
freepik.com/premium-photo/eiken-tak-met-groene-bladeren-en-groene-eikels-in-een-bos

Wanneer arriveren God / Hogere Krachten in je Lichaam? 

Hoe weet je dit?

Wat doe je ermee? 

When do God / Higer forces arrive in your Body? 

How do you know? 

What to do with it?
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Evolutie van 
Minimum Motoriek Beweging

Spacekrachten nemen je lichaam over.

Je moet ‘iets doen’ voor God / Space. 

Je bewust-zijn van Space-taken.

Het groeiproces in je  Eigen Diepe Zelf
voelen: doorzie dit proces & bouw het.

Slimmer zijn: worden  & handelen.

Samenleven met mensen, voor de 
Ontwikkeling van Spacekrachten zelf. 

God arriveert, en vertelt je WAT je 
moet Doen.  
Vaak, maar niet altijd… krijg je ook 
uitleg ‘Waarvoor je iets moet doen’. 

Op de Grens tussen je Eigen Lichaam 
en de Buitenwereld. 
De onzichtbare wereld – die je wel 
voelt , maar die je niet voelbaar baar 
kan maken – komt  je DNA updaten / 
upgraden. Je voelt het. Weet het… Kan
er iets mee… Maar, toch kan je het 
niet duidelijk vastleggen op Aarde.
Je kan er geen foto van maken; geen 
boek over publiceren;  geen stoeren 
verhalen over uitbeelden.
Je lichaam ontvangt ‘de krachten van 
Space… en gaat aan het werk’. 

Je lichaam & ziel moeten beter 
functioneren dan dat zij tot op dat 
moment hebben gedaan. 

Evolution of Minimum 
Mobility Movement

Spaceforces take over your body.

You need ‘to do something’ for God / 
Space. 

You are aware of Space-duties. 

To feel the growth process inside your 
Own Deep Self; see through it  and 
construct it.

Be more Clever: to become smart & 
act upon it.

Live together with humans, for the 
Development of Spaceforces 
themselves. 

God arrives, and tells you WHAT you 
must Do. Often, but not always… you 
also receive and explanation ‘For 
Which target you must undertake 
something’. 

On the Fine line, between your Own 
body and the outside world.
The invisable world – you do sence, 
but not always  can make touchable – 
arrives to update / upgrade your DNA.
You feel it. Know it… Can do 
something with it… But, despite this 
all , you can not print is on Earth.
Can not make a photo of it;  no tough 
story to tell;  no book to publish; no 
impressive theater to perform. 
Your body receives ‘the forces from 
Space … and moves to work’. 

Your body & soul must function better,
than they have been doing up until 
that moment.  
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Bewegend lichaam

Space ‘brengt je lichaam in positie 
voor de taak die zij voor je hebben 
bedacht’. 

God gaat er vanuit ‘dat je de opdracht
kan uitvoeren’. 
Geef je persoonlijk aan ‘dat je dit niet 
kan’, komen Saints even kijken.
Soms krijg je gelijk; dan maken zij de 
taak lichter. 
Soms plagen zij...om je uit te leggen 
WAT je kan Doen om de taak toch te 
kunnen volbrengen’. 
Soms keuren zij je gedrag af; je hoeft 
de taak dan niet  100% uit te 
voeren…, maar zij maken wel duidelijk
‘dat je de taak volledig had kunnen / 
moeten volbrengen’. 

God – de Saints , die zijn 
aangewezen om jou te updaten / 
upgraden – controleren je 
Biologische – Psychische – 
Toekomstige Gezondheid. 
Leggen even uit WAT je moet 
Doen.

Dit kan zijn: 
 gaan staan / liggen / wandelen
 gaan slapen
 gaan eten
 badkamer
 praten met mensen
 lezen of schrijven
 luisteren naar programma
 vertellen WAT er in je Lichaam 

plaatsvindt  aan Medemens
 relaties met bepaalde personen 

verbeteren
 algemene kennisoverdracht

Mobility Movement

Space ‘puts your body in a position for
the task, they have selected for you’. 

God assumes ‘that you can complete 
the assignment’. 
Do you protest and draw a line 
‘believing that you can’t cope’, Saints 
arrive to check upon you. 
Sometimes they agree; make your 
task lighter.
Sometomes they tease… to explane to
you WHAT you can DO to complete the
task anyway’.
Sometimes they disapprove of your 
choicemakig process; you do not have
to conduct that task a 100%…, but do 
make very clear ‘that you were 
capable of completing the Space-
duty / should have completed it’. 

God – the Saints,  who are 
selected to update / upgrade you -
do check your Biological – Mental 
– Future Health condition. 
Outline briefly ‘What you must 
Do’. 

