
Evolutie van Dromen – Narcisme – Moord – Overleven.

Evolution of Dream – Narcissism – Murder – Survival.

        Langzaam wakker worden = woorden arriveren
   www.sclera.be                 Wake up slowly = words will arrive. 
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Droom: 

Communicatie-systeem van DNA
in je Eigen Lichaam. 

Communicatie-kanaal van 
Spacekrachten / God voor je DNA,
in je Eigen Lichaam. 

Tijd & Gedrag – manager. 

Toekomst-manager.

Saint School locatie. 

Keuzen - makerij. 

Grens tussen Je Diepe Zelf 
en Aarde in Universum.

Flauwekul paradijs.

shutterstock.com/nl/image-vector/
collection-eyewear-sunglasses

Communicatie-systeem in DNA: 

Je vindt  ALLES – NIETS – IETS – 
NIEMAND – Ergens – Nergens – Hier –
Daar – Veel – Weinig – Goed – Slecht 

DREAM:

Communication – system by DNA 
in your Own Human Body. 

Communication-channel for 
Spaceforces / God  in your DNA,
in your Own Body.

Time – Behavior – Manager. 

Future – manager.

Saint School location. 

Choice-makery. 

Fine Line between Your Deep Self and 
Earth in the Universe.

Nonsens paradize.

Comminication-system in DNA:

You find  EVERYTHING – NOTHING – 
SOMETHING – NOBODY – Somewhere 
– Nowhere – Here – There – Much – 
Few – Good – Bad… and all remaining 
notices.
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… en alle overige constateringen in je 
Droom. 

DNA vouwt zichzelf open 
van baby tot dood

 Elke DNA-cel heeft een taak en 
bespreekt die taak met andere 
cellen in het lichaam. 

 Elke DNA-cel praat met God / 
Spacekrachten over ‘wat er 
moet gebeuren in het Lichaam 
op Aarde, in Space’. 

 Elke DNA-cel werkt op ‘Eigen 
Merits’; doet IETS dat ‘groeien’ 
heet. 

 Elke DNA-cel leeft samen met 
andere wezen op Aarde.

 Elk woord in het Lichaam, 
heeft een Beeld.  

Dit is een Plaatje vanuit de 
HersenVloeistof.

Brein-vloeistof is een Levend
wezen, in Evolutie.

Voor Evolutie opent de 
HersenVloeistof bepaalde DNA-
cellen, die beelden / woorden / 
zinnen… geven. 

Die reageren op wezens in de 
omgeving van het 
mensenlichaam.

Die kennis verzamelen / opslaan
in het DNApakhuis in het 
Lichaam ; verwerken en 
opnieuw ‘ventileren op Eigen 
Merits’. 

DNA unfold itself from baby til 
diseased

 Each DNA-cell owns a duty and 
communicates this job with 
other cells in the body. 

 Each DNA-cell talks with God  / 
Space-forces about ‘what needs 
to be completed in the Human 
body, on Earth in Space. 

 Each DNA-cel works ‘on its Own 
Merits’; does SOMETHING called
‘growing’. 

 Each DNA-cell lives together 
with other creatures on Earth.

 Each word in the Body owns 
an Image.

This is an Image produced by
the BrainFluid.

Brain-fluid is a Living 
creature, in Evolution.

For Evolution, the BrainFluid 
opens certain DNA-cells, which 
supply you with images / 
words / sentences …

Which reponds on creatures in 
the surroundings of the human 
body.

Which collect / store knowledge 
in the DNA warehouse inside the
Body ; process on it and ‘restart
ventilation on Own Merits’.   
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 God is al langs geweest; 
of, bemoeit zich met het 
Gedrag dat je dumpt op 
Aarde, in de Medemens.

HersenVloeistof   

Je zal ergens moeten starten…. 

De Droom in je Dag ,  
is het Gesprek dat je voert 
met 
Je Diepe Zelf en God / Spacekrachten.

www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/
147163/soorten-driehoeken-poster/

Je Lichaam wil IETS doen.

Je Lichaam pakt IETS uit de 
omgeving.

Je Lichaam rommelt wat en 
presenteert het Resultaat.

Je krijgt een Innerlijke Film
te zien. 

 God already dropped in; or …
makes your Behavior... 
which you dump on Earth in 
Fellow fumans… a Space-
business.

Brain-fluid
You have to start somewhere…

The Dream in your Day;
in the Conversation you have with 
your Deep Self and God / Space-
forces. 

Your Body wants to do SOMETHING. 

Your Body takes SOMETHING from the
environment.

Your Body huzzles is all … and 
presents the Result. 

