SpaceCourtPlanet
Junior2021stopslavery . vip
Sept2020

DNA:
Think-lesson for Selfpreservation under
DNA-demolishers, in ICT-business &
parliament
DNA: Denkles voor Zelfbehoud onder DNAslopers, bij ICT- bedrijven & Parlementen
DésiréeStokkel
InterimPrimeMinister NL +

Selfpreservation / Zelfbehoud

Sorry, Kids & Airiors...
I personally only work
with SpaceLab-frequency.
MIT works with Low-frequency.
Brain-hacking possibility
for ICT-business
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persoonsgebonden
evolutie-parcours
SpaceLab Blauwdruk
nooit absoluut
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personality bounded
evolution-parcours
SpaceLab Blueprint
never absolute





Melkweg-stelsel wint altijd

Persoonsgebonden:

Personality bounded:

DNA-voorraad cellen die altijd alleen
van jou is. Je kan praten met
SpaceLab; de Kracht die jouw lichaam
heeft gemaakt.

DNA-stock that will always be only
yours. You can talk with SpaceLab;
the force that has made your body.
Only you can take 'Good care' of
your stock of DNA-cells.

Alleen jij kan de voorraad cellen 'Goed
verzorgen'.
Dit betekent:
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor
◦ denken voor

Milkway galaxy always wins

This means:
◦ think for calmness
◦ think for intelligence
◦ think for healthy lifestyle
◦ think for choice-making process
◦ think for made choices
◦ think for accepted choices
◦ think for result
◦ think for evaluation
◦ think for evolution

rust
Intelligentie
gezonde leefstijl
keuze-proces
gemaakte keuze
keuze aanvaarden
resultaat
evaluatie
evolutie

What you think 'determines wheter
you will stay healthy & sound; even
when others want to damage you'.

Wat je denkt 'bepaalt of je gezond
bent en blijft; ook als anderen je
willen beschadigen'.

Evolution-parcours:

Evolutie-parcours:

Private evolution springs from your
Deep Self. This is all what you
undertake.

Persoonlijke evolutie komt vanuit je
Diepe Zelf. Dit is alles wat je doet.
Omgevings-evolutie komt vanuit de
mensen & dingen om je heen. Je
habitat.

Surroundings -evolution springs
from the people & things around
you. Your habitat.

Impulsen zijn goedaardig of
kwaadaardig. Zodra een Beer de
Mens wil opeten, voelt dit
kwaadaardig voor de Mens, maar
goedaardig voor de Beer.

Impulses are good-hearted or
malice. As soon as a Bear wants to
eat a Human, this feels malice to
the Human, but good-hearted to the
Bear.

Kwaadaardige-evolutie tussen
Mensen:
◦ zijn vaak aangeleerd gedrag;
mensen kopiëren elkaar uit
verveling, hebzucht en lust

Malice-evolution between Humans:
◦

◦ zijn vaak het gevolg van Luiheid;

◦

◦ zijn vaak 'redelijk eenvoudig te

◦

een Mens start een parcours en is
te LUI om het oude systeem te
wijzigen
wijzigen met Boeren-verstand en
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is often Learned-behavior;
people copy eachother out of
bordom, greed & lust
is often the result of Laziness; a
Human starts a parcours but it
too Laxy to maintain the oldsystem
is often 'reasonably simple to
modify with Common-sence and

Juridisch correct werken'.

legally correct work'

Welke routine-gedrag is goed?

Which routine behavior is good?

Welke routine-gedrag is slecht?

Which routine behavior is bad?

Welke Jurdische constructies worden
gebruikt, voor welk routine-gedrag?

Which Legal constructions are being
used, for which routine-behavior?

Welke Juridische constructies moeten
worden verfijnd voor het vinden van
een kwalitatief goedwerkende routine?

Which Legal constructions need to
be refined for establishing a high
quality good-functioning routine?

Systeem-denken redt je
leven

System-thinking saves
your life

SpaceLab blauwdruk:


De Mens is op Aarde geplaats
als 'deel van de totaliteit'.



Voor het SpaceLab ben je een Blok
Natuurkunde - Biologie - Wiskunde
Je bent een formule in Space.