This can be: 
 do stand / lay / walk
 go to sleep
 do eat
 bathroom
 talk with people
 read or write
 listen to programma
 tell Fellow human WHAT takes 

place in your Body
 improve relationships with 

cerrtain persons
 common share of knowledge
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God plaats je op een Lichtgolf:
Korte of Lange golf. 

Voor Korte – of Lange Termijn doelen.

Voor Realtime updaten / upgraden van
Medemens ‘ergens op de Golf’. 

Op de Lichtgolf – waar je Alleen 
verblijft – vindt veel kennisuitwisseling
plaats met Medemens. 

Het is ook op deze Lichtstraal dat 
‘God’ biologische systemen in de mens
en tussen personen… op de Kalender 
op Aarde zet. 

Vroeger leefde mensen korter.
Moesten alles doen in korte tijd 
op Aarde:  groeien – gezin – 
kinderen – werken – wijs 
worden – sterven.

Nu leven de mensen langer:
Hiervoor moeten Spacekrachten 
de activiteiten – uitgevoerd door
de Mens - aanpassen aan de 
Kalender op Aarde. 

Minimum Motoriek Beweging is de 
Lichtgolf  waar God ‘het 
mensenlichaam uitspreidt over de 
langere tijdbalken voor Leven’. 

God puts you on a Lightwave:
Short or Longer wave. 

For Shortterm – or Longterm targets.

For Realtime update / upgrade of 
Fellow humans ‘somewhere on the 
Wave’. 

On the Lightbeam – where you stay in
Solitude – the exchange of knowledge 
always takes place. 

It is on this lightbeam that ‘God’ 
places biological systems in the 
human and in between persons...on 
the Calendat on Earth. 

Centuries ago, people lived 
shorter.
Had to do all in a shorter period 
of time on Earth: gros – family –
children – work – wisdom – to 
become somebody – die. 

Nowadays the people live 
longer: For this fact the 
Spaceforces need to adjust 
activities – performed by the 
Human being -  to the Calender 
on Earth. 

Minimum Mobility Movement is the 
Lightwave where God ‘spreads the 
Human body over londer lasting 
timelines for Life’. 

Het Voorbestemde Leven

Alles wat je moet weten /kennen voor 
de uitvoering van je Eigen Leven, ligt 
in je DNA. 
Dit DNA ligt opgeslagen in een 
pakhuis.

The Destined Live

Everything you need to know / do 
for the completion of your Own 
Life, lays in your DNA.
This DNA is stored in a 
DNAwarehouse.
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In het DNApakhuis, wordt – 
routinematig – een deel van het 
DNA uitgevouwen voor Groei van 
de Mens. 

Uit uitvouwen van Deel1 , roept een 
reactie op van Medemens in de 
Samenleving.  Deze reagerende 
persoon, opent ook een Deel van 
zijn /haar DNA. Misschien wel DNA 
Deel 1599. 

Dus Deel 1 en Deel 1599 vormen 
samen een Schakelaar voor het 
openvouwen van meer DNA cellen in 
het lichaam van 2 mensen. 

Elk mens heeft zijn /haar eigen 
schakelbord.
Je kan nooit de schakelaar van een 
ander mens benutten voor het 
Ontwikkelen van Je Diepe Zelf. 

Als er IETS te voorschijn komt uit 
je Diepe Zelf, dan heb je zelf een 
Schakelaar geswitched… die 
bepaalde DNA aan het werk heeft 
gezet. 

GOD is niet altijd geduldig.
Er zijn dagen dat jij als Mens onder 
Goed, bepaalde taken moet uitvoeren.
Doe je dit niet, dan ontstaat er Oorlog
en Sterfte op Aarde. 

Spacekrachten vertellen je ALTIJD wat
je moet doen:  wanneer  / waarvoor / 
met wie en wat het resultaat moet 
zijn. 

Kan je deze opdracht niet voelen / 
horen / zien… zit er IETS FOUT in je 
DNApakhuis. 

Schakelaars werken niet optimaal. 

In the DNAwarehouse, a part of 
this DNA is beint unfolded – 
routinely – for the Growth of the 
Human.

To unfold Part 1,  calls for a respons in
the Fellow human in the Community.
This responsive person, opens a Part 
of his / her DNA too. Maybe DNA Part 
1599. 

Thus Part 1 and Part 1599 merge into 
a Switch for the unfolding proces of 
more DNA cells in the bodies of 2 
Human beings. 

Each person has his/ her own 
switchbord. 
You can never make use of the switch 
of a fellow human for the 
Development of Your Deep Self.

When SOMETHING shows from 
your Deep Self,  you are the one 
who Switched the bord… what has
put specific DNA to work. 

God is not always patient.
There are days that you as Human 
being under Good, must conduct 
specific tasks. 
When you don’t do this, there arises 
War and Deaths on Earth. 