You are being showed an Inner 
Movie,  by BrainFluid.
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De Gebruiks aanwijzing
voor Leven =

‘een onmogelijk uitvoerbare 
instructie vol beelden & taal’. 

Hersenvloeistof voelt aan als een 
Muur-douche in je hoofd. 

Voelt aan als een Golvende beweging 
in je hoofd. 

Maar…, het is een Communicatie-
kanaal voor God  / Spacekrachten. 

Hersenvloeistof kan: 

 WARM of KOUD worden

 prikken / stoten / vallen 
/oplossen / druppelen / 
tsunami / aardbeving / totale 
schok … zijn.

Het is aan de Individuele Mens 
om al deze Gewaarwoordingen op 
een Stramien te plaatsen. 

 Om de Waarde van de beleving 
te bepalen.

 Om de Beleving een plaats te 
geven.

 Om de Droom een plaats op de 
Kalender / Klok te geven, tijdens
het Dagelijkse leven. 

 Om Ankers te slaan voor ‘Bijna 
Waardevaste systemen in je 
Leven’. 

The Manual for Life = 

‘an impossible instruction 
full with images & language, 
which can not be completed… 
as a hole’. 

Brain-fluid feels like a Showe-wall 
inside your head.

Feels as if a Wave is flowing inside 
your head. 

But…, it is a Communication-channel 
for God / Space-forces. 

Brain-fluid can:

 become WARM / COLD

 stick / bump / drop / 
evaporate / drip / tsunami / 
earthquake / be … a total shock.

Its is up to the Individual Human ,
to place all these Moments for 
Awareness on a Set of Lines. 

 To determine the Value of the 
experience. 

 To Determine the location, on 
the set of lines.

 To place the Dream on the 
Calendar / Clock, for Daily life 
activities. 

 To drop the Anchors for ‘the 
Almost rock steady Value of 
systems in your Life’. 
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 Om Het Leven van Medemens
toegang tot 
je Dromen & Gedrag te 
geven.

 Om de Waarde van het Leven 
van Medemens in Balans te 
brengen met je Eigen Lichaam –
Droom – Gedrag.

 Om de Altijd arriverende Impact
van God / Spacekrachten in Je 
Diepe Zelf te verwelkomen & 
verwerken.



www.hooked.no/artikler/fiske-i-norge-til-sommeren

Terwijl je met bovenstaande bezig 
bent,  sta je op de Dunne Lijn tussen 
Droom en Dagelijks Leven. 

De Balans voor Goed & Fout, ligt op de
Fijne Lijn tussen Droom en Dagelijkse 
Realiteit. 

 To give the Life of the Fellow 
human   access to  your 
Dream & Behavior.

 To determine the Value of Life of
the Fellow humans, in balance 
with your Own Body – Dream – 
Behavior.

 To welcome & process on the 
Always arriving God / Space-
forces in Your Deep Self.

While you are bussy with above 
mentioned duties,  you are on a Fine 
Line in between Dream and Daily Life. 

The Balance for Good & Wrong, rests 
on the Fine Line … in between Dream 
and Daily Reality. 
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Dagelijkse Realiteit, is
een Deur in je Dromenwereld:

 Aarde – Mensen – Dingen – 
God + ... dringen je Droom 
binnen. 

 Zij eisen hun Eigen Rol, nu zij 
voortkomen uit een Ander 
Lichaam.

 Je Droom moet zichzelf 
openzetten voor de 
Buitenwereld. 

 Je DNApakhuis is in Evolutie 
voor Evolutie.

Dit is ERG VEEL, dus kan je 
uitsluitend ‘kleine delen van het
Leven tonen in Gedrag’. 

 Je kiest een Klein deel van 
Evolutie… en op dit deel 
ontvang je Medemens. 

Medemens heeft Eigen 
DNApakhuis en Eigen Dromen 
communicatie systeem

Narcisten / Psychopaten 
kunnen geen ruimte maken 
in hun Eigen Dromen-systeem… 
voor de Dromen van Medemens.

 Narcist zit dus ‘gevangen in 
Eigen Dromen en heeft te weinig
contact met Buitenwereld’. 

 De Medemens staat wel op de 
Fijne Lijn tussen Dromen  van 
de Narcist en de rest van 
Planeet Aarde, maar die Fijne 
Lijn is Te Primitief ontwikkeld.

Daily Reality, is the Door in your 
Dreamworld: 

 Earth – Humans – Things – God 
+ ...enter your Dream. 

 They demand their Own Script, 
now they spring from Another 
Body.