SpaceLab blueprint:
The Human is placed on Earth
'as a part of Totality'.
For SpaceLab you are a Block
Physics - Biology - Mathemetics. You
are a formula in Space.

Je hoeft geen Wiskunde te gebruiken
om je Diepe Zelf goed in evolutie te
houden.

You don't need to use Mathematics
in order to keep the evolution of
your Deep Self good.

Intuïtie is je gids.
Geweten stuurt je in een andere
richting, zodra je iets fout doet.
Ontspanning vertelt je dat je op het
juiste pad bent.
Groei stuwt je verder en hier start je
intuïtie opnieuw.


Intuïtion is like your guide.
Consiousness sends you into
another direction, as soon as you
make a mistake.
Relaxation tells you that you are
on the right path.
Growth pushes you futher and here
restarts your intuïtion, again.

Wat je produceert voor je Diepe
Zelf in je Omgeving, neem je mee
terug naar Space als je dood gaat.
Het SpaceLab maakt een nieuw Blok
van, in de mixfix met andere Blokken
... die ook zijn ontstaan uit evolutie
van de mens op Aarde in Space.

What you produce for your Deep
Self in your surroundings, is
what you take back with you
into Space, after dying.
SpaceLab turns you into a new
Block, in the mixfix with other
Blocks... which often arise from
evolution of the human being on
Earth in Space.

Nooit absoluut
Je Diepe Zelf reist van station naar
station - er is nooit een Eindhalte -.
 Systeem-denken maakt het leven
'goed uitvoerbaar'. Je emoties &
resultaten kan je voorduwen.

Never absolution
Your Deep Self travels from station to
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Goed = Goed. Gaat iets goed in je
leven. hoef je dit niet te veranderen.



Fout = Fout. Gaat iets fout in je
leven, word je onrustig + wil je iets
anders + moet je zoeken + keuzes
maken + verder leven in de Evolutiie
van acceptatie.



station - there is never and Endpoint - .
● System-thinking makes life 'good
functioning'. Your emotions & results
can be shoveled forwards.
●

Good = good. When something goes
well, you don't need to change it.

●

Wrong = wrong. When something
goes wrong, you become restless +
you want something else + you
need to search + make choices +
live on in the Evolution of
Acceptance.

●

The System feels aboslute - rock
steady - to you.

●

You make use of the system
SpaceLab. This laboratorium gives
you feelings... and these are in your
dictionairy / glossarium.

●

When you take good care of your
system, you stay healthier &
stronger.Hidden forces supply you
with a larger Self-consiousness.
Your Deep Self arrives in the light
and grows.. and grows.. and grows.

●

Is your System - in general well
maintained - the growth-process will
always create strenght. Even when
you are a disabled person. Inner
growth.

●

This inner growth... is yours alone...
and can only be upgrade in
deliberation with Spacelab. Here you
seperate the Good from the Bad
forced. Or, good and bad people in
your surroundings.

Het Systeem voelt absoluut waardevast - aan.
Je maakt gebruik van het systeem
SpaceLab. Dit laboratorium geeft je
gevoelens... en deze zijn je
woordenboek / glossarium.



Zorg je goed voor je systeem, blijf je
langer gezond & sterk. Verborgen
krachten geven je een groter
zelfbewust-zijn. Je Diepe Zelf komt in
het licht en groeit... en groeit... en
groeit.



Is je Systeem 'overwegend goed
onderhouden' dan groei je altijd
sterker. Zelfs als je gehandicapt bent.
Innerlijke groei.



Deze innerlijke groei... is van jou... en
kan alleen worden ge-upgrade in
overleg met SpaceLab. Hier maak je
onderscheidt tussen Goede & Kwade
krachten. Of, goede & slechte mensen
in je omgeving.

Melkweg-stelsel wint altijd:
SpaceLab is je Beste Manager Ooit...
.. en zal dit altijd blijven... als jij dit zo wilt
ervaren.



Kunst van het Leven is de Goede
krachten laten winnen van de Slechte
krachten. Jij bent de Top-chef; je
Omgeving komt op 2e plaats.

