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SpaceLab Denk-les voor Hyperloop-jongeren.

@DelftHyperloop & Jongeren,
SpaceLab:
❏ Maker van het Universum
❏ Maker van Blueprint Mens - Wezens op Aarde
❏ Hogere Kracht in dagelijks leven

Kunst
❏
❏
❏

van Leven:
Luisteren naar je stamcellen, in het grotere geheel
Luisteren naar Grote Krachten afkomstig van SpaceLab
Jezelf - SpaceLab - Aarde - Melkweg Galaxy in harmonie laten evolueren voor
‘Leven zoals dit bedoeld is’. Goed voor Allen.

Ontwikkelingsachterstand:
●

Jongeren hebben niet geleerd te denken - werken in termen van:
Hogere Krachten sturen je
in het dagelijks leven.
Upgraden je vanaf je DNA-blauwdruk...
voor het bereiken van:
‘Beste resultaat Evolutie vanuit je DNA’.
voor Evolutie van Evolutie door Ons Allemaal.
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●

Als je met een belangrijke bouwsteen van je DNA niet leert leven,
blijft deze achter in ontwikkeling…. in aangeboren-gedrag.
Je kent dit gedrag wel van jezelf, maar doet er nauwelijks iets mee.
Persoonlijk vind ik ‘dat de Hollander achter-lijk is geworden afgelopen decennia
… en dat dit is veroorzaakt door niet meer kunnen luisteren naar DNA &
SpaceLab’.

Evolutie Probleempje:
Doordat je niet hebt geleerd de Hogere Krachten … als 50-50 bouwsteen toe te
staan in je dagelijks leven… kan je ook niet praten over dit proces.
●
●
●
●

Je wéét niet wat SpaceLab-krachten zijn en hoe deze te verwerken.
Je wéét niet wat een Space 50-50 bouwsteen voor mensenlijf is.
Je kan niet praten over DNA-beschadiging / genezing.
Je kan je niet voorstellen dat ‘psychotherapie’ DNA geneest;
noodzakelijk voor Natuurkunde - Scheikunde - Biologie - Wiskunde.
Doordat je niet over dit groeiproces kan communiceren …
wéét je óók niet
HOE
je medemens wél met SpaceLab-krachten leeft.
Doordat je niet weet HOE je medemens
‘evolueert zoals dit bedoeld is’,
is de helft van de wetenschap ‘ouderwets’.

De helft van de samenleving is ouderwets.
Voorbeeld voor NL:
Hollandse jongeren - die werken aan Hyperloop en vergelijkbare @futurism
@techreview … zijn gedwongen te groeien in Kwaad.
Al 12 jaar is het NL-volk gedwongen te evolueren in DeGroteRot van @MinPres
@RechtspraakNL @HSD_nl @UN @IntlCrimCourt corruptie en Vrijheid voor
Moord voor Elite.
DeGroteRot
● Politiek & wetten worden gemaakt voor behoud van Arbeidscontracten
van de Criminele Elite.
Personen in de lagere Sociale Lagen van de samenleving krijgen ‘slecht
recht’. Zij mogen de machtsmisbruik van Elite niet stoppen.
●

Niet alle burgers in NL mogen automatisch gebruik maken van Grondwet
- Verdragen voor ontvouwen van Zichzelf in zo gezond mogelijke
Evolutie.
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DNA-psychotherapie Zelfhulp-mode
mag NOOIT
succesvol zijn
in DictatuurNL.
●

Groepen burgers zijn nu gedwongen te evolueren in voor hen
ziekmakende omstandigheden.
Zij moeten dit aanvaarden ‘omdat de Zorg in NL zo goed is’.
Het feit dat de Zorg-Elite
de lagere mens moedwillig ziek maakt
wordt verzwegen.
Mensen die protesteren worden ‘gek getreiterd’.