 Your Dream must open itself for 
the Outside world.

 Your DNA warehouse is in 
Evolution for Evolution.

 This is a LOT, therefore its only 
possible ‘to present small parts 
of Life in your Behavior’. 

 You select a Small part of 
Evolution… and on this part… 
you receive the Fellow human. 

Fellow humans has an Own DNA 
warehouse and Own Dreams with 
a communication-system.

Narcissists / Psychopaths 
can not make room inside their 
Own Dream-system… for the 
Dreams of Fellow human. 

 Narcissist is ‘kept prison in 
his /her Own Dreams and has 
little contact with the Outside 
world’. 

 The Fellow humans is standing 
on the Fine Line in between 
Dreams from the Narcissist and 
the rest of Planet Earth, but this 
Fine Line is Too Primitive in 
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 Evolutie van Evolutie / het 
uitbouwen van het Universum… 
is dus geblokkeerd in de Narcist.

 Het Opdelen van de Evolutie in 
kleine stukken gaat FOUT in de 
Narcist.

 Verschillende vormen van 
Evolutie zijn wel zichtbaar in de 
Droom van de Narcist , maar 
kunnen door deze persoon niet 
worden ontwikkeld tot Leven in 
de Buitenwereld… 

De Deur naar  de Fijne Line 
waar Verschillende 
Verschijningsvormen van 
Evolutie staan,  moet worden
gerepareerd. 

Fijne Lijn tussen Droom en 
Aarde , kent vele Deuren.

 De Narcist moet dus 
ZELF bereid zijn om 
de Deuren op de Fijne Lijn 
tussen DNApakhuis – Droom 
- Aarde – Medemens - God 
te repareren.

Evolutie van Intelligentie is 
‘ergens geblokkeerd’. 

Waardoor?  Waarvoor?

Door Wie?  Door Wat?

Welke middelen veroorzaken de 
blokkade?  

Wat vertellen God / Space over 
de Kwaliteit van de Evolutie van 
Intelligentie ?  

Evolution.
 Evolution of Evolution / so, 

the expansion of the Universe… 
is being blocked in the 
Narcissist.

 The segmentation of the 
Evolution into smaller pieces 
goes WRONG in the Narcissist.

 Various designs of Evolution are 
visable, though in the Dream of 
the Narcissist,  but can not be 
developed into a Life with the 
Outside World… by this person.

The Door to the Fine Line – 
where Different Appearences
of Evolution are waiting – 
must be repaired.

 

Fine Line in between Dreams
and Earth… knows many 
Doors.

 Thus, the Narcissist has to be
prepaired  to repair the 
Doors on the Fine Line in 
between the DNA warehouse
– Dreams – Earth – Fellow 
humand – God. 

Evolution of Intelligence ‘is 
blocked, somewhere’. 

What caused it?  
For what target?

By whom? Because of What?

Which toolbox causes the 
blockage?

What do God / Space-forces tell 
about the Quality of the 
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 Welke Medemensen 
confronteren de Narcist met de 
Slecht functionerende Deur voor
Intelligentie Evolutie? 

Wat willen die Medemensen op 
de Fijne Lijn in het Lichaam van 
de Narcist? Waarvoor? Wat 
levert het de Medemens op om 
een Narcist te helpen genezen? 

 Wat doet de Narcist 
met Evolutie van Wijsheid?  

 En, Evolutie van Liefde?
 Evolutie van Relaties?
 Overige vormen van Evolutie?

Psychopaten hebben dezelfde 
problemen als de Narcist, met de 
Deuren voor Evolutie op de Fijne 
Lijn… tussen Lichaam en 
Buitenwereld.    

En, zitten vast in Automatische 
Gedachten-patronen.

Een Automatische gedacht is een Zin /
Systeem dat je in je Lichaam hebt… 
en dat ‘zomaar werkt’. 

 Taal & Gedrag herhalen zich in 
een vast patroon. 

 Deze herhaling is machtiger / 
belangrijker dan het Aantal 
Deuren voor Evolutie op de Fijne
Lijn. 

De Psychopaat werkt voor moord. 
Vernietiging van ALLE Deuren op 
de Fijne Lijn. 

Evolution of Intelligence?
 Which Fellow humans, do 

confronte the Narcissist with the
Bad Functioning Door for 
Evolution of Intelligence?

What do these Fellow humans 
want on the Fine Line in the 
Body of the Narcissist? What 
for?  What does it bring to the 
Fellow humans on the Fine 
Line ; assisting the Narcissist to 
heal? 

 What is the Narcissist doing with
the Evolution of Wisdom?