Milkway-galaxy always wins:
Spacelab is your Best Manager Ever...
... and will always stay that way...if you
want to experience it this way.

SpaceLab = Go-between.



Alle Goede antwoorden
die je nodig hebt liggen
al vast in je DNA.

●
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Art of Life is to let the Good forces
win from the Bad forces. You are the
Top-chef; your Surroundings arrive
on 2nd place.



Twijfel nooit aan de goede kracht van
je persoonlijk DNA.



Geef de Goedaardige Omgeving de
kans om je sterker te maken.



Gooi de Kwaadaardige Omgeving uit je
leven met
◦ de Grondwet Thuisland
◦ Folterverdrag
◦ Slavernij conventiie
◦ Mensenrechtenverdragen
◦ Internationaal recht



Zolang je dit

SpaceLab = Go-between.

● All Good answers, you
need during your
Lifetime on Earth, are
already deployed in
your DNA.

SOS-parcours niet uitvoert
heb je geen Reden tot Klagen.


Melkweg-stelsel wint altijd...
betekent:
◦

Je moet samenwerken met Hogere
Krachten

◦

Deze SpaceLab krachten hebben
de Oplossing al op Aarde
aangemaakt.
Denk nooit de Oplossing is er nog
niet; elke Dag kent de Oplossing.
Je kiest zelf:
▪ of je hiernaar wilt zoeken
▪ of je de Waarheid wilt
aanvaarden
▪ of je de Grote Waarheid wilt
opzetten in de Grote Oplossing

●

Never doubt the good force of your
personal DNA.

●

give the Good-hearted Surroundings
an opportunity to make you
stronger.

●

Throw the Malice surroundings out
of your life with:
◦ Constitution Homeland
◦ Torture-treaty
◦ Slavery-convention
◦ Humanrights
◦ International law

●

As lon as you refuse to conduct
this SOS-parcours, you have
no reason to complain.

●

Milkway-galaxy alway wins...
means:
◦ You must co-work with Higher
forces
◦

◦

◦

Hogere Krachten duwen je voort.
Intuïtie vertelt je wat je moet doen
om te overleven op een gezonde
manier. Ook als kwaadaardigen je
proberen te veranderen = je DNA
beschadigen.

These SpaceLab forces have
already created the Solution on
Earth ( in another human being)
Never think that there is No
solution; each Day knows the
Solution. You make the choice:
▪ if you want to search for this
▪ if you want to live by the
Truth
▪ if you want to construct the
Big Truth in the Big Solution

Hogere Krachten zijn als je
familie / vrienden / collega's.
Benader je SpaceLab op deze
wijze... komen er zeer veel
Oplossingen te voorschijn uit je
DNA. Je ontvouwt je Persoonlijk
DNA op Goedaardige Liefhebbende
wijze.

◦
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Higher powers push your
forwards. Intuïtion tells you what
to do in order to survive ... in a

healthy manor. Even when
malica people try to chang eyour
= damage your DNA.

◦

Higher Powers are your family /
friends / colleagues.
Approach your SpaceLab in this
way... and many Solutions
enlighten the Sky inside your
DNA.
You unfold your Personal DNA in
a Good-hearted loving way.

ICT-bedrijven die DNA willen
wijzigen zijn Kwaadaardig.

ICT-businesses that want to
manipulate your DNA are Malice.

Kwaadaardigheid groeit op Aarde door
een fout in de DNA van de
agressieveling.

Malicious-behavior grows on Earth due
to failures in the DNA of the aggressive
persons.

Systeem-denken redt je leven.

System-thinking saves your life.

Jij gaat er vanuit dat er kwaadaardige
krachten zijn in je omgeving die je DNA willen
beschadigen / vernietigen.

You assume that it are malicious forces in
your surroundings that want to change /
damage your DNA.

Tegen deze krachten is ooit de
VerenigdeNaties op gericht; zijn de Verdragen
tot stand gekomen.

Against these forces, was the United
Nations established... a long time ago;
Treaties arrives on Earth to savekeep
Mankind.

2020: te veel mensen met beschadigd DNA
zijn gaan werken bij de VN en in de Politiek.
Hierdoor zijn bedrijven ook in de verkeerde
richting ontwikkeld.