●

Mensen die nu gedwongen zijn te evolueren in Kwaad, krijgen ook geen
kans om op Eigen Initiatief een beter leven voor zichzelf tot stand te
brengen.
Hun leven is bedorven en dit leidt tot
‘ongewenste Natuurkundige verschijnselen’.

●

SpaceLab-krachten helpen deze onderdrukte personen… door hen Kennis
aan te reiken voor Zelfbescherming & Zelfverdediging tegen De Grote
Rot.
Door dit proces te negeren,
weet je niet
‘welke soorten Scheikunde - Natuurkunde - Biologie ontstaan,
in de Mens & Samenleving’.
Aarde evolueert in genegeerde processen.

Deze SpaceLab-Kennis arriveert in de Mens & Hyperloop in de vorm van:
❏ Intuïtie. Blueprint Hyperloop-er schreeuwt om aandacht van de eigenaar.
DNA vereist onderhoud, door eigenaar.
DNA vereist bibliotheek-mentaliteit bij eigenaar.
DNA vereist intergalaxy communicatie met Leven in Space.
DNA verdient Evolutie van Zelf-kennis.
(spiegel-momentje)
❏ Tekenen van boven
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= ‘er hangt iets in de lucht en je weet dat je er iets mee moet doen’.
= ‘je verstaat SpaceLab wel / niet en rommelt wat aan’.
DNA wil erkent worden in Evolutie van Intelligentie,
Space-proof.
❏ Fake Evolutie
= mislukken van Mens-Wezen in Gezondheid (zorg) - Wetenschap Technologie.
= psychotherapie is genegeerd voor verwijderen van ‘Zelfgekozen Criminele
Dementie en andere Gekken’.... uit Politiek - Recht - Cultuur.
DNA wordt moedwillig gefolterd door eigenaar…
of de eigenaar is gedwongen foltering te ondergaan.

❏ Evolutie Boycot
= gebrek aan Kennis voor herstel-werkzaamheden.
= kennis voor Evenwicht tussen Universum - Aarde - Mens - Gezond / Ziek ICT - Technologie wordt moedwillig genegeerd… en dit veroorzaakt PIJN in het
Lichaam.
Lichamelijke Pijn
is deels een Communicatie-model
van het SpaceLab.
Luisteren met je DNA naar het Universum,
is de oplossing.
Medische behandelingen veroorzaken meer Pijn.

❏ Aardse Evolutie-corrector
= derden die SpaceLab-krachten komen onderwijzen op Aarde.
DNA kan worden opgeschoond - gepoetst - beschermd in Genezende Evolutie worden gebracht
door Medemens.

●
●

Spacelab-krachten beïnvloeden de Elementen op Aarde in de Melkweg
Galaxy.
Zij willen dat de Goeden de Kwaden stoppen en harmonie herstellen.

DNA-ers,
die wel kunnen communiceren met SpaceLab
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‘zien’
de Vergeten Details binnen de Evolutie’.
Zij wéten welke delen van Evolutie
zijn achtergebleven binnen het Grote Geheel.
Zij kennen ook de communicatie-modellen,
die to optimalisatie van DNA-kennis leiden.
Zij tonen - spreken de
‘oplossingen voor problemen op Aarde in Space’.
HOE!?
Denk na.
Welk deel van de Evolutie binnen persoonlijk DNA
is overgeslagen.
Welk deel van jezelf is niet optimaal ge-evolueerd?
Waarvoor vind je het Goed
dat delen van jezelf
niet juist evolueren?
Is dit aangeboren of aangeleerd gedrag?
Wie heeft je verteld dat je niet optimaal mag evolueren?
Welke processen in Cultuur zijn aanwezig om optimale
DNA-evolutie wel te benutten?
In Liefde voor Ons allemaal!
Het is een simpel klusje
te evolueren
ten koste van je medemens - wezens.
DNA misbruiken voor folteren Leven op Aarde
= Fake Evolutie.
Halfbakken werk; je moet Resetten vanaf fabrieksinstellingen
DNA-blueprint.

