
inzetten voor Dromen – Materie
en Meer Musk.

the Evolution of His Will.

 Evolution of Dreams, is dominant
in My by SpaceLab appointed
Man.




Dreams become Materials.
Materials become Profit.



Profit is for expansion of Dreams
for More Musk on Earth.



Expansion is put the Fellowhuman to work for more Dreams
– Materials and More Musk.



Tornado = raging DNA Musk.



Tornado = DNA Musk raast.



Tsunami = Musk droom ‘moet
Iedereen willen hebben’.





Spiraal = Musk droom omzetten
in Materie op Aarde , plus
Uitbouw realiseren.

Tsunami = Musk dream ‘is
something Everybody must want
to share / own’.



Spiral = Musk dream
transformation into Materials on
Earth, plus realize Expansion.



Nothing = Musk dies in halfdone Dream, due to fact that
he ignores the Dreams of
Fellow-humans… and refuse



Niks = Musk sterft in halfbakken Droom, doordat hij de
Dromen van zijn Medemens
negeert … en hen niet wil helpen
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bij het realiseren van hun
idealen.

to assist them with realizing
their personal ambition.

Consequence of this Lifestyle:

Gevolg van deze Leefstijl :


Musk ziet geen verschil tussen
Goed & Kwaad.



Ziet niet dat Kwaad naast hem
groeit met dezelfde kracht als hij
zijn Materie op Aarde realiseert.



Kan niet Luisteren naar
Medemens die hem nu zijn /
haar Droom voorlegt, voor
samenwerking…



Musk can’t see difference
between Good & Wrong.



Does not see Evil – next to him –
growing with the same force as
he realizes Materials on Earth.



Can’t Listen to Fellow Human,
who put his / her Dream in front
of him, for co-work….



A Phantasy or Wish by Fellow
Human is for Musk identical to
‘Free available raw material for
his Dream…’; without the civilized
intention ‘to give back’.

Een Fantasie of Wens van
Medemens is voor Musk gelijk
aan ‘Gratis grondstof voor zijn
Droom…’; zonder dat hij
daarvoor iets teruggeeft.
Diefstal van Fantasie –
Overlevingsstrategie van
Medemens, is voor Musk ‘okay’.






Stelen van Dromen & Middelen
van Medemens is voor Musk
geen Systeem dat resulteert in
Moordaanslag op zijn Lichaam.

Theft of Phantasy –
Survivalstrategy of Fellow
Humans, is for Musk ‘okay’.


Theft of Dreams & Means from
Fellow Human is NOT a System
for Musk, that results in a murder
attempt on his Body.
Or, that of his Family – Personnel
– Customers – Friends +.

Of, dat van zijn Familie –
Personeel – Klanten –
Vrienden+.



Het ontkennen van bestaan van
van Pijn in Medemens door
werkwijze van Elon, is voor Musk
een methode om zijn
persoonlijke Dromen …Highspeed
/ Highdensity te waarborgen.

The denial of the existence of
Pain in Fellow Human due to the
methods of work by Elon, is for
Musk a method to guarantee his
personal Dreams… Highspeed /
High density.



Can not Anchor Good of Evil on
Large Meridians on Earth, for the
target to survive a Murder
attempt.

Kan geen Goed of Kwaad op
Grote Meridianen plaatsen op
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Aarde, met als doel
Moordaanslag te Overleven.



Can’t read Pain as road sign.



Can not recognize Pain in Fellow
Human as a warning for
relationship problems.



Kan Pijn niet als verkeersbord
behandelen.



Kan Pijn in Medemens niet
herkennen als waarschuwing
voor relatie problemen.



Can not approach Pain in Fellow
Human as a System that must be
repaired.



Kan Pijn in Medemens niet
benaderen als een Systeem dat
gerepareerd moet worden.





Kan Medemens niet ervaren als
Autonome Eenheid, met Eigen
DNA voor Eigen locatie in Space.

Can not experience the
Autonomous mode in Fellow
Human, as Private DNA with
Personal Location in Space for
that Person in front of him.



Kan geen Ruimte geven voor het
openen van DNA van Medemens;
binnen de Tornado – Tsunami –
Spiraal – Niks van De Musk.