2020: too many people with damaged DNA
are now working at the @UN and in Politics.
This made compagnies move forwards
inbto the wrong direction.

Bedrijven hebben keuzes gemaakt:
 zij zijn het SpaceLab vergeten te
implementeren ... in hun privé leven
& bedrijfsvoering





Compagnies have made choices:
they have forgotten to implement
SpaceLab.... in their private life &
compagny-policies

zij zijn vergeten dat Mensen in hun
Ogeving 'anders met hun persoonlijk
SpaceLab omgaan dan zakenmensen
dit doen'... en dat zij gedwongen zijn
deze omgevings-factoren te
accepteren & verwerken in hun bedrijf

they have forgotten that Humans in
their Surroundings 'handle their
personal SpaceLab differently fromt
he way businesspeople do'... and
that they are forced to accept &
work with thise surroundings-factors

zij hebben de keuze gemaakt om het

6

Internationaal Recht te negeren, toen
zij waren verdwaald temidden van
kwaadaardige krachten.

in their business.
they have made the choice to ignore
International Law, after they were
lost in the middle of malice forces.

Slachtoffers
van DNA-slopers
passen wel het
Internationaal recht toe;

do

thanks to his method of work,
the impact
of the DNA-manipulator
falls apart.

hierdoor vervalt de macht
van de DNA-manipulator.
Ook hebben Slachtoffers
de consumenten-macht;

Victims also own
Consumers-powers;

kopen zij producten niet,
gaat bedrijf failliet.





Victims of DNA-demolishers
work with International Law;

when they don't purchase
products,
the business goes bankrupt.

bedrijven moeten nu naar de Echte
Omgeving kijken en gedwongen
worden de DNA-behoeften van andere
Mensen te aanvaarden - respecteren balanceren in Goede Gezondheid voor
Probleem-oplossende evolutie op
Aarde in Space

Compagnies are not forces to look
at the Real Surroundings and forced
to accept - respect - the DNA-needs
of other Humans in Good Health for
Problem-solving evolution on Earth
in Space.

bedrijven moeten gedwongen worden
om de Evolutie van Evolutie - na de
dood - zo gezond mogelijk te houden.
( Je weet niet wat een Alien nodig
heeft... Leef jij goed, ontvang je een
Lieve Alien. Leef jij als DNA-sloper,
dan komen er Boze Aliens op je Cloud
af... )

Compagnies must now be forced to
keep Evolution of Evolution - after
life - as healthy as possible.
( You never know what Aliens
need... Do you live well, you receive
a Loving Alien. do you live as DNAdemolisher... the angry Aliens arrive
on your Cloud...)

De Mens is
een Wiskunde formule

The Human is
a Mathematics formula

in fabriekje

in a small factory

waar
Space - Aarde - Natuurkunde Scheikunde - Biologie - EQ
worden verwerkt.

where
Space - Earth - Physics Chemics - Biology - EQ are being
processed.
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Ook
het Mensen-lichaam
kan Milieuvervuiling zijn...

Even
the Human -body
can by Pollution...

DNA-slopers zijn Milieuvervuiling.

DNA-demolishers are Polluters.

Zeg het in een toespraak;
eis het bij de rechtbank

Say it in a speech;
demand it in courtroom

ICT-businesses assume:
•

that they can sell what they
want, as long as politicians reporters - doctors - judges professors - are 100%
corrupt.

WRONG.

Selfdefence against DNAdemolishers is even 'reasonably
simple' with Win all Lawsuitsprocedure. www.mequhi.com

ICT- bedrijven nemen aan:
•

trouble is that Individuals are
too Lazy to undertake this
move. DNA-pollutors dive into
this gap full of Legal laziness
in the human in the
community.

•

trouble is that people do not
really want to replace the Old
Rested Rotten system with a
New Good Functioning
routine. Which they must
constuct with New People in
their lives.

dat zij kunnen verkopen wat zij
willen, zolang politici journalisten- dokters - rechters
- professoren + 100% corrupt
zijn.

FOUT.