 And, the Evolution of Love? 
 Evolution of Relationships?
 Other designs of Evolution? 

Psychopaths do have the same 
problems as Narcissists do,  with 
the Doors for Evolution on the 
Fine Line… between body and 
Outside world. 

And, are stocked in Automatic 
Thinking-atterns. 

An Automatic thought is a Sentence / 
System you hae inside your Body… 
and that ‘suddenly starts wor work’. 

 Language & Behavior repeat a 
Sjabloon. 

 This repetition is more  powerfull
/ more significant than the 
Number of Doors for Evolution 
on the Fine Line. 

The Psychopath works for murder.
Destroyes ALL Doors on the Fine 
Line. 
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Vecht dus met God over de macht van
Space. Moordenaar wil alle krachten in
Universum  ‘managen / uitschakelen’. 

 Kijkt niet naar het Soort Deur op
de Fijne Lijn; wil niet weten 
WELKE Deur resulteert in Welke 
vorm van Evolutie. 

 Moordenaar kan geen 
onderscheid meer maken tussen
Verschillende vormen van 
Evolutie. 

 Ziet geen  Deuren, die het pad 
zijn,  naar Delen van het Leven 
op Aarde. Ziet dus ook geen 
Mensen op Locatie; haat / macht
/ geld / vernietigings drang … 
passeren het Innerlijke Beeld 
dat een Mens heeft van een 
ander Persoon.

 Kan geen Deuren voor Evolutie 
herkennen of repareren voor 
Normale Gezonde Goede 
Relaties met Medemens.

 Ziet alleen de Deur naar de 
Vernietiging; kan nauwelijke 
verder denken of kijken naar het
Leven na de Moord. 

Thus,  is fighting with God over power 
in Space.   Murderer wants to manage
/ switch off … all forces in the 
Universe. 

 Does not look for a Specific Door
on the Fine Line;  doesn’t want 
to know WHICH Door results in 
which type of Evolution.

 Murderer can not seperate 
Various Designs for Evolution. 

 Does not see Doors, which are 
the path towards Parts of Life on
Earth.  Therefore , can’t see 
Humans on Location;  hate / 
power / money / demolition 
needs… do pass the Inner Image
a Human owns of another 
Person.

 Can not recgocnize Doors for 
Evolution of repair Doors for a 
Normal Healthy Good 
Relationship with Fellow 
humans.

 Can only see Doors that result in
Demoliton;  can hardly think any
futher / look beyond 
destruction… for a Life after 
Murder. 

 

Overleven

In je Droom

Ik ken de Droom als de mooiste & 
machtigste School voor Overleven van

Survival

In your Dream-system

I do know the Dream as the most 
beautiful & powerfull School for 
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Geweld. 

Mijn Innerlijke School, ergens in 
Space. 

Op alle vragen krijg ik een 
Antwoord.
Soms, een Realistisch beeld + 
aanvullende tekst.

Of een Beeld, dat ook wordt Uitgelegd 
als Symbool-taal.  
(Er moet nog gewerkt worden aan de 
Ware Betekenis van een Realistisch 
beeld). 

Of een Systeem, aangevuld met 
Instructies voor HOE te handelen 
binnen het Systeem dat IK moet 
uitvoeren. 

Of een Relatie; moet IETS doen… en 
moet dit Zelf uitzoeken.

Of, een Correctie.  

Of, Uitleg over Verleden – Heden – 
Toekomst van een Systeem… dat ik 
vervolgens in een PDF moet 
publiceren… 

Of, Toekomst-voorspelling in 
GeorgeOrwell Leefstyle.
( Recentelijk, ontving ik een Beeld dat 
aangeeft dat RAMEN / GLAS zal 
breken door Deken van 5G en HAARP 
aanvallen.) 

Of,  God SPEELT met MIJ.
Ik word geplaagd met Biologie – 
Scheikunde – Wiskunde.  
Vooral in de vorm van Tijd en EQ op 
de Kalender van Aarde. 

Of,  Ik word  Gezond gehouden.

Survival of Violence. 

My Inner Schook, somewhere in 
Space, 

I do receive an Answare to all the 
questions.
Sometimes, a Realistic image + 
additional text. 

Or, an Image, that is also being 
Outlined in Symbol-language.
(More work needed for the True 
Meaning of the Realistic image.)

Or, a System, supplemented with 
Instructions for HOW to act within the 
System, which I must put into 
practice. 

Or, a Relationship;  must undertake 
SOMETHING… must find out by 
Myself… what that task is.

Or, a Reset.  

Or, an Explanation for History – 
Present – Future of a System… which I
must write down and publish in a PDF.