5

Gevolgen van Halfbakken DNA-evolutie:
●

Jongeren vechten voor bestaan, terwijl zij niet weten waarvoor zij vechten, nu
hun bouwstenen ‘niet in harmonie zijn opgegroeid’.

●

Jongeren beseffen niet dat een deel van hun bestaan
‘onnodig pijnlijk is’
doordat oudere generatie …moedwillig
‘het Leven zoals dit is bedoeld, volgens hun Blauwdruk & SpaceLab-instructies’
negeert.
Oudere generatie negeert de genezende / onderwijzende SpaceLab-krachten…
die de Mens automatisch gezond - gelukkig - slim maken
= Zij willen géén moeite doen voor welzijn van Jongeren.
Oudere generatie negeert dus
SpaceLab-krachten voor Ons Allemaal;
voor Evolutie van Evolutie.
Zij willen niet dat Iedereen goed - gezond - sterk - slim groeit.

Jongeren werken dus met
Natuurkunde - Wiskunde - Scheikunde - Biologie …
die niet gesynchroniseerd zijn
met optimale DNA-evolutie voor Ons Allemaal.

DNA-evolutie is vervuild met
luiheid - sadisme - narcisme - verwoestings drang,
afkomstig van oudere generatie + onwetendheid jongeren.

Jongeren moeten opnieuw leren leven met
SpaceLab-krachten
voor
modernisering van
Evolutie van Wetenschap,
in Evolutie van Evolutie.
Jongeren 2019
moeten gaan samenwerken
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met SpaceLab-krachten
voor een upgrade van
Natuurkunde - Scheikunde - Wiskunde - Biologie.
Plus,
RESET van persoonlijk DNA in Harmonie.

@DelftHyperloop & Jongeren,
Aanvaard dat jullie eerst de Evolutie van Wetenschap moeten Genezen.
❏ Dictatuur www.desireestokkel-nl.net eruit;
❏ Evolutie van Sociaal-Juridische Intelligente laten plaatsvinden binnen
Natuurkunde - Scheikunde - Wiskunde - Biologie.
Ik stel dit, nu ik wéét HOE slecht de kwaliteit van het Nederlandse Onderwijs is.
De aanwezigheid van het Internationaal Strafhof in NL, heeft geresulteerd
in de explosieve Kwaadaardigheid van professoren - docenten - politici - advocaten rechters - mediamakers.
Onderwijs NL
dient niet om
Jongeren te leren
‘het Beste uit hun leven en dat van hun omgeving te halen’.
Jongeren krijgen geen Rechtenonderwijs
voor Leven in Rechtstaat.
Jongeren beseffen nu niet
dat een groot deel van hun angsten / problemen
‘eenvoudig’
kan worden verwijderd
door wel juridisch correct
de Grondwet - verdragen uit te voeren.
24/7, 365 dagen per jaar.

Hierdoor wéten Jongeren niet
‘wat het Beste design voor Evolutie of Technologie is’.
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Jullie moeten nu eerst leren de
‘ RESET van persoonlijke DNA te benutten’,
voor een plezierig gezonde
communicatie met Medemens - Wezens.
Voor het kunnen maken van de juiste
design-modellen voor ICT - Technologie - Biologie.

Wat levert dit op?
●

Gezondheid & mentaliteit zijn betrouwbaarder in de burger / klant van
Hyperloop.

●

Stabiele Evolutie van Samenleving resulteert in meer nationale veiligheid en
probleem-oplossende rampenplannen.

●

Zelfcontrole over Evolutie van Onderhoud van de Hyperloop.

●

Buitenland kan niet m.b.v.
AI-software het design - de bouw - het besturen van
de Hyperloop overnemen & wijzigen.

Zolang het hele NL-volk
is gedwongen te groeien
in toenemende Dictatuur & Rechtenloosheid,
worden meer mensen ‘ziek’
terwijl de oorzaak hiervoor
niet gevonden kan worden
binnen de Medische wetenschap.
De Medische wetenschap in DictatuurNL,
weigert de Grondwet - Verdragen toe te passen.
Medici weigeren de Dictatoren te stoppen en te verwijderen.
Münschausen by Proxy domineert de Zorg.