Zelfverdediging tegen DNAslopers is zelfs 'vrij eenvoudig'
met de Win alle Rechtszaken procedure. www.mequhi.com
•

•

probleem is dat Individuen te
LUI zijn om dit te doen.
DNA-manipulatoren maken
misbruik van Juridische Luiheid
in de mens in de samenleving.
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•

probleem is dat mensen het
oude - vastgeroeste &
kwaadaardige systeem - niet
willen vervangen door een
Nieuw Systeem dat zij zelf
bouwen met Nieuwe burgers.

•

probleem is dat Burgers die
een Nieuwe Systeem willen...
de Individuen die dit kunnen
realiseren... niet willen redden
uit het Oude Vastgeroeste
Kwaadaardige systeem...
Zij willen niet investeren, omdat
zij alles gratis willen krijgen. De
komst van een Nieuw Systeem
voor zelfbescherming tegen
DNA-slopers mag geen moeite tijd - geld kosten.

Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie

van
van
van
van
van
van

Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie
Evolutie

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

•

The arrival of the New System
for selfdefence against DNAdemolishers may not cost any
effort - time - money.

•
•
•
•
•
•

Klagen
Saboteren
Zelfmedelijden
Protesteren
Parasiteren
Slopen

Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution

of
of
of
of
of
of

Complaining
Sabotaging
Selfpitty
Protesteren
Parasite-behavior
Demolition

Individuals must make choice for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuen moeten kiezen voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trouble is that Civilians who
need New Systems... do not
want to rescue the Individuals
from the Old Rested Malice
system...
They don't want to invest,
when they assume they get
everything for free... when
they wait a little.

Humans have put themselves in
captivity:

Mensen heben zichzelf gevangen gezet
in:
•
•
•
•
•
•

•

Persoonlijke DNA
Gezondheid
Intelligentie
Wijsheid
Communicatie
Evaluatie
SpaceLab-relatie
Omgeving
Perceptie
Recht
Macht
Aarde
Space
Evolutie
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Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

Personal DNA
Health
Intelligence
Wisdom
Communication
Evaluation
SpaceLab-relation
Surroundings
Perception
Law
Power
Earth
Space
Evolution

Kids & Airiors,
Deze pdf

is 'werkvolgorde' print.

Werk dit uit voor je Diepe Zelf .
Eerst voor je privé DNA uitschrijven,
daarna in de groep bespreken.
Jullie moeten aanvaarden 'dat
Senioren in het Oude Vastgeroeste
Kwaadaardige systeem willen
wegrotten & moorden'.
Ik zie dat jullie nog veel te weinig
'communiceren zoals een
Advocaat dit doet bij de
Rechtbank'.
Hoe eerder jullie mijn instructies
uitvoeren, des te sneller heb je macht
over je Persoonlijke DNA in
Gezondheid.
Mensen maken veel problemen zelf
aan, doordat zij weigeren te werken
als Advocaat in elke toespraak. DNAslopers maken hiervan misbruik.
Jongeren kunnen niet wachten op
volwassenen / politici. Deze Seniors
zullen het leven van Kids & co niet
redden uit de DNA-spaceoorlog.

Kids & Airiors,
This pdf is 'workorder' print.
Do write this down for your
Deep Self. First you make notes for
your private DNA, than you discuss
it in the group.
You must accept 'that Seniors want
to rot way in Old Rested Malice
systems.. and murder a few persons
for fun'.
I see that you are still not
'communicating like Lawyers do
in Courtroom'.

Je bent zelf verantwoordelijk
voor de wijze waarop je
Persoonlijk DNA benut.

The sooner you conduct my
instructions. the earlier you will
obtain power over your Personal
DNA in Good Health.
Humans are often the troublemakers themselves, when they
refuse to operate like a Lawyers
does in each Speech.
DNA-manipulators misuse this
window.
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YoungerGeneration can not wait for
adults / politicians. These Seniors
will not rescue the lives of Kids & co
from a DNA-spacewar.
You are responsible for the way you
make use of your Personal DNA.

Geschreven door:
Désirée Elisabeth Stokkel.
InterimMinisterPresident Nederland.
Grondlegger RepubliekNL en VNschoonmaker.
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