Or, a Future-bringers’s perspective , 
like GeorgeOrwell did, during his life. 
( Recently, I got the Image that 
indicates that Windows / Glass will 
break , caused by the Blanket of 4G 
and HAARP attacks.) 

Or, God is PLAYING with Me. 
I am being teased with Biology – 
Chemics – Metamatics.
Especially in the design of Time and 
EQ on the Calendat of Earth.

Or, I am being kept Healthy.
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Mijn Lichaam krijgt een Medisch 
Controle en wordt ge-Upgrade… voor 
zover dit nog kan. 

Of, IK word op PAD gestuurd in de
Mist. 

Elon Reeve / OAK  Musk 
x
Desiree Elisabeth / Josephine Stokkel.

De Taak is helder en staat Rotsvast op
mijn Stramien.
Het Pad naar het Einddoel is gegeven, 
maar het Sabotage gehalte van een 
Persoon – Musk – is hoog. 

Ook Space kent de Finale nog niet;
De Musk moet genezen… Het is 
afwachten of het Stokkel x God ook 
echt lukt om Elon om te toveren tot 
OAK. 

Of, Ik krijg IETS wat ik nodig 
heb… zonder erom te vragen.

‘Je krijgt Altijd wat je hebben
wilt, plus een Beetje Extra 
voor Evolutie’. 

Deze vorm van  Evolutie 
is niet altijd :

 plezierig / simpel / gewenst
/ op korte termijn 
uitvoerbaar / winstgevend /
liefdevol / voorzien van de 
Best Helende 
Spacekrachten … ooit. 

Bijkomend Probleem: 

My Body gets a Medical Scan and is 
being Up-graded… when this is still 
possible. 

Or, I am being send / shipped into
the Fog. 

Elon Reeve / Oak Musk 
x
Desiree Elisabeth / Joshenine Stokkel. 

This Task is clear and Rocksteady on 
my Set of Lines. 
The Path towards the Finish is given, 
but the level of Sabotage by the 
Persons – alias, Musk – is high.

And, Space is not ready for the Finish 
either;  The Musk must heal. 
Time will tell whether Stokkel x God 
will actually suceed to turn Elon into 
Oak, magically. 

Or, I do get SOMETHING what I 
need… without asking for it. 

‘You Always get what you 
want, plus a Little Extra for 
Evolution’. 

This design of Evolution is not always:

• pleasurable / simple / wished for
/ on a short timeline successful /
profitable / loving / provided 
with the Best Healing Space-
forces… ever. 

Additional Problem:

Murder has its own 
Centripetal Force.
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Moord heeft een Middenpunt 
Vliedende Kracht. 

Je kan starten met Moord, maar je
weet NOOIT:

 Hoeveel  Mensen een Moord 
aangrijpen als een Vrijbrief voor 
het uitvoeren van Persoonlijke 
Geheime Moordplannen.

 Ketting-reactie.  

 Miscalculatie van de Vrijheid van
de Moordenaar.  

 Onderschatting van Recht & 
Straf. 

 Hoeveel Slechts ontwikkelde 
personen op de Fijne Lijn tussen
Droom en Buitenwereld  zichzelf 
veranderen in een Kopie-
moordenaar. 

 Wat de werkelijke Kosten zijn 
die je krijgt na het uitvoeren van
Moord. 

 Wat de kosten zijn van de 
Slachtoffers van een 
Moordpoging / Dood. 

Niet willen Moorden, kan je je 
Eigen Leven kosten.

 Vooral tijdens oorlog.

 Te Laat je Rechten bouwen en 
claimen … kan resulteren in het 
verval van je Eigen Lichaam.

 Te Laat  --- met Supergrote 
Juridische Macht --- een 

You can start with Murder, 
but you NEVER know: 

• How Humans will take this 
murder as a Carte Blanche 
for the conduct of their 
Personnal Secret Killing 
plans. 

• Chain-reaction.

• Miscalucaltion on behalf of 
the Killer.

• Underestimating Justice & 
Punishment.

• How many Badly developed
persons on the Fine Line in 
between Dream and 
Outside world… change 
themselves into a Copy – 
killer. 

• What the real Costs are, 
you get in return, after 
conductin Murder.

• What the costs are for the 
Victims of a 
Murderattempt / Kill.

Not wanting to Murder, can 
cost you your Own Life.

• Pre-dominant during war. 

• To construct & claim your Right 
Too Late… can result in the 
breakdown of your Own Body.
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Moordenaar stoppen, kan 
resulteren in Eigen Richting van 
Slachtoffers. 