Het NL-volk zal zéér ziek zijn
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in de 100% spionage ICT-Space-industrie,
die alle Persoonsgegeven herschrijft tot toneel.

Het Mensenlichaam kan te zwak zijn voor
de Hyperloop,
als machthebbers de Evolutie van Nieuwe Natuurkunde etc… ontkennen.

Nationale Dictatoren passen nieuwe Software toe op nationaal grondgebied.
Alle informatie afkomstig uit het Buitenland, wordt ontcijfert en herschreven
voor gebruik van een voor ons onbekend archief.
Mensen verliezen alle controle over Zichzelf en hun Goederen/ Diensten.
@bankensector @advocatenorde @_Knaw @NSonline +++ willen dit ook, zo !!!

Wat te doen?
1. Persoonlijk DNA resetten voor behoud van je eigen lichaam in Dictatuur NL ⇔
RepubliekNL.
2. Wil je in 100% spionage door Buitenland groeien - leven?
a. Ja, Hoe ziek word je!?
b. Neen, Hoe ga je je Mensenrechten claimen?
3. Welke kwaliteit van Onderwijs - Evolutie - Technologie wil je benutten?
a. Hoe claim je deze eisen bij Dictatoren @MinPres & co?
4. RESET van Hyperloop-evolutie, nu er nog geen Model is voor Passagiersvervoer.
a. Hiervoor het je rechtszekerheid & gezondheids-zekerheid nodig.
b. Dit krijg je alleen als je ook de macht wilt hebben over de NL-ICT &
DeNederlandeBank.
Geef je toegang tot Satellieten & Geld weg aan @UN-presidenten/
ambassadeurs uit Buitenland…. op Hollands grondgebied, kan je nooit
een gezonde Hyperloop op de markt brengen.
Je wordt zelf ziek door alle spionage - chantage - sabotage.

EQ-toekomstbrengers’ DNA? Hoe kom je eraan?
Een deel ervan ligt opgesloten in je persoonlijk DNA.
Voor mij persoonlijk is de Kunst van Leven:
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‘Het ontvouwen van mijn DNA op zodanige wijze…
dat ik in 50 -50 relatie met SpaceLab…
de chaos kan categoriseren & leefbaar kan maken’.
Waarschuwing:
Probeer dit niet thuis!
1.
2.
3.
4.

Ik
Ik
Ik
Ik

was een stad-straat kind.
heb de gruwel kant van het leven op jonge leeftijd leren kennen.
kan goed / slecht hulpverlening.
heb 2 x psychotherapie gehad; op mijn 18e en 33e.

De laatste ronde was ‘therapeuten -therapie’.
Ik kon al heel goed luisteren, maar ik was te lang in een zeer gevaarlijke
toestand blijven leven met het idee ‘ik kan dit wel aan en ik brei mensen recht
..en het komt allemaal wel goed’.
Ik was bijna vermoord, voor de zoveelste keer.
Deze psychiater heeft mij ‘leren luisteren zonder zelf in gevaar te komen’.
Diehearts - DNA.
@DelftHyperloop & Jongeren,
Jullie leren het allemaal - inclusief SpaceLab communicatie & Dieheart psychotherapie bij www.spacecourtplanet.com.
Mijn advies is:
Pak je agenda… en noteer een Brainstorm-sessie 1 x per maand…
voor de centrale vragen:
’ Welke SpaceLab-krachten leven nu met ons mee…
en wat willen zij dat wij doen’; op welke tijdslijn?
‘Is dit juist volgens Grondwet - Verdragen - IntStrafhof;
zodat er geen ziekte / oorlog kan ontstaan?’

With Love from the SpaceLab,
DésiréeStokkel
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Republiek-Nederland18nov2016.com
Désirée Stokkel Interim MP NL binnen @UN @WTO lobby
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