Can’t give Space to Fellow
Human for opening DNA of that
person inside the Tornado –
Tsunami – Spiral – Nothing in
The Musk.



Kan Ruimte waarin de
medemens functioneert, niet
‘ZIEN’; kan het Gedrag van
anderen niet bestuderen… als
zijnde een Eenheid die zijn
Lichaam zal beschadigen /
doden.



Can’t see Space, in which Fellow
Humans function; can’t Study the
Behavior of others … as Unit that
will damage / kill his Body.



Can’t approach / enter the Space
in which Fellow Humans operate
from a ( Legally correct )
perspective not in a way that
communications with Humans
result in more Survival force for
The Musk.



Can’t estimate the value of
Communications by Fellow
Humans for Love – Hatred –
Danger – Happiness on the Long
term.



Can’t transform Communications
with are damaging for The Musk,
into conversations which result in
more Justice – Health for a Good
life, for 2 persons in 1 Space.







Kan Ruimte waarin Medemens
opereert niet zodanig ( Juridisch
correct ) benaderen of
binnentreden, dat
communicaties met mensen
resulteren in meer
Overlevingskracht voor De Musk.
Kan Communicaties van
Medemensen niet inschatten op
Liefde – Haat – Gevaar – Geluk
op de Lange termijn.
Kan Communicaties, die
beschadigend zijn voor De Musk,
niet omzetten in Rechtsvaardige
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– Genezende – gesprekken, die
resulteren in een Goed Leven
voor 2 mensen in 1 Ruimte.


Kan niet inschatten Wanneer hij
door Wie op Welk moment zal
worden vermoord; voor Welke
doelen in de Persoon van de
Dader.



Can’t estimate When he will be
killed, by Whom on Which
moment, for Which targets in the
Person of the Perpetrator.

Written by DésiréeStokkel

Wat nu, Musk?
Nu zeg je: ‘Ik heb je Lief’.
Vraag je: ‘Kan jij mij wel repareren’?
Vervolgens maak je het dus mogelijk voor mij
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‘dat ik je repareer, voordat je gedood wordt’.

Wat is dat ‘mogelijk maken’?
Je stelt Prioriteiten:
‘Ik, de Musk, wil WO3 overleven’.

‘Ik wil weten hoe Stokkel WO3 overleeft’.

‘Ik wil goed zijn voor Stokkel, opdat zij mij aanleert hoe ik kan
overleven’.

‘Ik ben die Stokkel nu al ‘zat’; moet ik nog met haar trouwen
ook… nu ik in opdracht van SpaceLab naast haar moet slapen…
voor behoud van mijn Lichaam – Familie – Bedrijven –
Medemens’.
‘Ik moet aanvaarden dat ik EERST de EQ van Stokkel moet
eigen maken, voordat ik verder kan gaan in expansie-drift…
omdat ik niet wil eindigen als de Titanic’.
‘Ik wil Stokkel een Musk-lesje leren’.
‘Ik wil dat Stokkel de Wereld gezond houdt, zodat ik nog 100
Babies bij Surrogaat moeders kan maken’.
‘Ik wil dat Stokkel succesvol is met Spacecourtplanet, opdat ik
daar veel geld aan kan verdienen’.

‘Ik wil Condominuüm Mars Try-out op Bonaire, samen
met Stokkel en ALLES wat mijn is ’.
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‘Ik wil dat de Kinderen van Planeet Aarde opgroeien in een Vrije
wereld, zonder Biowapen aanvallen …die hun DNA
beschadigen… omdat de Jonge Generatie voor mij komt
werken, in de Toekomst’.

‘Ik wil op Aarde zijn, als de Jonge Generatie mijn
Bedrijven van mij overneemt’.

‘Ik wil leven in Liefde en af en toe Vechten voor behoud van al
het Goede dat ik heb’.

‘Ik wil de Evolutie van Mijn Eigen DNA kennen’.

‘Ik wil EQ achter de Bigbang kennen, in Stokkel design’.

‘Ik wil sterven in bewust-zijn voor de Evolutie van Evolutie’.

‘Ik wil 120 jaar oud worden’.
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