 Slachtoffer genereren hun Eigen
Middenpunt Vliedende Kracht. 

Er ontstaat een Machtstrijd 
tussen Daders – Politie – 
Advocaten – Rechters – 
Professoren – Zakenmensen en 
de Slachtoffers. 

Je Droom vertelt je WAT je moet 
doen als je Slachtoffer bent.

Mits je wilt weten wat EQ achter 
de Bigbang is. 

Je moet willen weten wie je Zelf bent.

Waarvoor je Eigen DNA op Aarde is.

( DEE.IPM leeft voor EQ onderwijs 
voor de Jonge Generatie  = trek deze 
groep door WO3 heen) 

Wat je Space-taken zijn op Aarde  en 
in welke relatie met Hogere krachten 
deze moeten worden uitgevoerd. 

Met Wie je samenleeft onder Welke 
Spacekrachten … en Wat God van je 
wil.

Je moet kunnen Vechten met Space 
krachten; deze het Huis uitsturen.

Je moet God in de Medemens zien; 
begrijpen wat het Levensdoel is van 
die persoon in Space. 

Je moet uit NIETS… het IETS kunnen 
maken.

• Too late --- stopping a Murderer 
with Supra Legal Powers --- can 
result in Taking Matters into 
Own Hands by Victims. 

• Victims generate their Own 
Centripetal Force.

A Powerstruggle between 
Murderer – Police – Lawyers – 
Judges – Professors – 
Businesspeople and Victims 
‘comes alive’. 

Your Dream tells you WHAT you 
need to do when you are a Victim. 

On the condiction that you want to
know what EQ behind the Bigbang
is. 

You must want to know WHO your 
are , Yourself. 

For What your Own DNA is on Earth.

(DEE.IPM lives for EQ Education for 
Young Generation = pull them through
WO3) 

What your Space-duties are on Earth 
and in which relationship with Higher 
Forces, these tasks must be 
completed. 

With WHOM you live together under 
WHICH Space-forces  … and What God
wants from you. 

You must be able to fight with Space-
forces; kick them out of your Home. 

You must see God / Space-forces as 
your Best Friend; comprehend what 
the Goal for Life is in Fellow Human, in
Space. 
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Je moet aanvaarden ‘dat God je op 
een Heel breed Stramien zet, terwijl je
dit niet kan overzien / niet wilt’. 

Je moet aanvaarden ‘dat het Leven 
anders gaat dan je zelf hebt 
uitgedacht… op basis van je Droom…
en dat Space-krachten een Dominante
Manager zijn’. 

Je moet de Dominantie in Medemens 
kunnen herkennen / afgrenzen. 

Wiskunde met Psychologie is 
aangeboren of aangeleerd.
Wat het ook is… je kan het Bijna Nooit
uitleggen aan Medemens. 

Je moet niet Bang zijn voor Evolutie.
Hoge krachten kunnen HARD zijn;
toch bestaat er Evenwicht. 

Niet bang zijn voor Evolutie van 
Liefde; waar je je ziek onder kan 
voelen. 

Niet bang zijn voor het Opdelen van 
Evolutie in je Eigen Lichaam.. voor je 
Persoonlijke Dromen… op de Fijne 
Lijn… waar je Medemens wint voor je
Levensdoelen. 
 
Niet bang zijn voor de Uitbouw van 
het Universum;  God is vervelend en 
bekrompen.

Wat doe je op de Fijne Lijn?

Je stelt vragen aan je Droom.

Stelt vragen aan Buitenwereld.

Stelt vragen aan Medemens.

You must own the Skill to turn Nothing
into Something. 

You must accept ‘that God puts you on
a very Wide Set of Lines, while you 
can’t oversee what is expected from 
you /  what you don’t want’. 

You must accept ‘that Life always 
evolves differently from your own 
thoughts… anchored in your Dream… 
and that Space-forces are a Dominant 
Manager’. 

You must be able to recgocnize the 
Dominant Fellow human  and put 
bounderies on your Set of Lines. 

Metamatics with Psychology is 
a borned or learned skill. 
Whatever it is… it often proves to be 
Almost Impossible to teach it to Fellow
humans. 

Do not be afraid of Evolution.
Higher powers can be HARD;
but they do present a Balance. 

Do not be afraid of Evolution of Love; 
what can make you feel sick. 

Not be afraid of Cutting Evolution into 
smaller Portions, inside your Own 
Body… for Personal Dreams  … on the 
Fine Line…  where you meet Fellow 
human for sharing Goals for life.

What are you doing on the Fine 
Line?

You ask questions to your Dream.