Spaceforces ALWAYS instruct you what
you must undertake;  when / for 
which target / with whom and what 
the final result must be. 

Can you not feel / hear / see this 
assignment… SOMETHING is WRONG 
in your DNAwarehouse. 

Switchboard doesn’t function in 
optimized design. 
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God stuurt Saints.
De Saints vertellen je Welke 
Schakelaars niet goed werken in je 
DNApakhuis. 

Het probleem kan je vaak ZELF 
verhelpen. 
Wil je dit niet doen, dan veroorzaak je
problemen in het leven van 
Medemens. 

Het is namelijk zo dat ‘bij een 
bepaalde Snelheid van Leven,  een 
zekere Snelheid van Probleem-
oplossen hoort’. 

Elk persoon moet OP TIJD 
voelen / denken / handelen / 
samenleven / evolutie uitvoeren 
voor een Zo Gunstig Mogelijk 
Resultaat voor Ons Allemaal.

Saboteert 1 Mens de Space-
opdrachten = houdt de Schakelaars 
kapot… dan lijden Mensen pijn. 

Pijn = de Evolutie van Niets. 
Leven in Niets doet het meeste pijn. 
Leven in Falen, doordat een ander 
mensen niet / te weinig meewerkt… 
doet pijn. 

Evolutie van Sadisme:

Mens 1  weet dat hij / zij Mens 2
pijn bezorgt door te weigeren 
bepaalde taken uit te voeren 
voor Ons allemaal.

= Het moedwillig aanmaken van
problemen in het Leven van een 
ander persoon.

Arriveren de Saints op dit moment,
dan verzachten zij de pijn van de 
Mens die niet schuldig is aan sabotage
van het Grotere Goed. 

God forwards Saints.
The Saints tell you WHICH Switches 
do not operate well, inside your 
DNAwarehouse. 

You can often repair the problem 
YourSelf. 
You don’t want to do this? Than you 
cause problems in the lives of Fellow 
humans. 

Its pointed out ‘that inherent to a 
certain Speed of Life, a specific Speed 
for Problemsolving must be runned’. 

Each person must feel / think  / 
act / live together IN TIME for the
Best Possible Result for Evolution 
for All of Us. 

Sabotages Human 1 the Space-
duties = keeps the Siwtchbord 
broken… than do other Humans 
suffer. 

Pain = Evolution of Nothing. 
To live in Nothing causes the most 
pain.
To live in failure, caused by other 
persons who do not / are little co-
operative,  causes the pain. 

Evolution of Sadism:

Human 1 knows that he/ she
inflicts pain on Human 2 by 
refusing to complete certain 
tasks for All of Us. 

= To willfully produce 
problems in the Life of other 
person.

Do Saints arrive on this moment, they
soften the pain of the Human, who is 
not quilty of sabotaging the Greater 
Good. 
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Zij negeren de pijn van de Saboteur, 
die willens & wetens aan het 
Drammen is voor een Persoonlijk 
bedacht resultaat ‘dat los staat van 
God’. 

In principe kan het Leven redelijk 
pijnloos zijn, op voorwaarde dat 
wij allemaal ‘onze Spacetaken 
uitvoeren op het moment dat wij 
worden geacht deze taak te 
volbrengen’. 

They do ignore the pain of the 
Saboteur, who knowingly is Pushing 
for a Private result ‘which is from God 
disconnected’. 

In principal,  our Live can be 
reasonable painless, on the 
condition that we all ‘complete our
Space-duties on the moment we 
are suppose to bring them to a 
good end’. 

Evolutie van Narcisme

Narcisme is NIET naar God / Space-
krachten willen luisteren. 
= Leven op 1 Anker op het Stramien 
dat Planeet Aarde … heet. 

Evolutie 
= zelfverrijking ten koste van het 
leven van andere personen die op een 
Groter Stramien op Aarde leven.

De Narcist dwingt Medemens in een 
Bekrompen wereld te leven; ook als 
dit ten koste gaat van deze persoon 
en de rest van de Wereld.
Macht willen hebben , zonder Evolutie 
van Incasseringsvermogen. 

Evolution of Narcissism

Narcissism is NOT wanting to listen to 
God  / Spaceforces.
= Live on 1 Anchor on the Setof 
Lines , called Planet Earth. 

Evolution
= selfenrichtment at the cost of the 
lives of other persons,  who to live on 
a Larger Set of Lines on Earth. 

The Narcissist forces Fellow human to 
residence inside a Narrow-minded 
world;  even when this results in the 
breakdown of this person and the rest 
of the World. 
To want to obtain Power, without 
Evolution of Being a Survivor.
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De Narcist kan niet Leren uit Relaties /
kan niet Leren uit de vele levens op 
het Grotere Stramien, zonder de 
Medemens doelgericht te beschadigen.