Ask questions to Outside world.

Ask questions to Fellow human.
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Stelt vragen aan Space voor 
‘Juiste Werkwijze op de Fijne Lijn’.

Je Trapt Slechte Beschadigende 
personen je Lichaam uit; blijven zij 
terug komen… dan weet je dat God 
een plan met je heeft op het Evolutie 
Stramien.

Vragen die je Stelt op de Fijne Lijn

Wat doet Space met mij 
Deze Week / Deze DAG ?

 
Welk deel van mijn  Space-taken zijn:

 Routine
 Zojuist gestart voor 1e / 5e x

 Terugkomend op Anker
 Terugkomend voor Leermoment
 Terugkomend voor Grens-les
 Terugkomend voor Liefde +
 Terugkomend voor Relaties
 Terugkomend voor Recht
 +

 Hoe werkt Tijd? 

Snel /Helder/ Stramien / 
Hok / Aarde / Space...

 Hoe werkt mijn Lichaam?

Hier gebeurt IETS…

HersenVloeistof als 
Muur-douche = goede 
relatie met Space-krachten.

 Houdt je zelf in Balans.

 Slapen  / Bewegen / Voedsel / 

Ask questions to Space ‘for the 
correct Methods of Work on the 
Fine Line’. 

You do kick Bad persons who Damage 
your Body out;  do they stay  / com 
back… than you know that God has a 
plan with you for Evolution on your 
Set of Lines. 

Type of Questions you ask on the 
Fine Line.

What is Space doing with me
This Week / This Day ?

Which parts of my Space-tasks are: 

• Routine
• Just started for the 1e / 5e x 

• Returning to an Anchor
• Returning for a Learning-curve
• Returning for Boundary-class
• Returning for Love +
• Returning for Relationships
• Returning for Justice
• +

• How does Time work?
Fast / Clear / Set of Lines  / 
Box / Earth / Space

• How does my Body work?
Here something happens….

BrainFluid as 
Shower-wall = good 
relationship with Space-
forces

• Keep yourself in Balance.
Sleep / Exercize / Food / 
Pleasure / Beauty / Education.
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Plezier / Schoonheid / Educatie 
…

 Wetenschap

 IETS weten op je Eigen 
Stramien.

 Ankers kunnen bouwen & 
plaatsen voor Eens & Altijd.

 Waardevaste Relaties plaatsen.

 Evolutie van Talent vanuit je 
Eigen DNA… en niet dat van 
Medemens.

 Verfijning van je Kennis van 
Space-krachten / God.

 Ankers kunnen onderhouden.

 Einddoel verfijnen.

 Goed kunnen Ruzie maken voor
Schoonhouden van Fijne Lijn.

 Na Schoonmaak van Fijne Lijn, 
beschadigde Relaties kunnen 
repareren. 

( Relatie met Duivel mag je 
nooit repareren. Persoon is een 
Duivel als er nooit een teken 
van Genezing uit komt )

 Schoonmaak van Buitenwereld, 
direct grenzend aan Fijne Lijn. 

 ( Door verfijning van Kennis 
over EQ achter Big bang, weet 
je WAT zich wel / niet laat 
schoonmaken in Buitenwereld)

 Niet Bang zijn voor 
Acceptatie Compact – EQ

• To know something / science

• Do KNOW things on your Own 
Set of Lines.

• Construct Anchors & Pace them 
for Once & for All.

• Label the Value of Relationships.

• Evolution of Talent , from your 
Own DNA … and not that of 
Fellow human.

• Refinement of your Knowledge 
about Space-forces / God. 

• Anchors must be maintained.

• Refine the Final Destination.

• Important to know HOW to start
a Good fight for the Cleanup of 
the Fine Line.

• After Cleansing the Fine Line, 
repair the damaged 
Relationships.

• ( Relationship with the Devil 
may never be repaired. A person
is a Devil, when never a Healing 
moment ventilates out of the 
person.)

• Cleanup the Outside world, 
nearby your Fine Line. 

• ( Due to refinement of 
Knowledge about EQ behind 
Bigbang, you do know WHAT can
/ can not be Cleaned in the 
Outside world.) 

• Do not be Afraid of Accepting
Compact – EQ.
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Je kan Je Diepe Zelf nooit 
Te Veel opruimen. 
Space-krachten 
zorgen ervoor 
DAT delen van je Leven 
blijven terugkomen 
voor meer Evolutie.

 Evolutie van de Grens tussen 
Liefde & Haat , kan je alleen 
‘goed verwerken in WO3’, vanaf
de Win alle Rechtszaken 
Procedure op www.rechtenpit.nl

 Mindf..ckery?????

Daar heb je WEINIG last van 
zodra je Goed Leeft op de Fijne 
Lijn.

 Harde Spiegel is Levenslot

EQ x EQ op Aarde in Space , 
tussen alle Levende wezens.

Je wordt dus ‘gedwongen’om 
dingen te doen waarin je geen 
zin hebt… 

Aanvaarden.  

Open een Box voor GEEN ZIN 
en je gaat er vanzelf naar 
terug;  voor de kleine delen die 
je wel nodig hebt voor Evolutie.

 Nut & Nutteloosheid

Nut tijdens WO3 = Strict 
denken & handelen.

 ‘Elk persoon die weigert de Win 
alle Rechtszaken procedure uit 
te voeren, zal jouw Diepe DNA 

You can never Cleanse yourDeep
Self… too much. 
Space-forces
make sure
THAT parts of your Life
keep returning
for more Evolution.

• Evolution of the Border between 
Love & Hate , can only be 
‘processed on effectively during 
WO3’,  with the Win all Lawsuits 
Procedure on www.rechtenpit.nl.

• Brainwashing????

That will HARDLY effect you, als 
long as you Live Well on the Fine
Line.

• Hard Mirror = Destiny

EQ x EQ on Earth in Space , 
amongst all Living creatures.
 

• You are being ‘forced’ to do 
things … you are not in the 
mood for… 

• Acceptance.

• Open a Box for NOT in the 
MOOD … and you will find 
yourself arriving at that point; 
for small part … which you do 
need for Evolution. 

• Use & Useless

• Usefull during WO3 = Strict 
thinking & acting.

• ‘Each person who refuses to 
work with the Win all Lawsuits 
procedure , will damage your 
Deep DNA or kill it’. 
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doden.’  

Dit soort mensen plaats  je in 
de Box voor Gevaarlijke 
Individuen.

 Je opent meerdere Boxen:

 Nu nutteloos, later bruikbaar.
 Nu nutteloos, en vervelend.
 Nu nutteloos, en machtstrijd.

 Nutteloos = hersen vervuiling.
 Nutteloos = saboteur 

Schoonmaak
 Nutteloos = Fijne Lijn dief.
 Nutteloos = Deur-sloper.

 Nutteloos = Parasiet, die nooit 
IETS geeft voor Gezonde 
Evolutie voor Jouw Eigen 
Lichaam

 Nuttig = de persoon die 
Jouw EQ achter de Bigbang 
wel Goed & Gezond 
wil houden, 
zonder daar zelf aan te 
verdienen … 
voor Narcisime in jour 
Bestaan. 

• You do place this type of 
persons in the Box for 
Dangerous Individuals.

• You ope a set of Boxes: 

• Useless today, later usable.
• Useless today, and annoying.
• Useless today, and power battle.

• Useless = brain pollution.
• Useless = sabotage Cleansing
• Useless = Fine Line Thief.
• Useless =  Door – demolisher.

• Useless = Parasite, who NEVER 
gives you SOMETHING you need
for Your Own Healthy Evolution 
of Your Own Body. 

( Elon Musk is useless to me 
personally;  I bring him in 
Evolution of Psychotherapay for 
Narcissim and Murder… because 
that is my Destiny). 

• Usefull = the person who 
keeps Your EQ behind the 
Bigbang in a Good & Healthy 
working system,
without making a profit for 
Narcissim in your Excistence.

Survival is Aanvaarden 
dat Overleven ook 
een Eigen Evolutie kent

De Verfijning van Evolutie,
kantt e veel zijn. 
Denk: Evolutie van Evolutie.

Survival is the Acceptance that 
that Act of Staying Alive … knows 
its Own Evolution

The Refinement of Evolution can be 
Too Much.
Think: Evolution of Evolution.
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Verfijning van Evolutie is geen 
Dagelijks gedachten gang, voor 
Beginners op SpacecourtPlanet. 

Denk: 
Klein Deel van Evolutie per Dag. 

Leef je Leven 1 x Daags 1 Dag, voor 
Invoegen van Space-krachten / God …
voor een Gezonde Balans in het 
Leven.

Refinement of Evolution  is not a 
Daily thinking process, for Beginners 
at SpacecourtPlanet. 

Think:
Small Part of Evolution per Day.

Do live your Life 1 x per Day,  for 
implementing Space-forces / God… for
a Healthy Balans in Life. 

Geschreven en Bedacht 
door InterimMinPresident

Désirée Elisabeth Stokkel
www.rechtenpit.nl
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