De Narcist wil bewijzen ‘dat 
Medemens en God … ongelijk hebben’.

Begrijpt ook niet Dat er altijd een God 
boven God is, zolang de Mensheid op 
Planeet Aarde nog niet kan reizen 
naar de Krachten die het Universum 
hebben gemaakt. 

De Narcist wil ALLES beheersen, maar
dan wel op een Klein Anker op een 
Kleine Plaats op het Stramien van het 
Universum. 

De Narcist wil de Evolutie van het 
Systeem dat tot Narcisme / 
Psychopaten gedrag kan leiden… niet 
kennen. 

Het systeem dat hij / zij heeft 
gemaakt tot Narcist … moet worden 
genegeerd , volgens de Alleenheerser. 

The Narcissist can not Learn from 
Relationships / can not Learn , thanks 
to the many lives on the Larger Set of 
Lines,  without goal-oriented Damage 
causing in the Fellow human. 

The Narcissit wants to prove ‘that 
Fellow human and God… are wrong’. 

Doesn’t comprehend That there will 
always be a God above God, als long 
as Mankind on Planet Earth can not 
travel to the Forces the made the 
Universe. 

The Narcissist wants to CONTROl 
everything, but also wants ot rest on a
Small Anchor on a Tiny Spot on the 
Set of Lines of the Universe. 

The Narcissist doesn’t want to get to 
know the Evolutio of the System, that 
can result int Narcissistic / Psychpathic
behavior. 

The system that him / her has turned 
into a Narcissit… must being ifnored, 
according the Sole-ruler. 
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Evolution van System-Mens

De mens die leeft in de Evolutie 
van het Systeem, dat wel in 
Narcisme / Alleenheersers gedrag
kan resulteren… verblijft op de 
Meridianen van Aarde. 

Systeem-Mens heeft meerdere Ankers
op vele Locaties op Aarde. 

Ontvangt Spacekrachten als vriend , 
bij één van de Ankers… om uit te 
vinden of Saints gelukkig zijn met de 
Totale Evolutie die het Systeem-Mens 
te weeg brengt.

Systeem-mens leert uit het Leven – 
bij voorkeur in balans met Hogere 
krachten 24 / 7 - .  Om te voorkomen 
dat God langskomt en een deel van 
het Leven moet afkeuren  / met 
herstarten voor een nieuw resultaat. 

Systeem-Mens kan God voelen / horen
/ zien naderen… en weet ook welk 
DOEL de ontmoeting heeft. 

Space-krachten zijn geen geheim 
Leger.   Het zijn Openbaar 
toegankelijke Hogere krachten die de 
Kennis op Aarde verfijnen. 
Beschik je als Mens over de 
Vaardigheid om God in je Systeem op 
te nemen… kom je tot Rotsvaste 
Oplossingen voor Grote problemen. 

Ook beschik je over de Vaardigheid 
om een Groot probleem, op te delen in
Kleine stukken … en die Kleine delen 
op Oplossing te geven bij één van je 
Ankers.   Je onderhoudt je Ankers; je 
blijft sterk. 

Evolutie of the System person

The humans who lives in the 
Evolution of the System,  that can 
result in Narcissistic / Sole-rulers 
behavior… moves about on the 
Meridians of Earth.

System-person owns multiple Anchors
on many Locations on Earth.

Receives Spaceforces as friend, at one
of these Anchores… to find out if 
Saints are content with the Total 
Evolution , the System- person weighs
in. 

System-person learns out of Life – 
preferably in balance with Higher 
powerw 24 / 7 - .  To avoid that God 
arrives and disapproves of a part of 
your Life / must restar Life for a new 
result.

System-person can feel / hear / see 
God approach… and also knows What 
the Goal for Life is, during this 
meeting. 

Space-forces are not Secret Army. 
It are Publicly accessible Higher 
Powers, which refine Knowledde on 
Earth. 
Do you have the Skills as Human 
being to merge with God inside your 
System… you produce Rocksteady 
Solutons for Larger Problems. 

You also own the Skill to devide a 
Larger Problem, into Smaller pieces… 
and to give those Small parts a 
Solution at one of your Anchors.  You 
maintain your Anchors; you stay 
strong. 
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Waar vechten de Narcist en 
Systeem-mens op het 
Stramien Planeet Aarde?

De Narcist erkent geen Grote macht 
dan hemzelf / haarzelf. Hierdoor 
blijven de Korte - / Lange Lichtgolven 
een smal pad. 
Spacekrachten arriveren op een Smal 
pad. Hierdoor worden zij niet optimaal
benut. 

Narcisten communiceren vaak in een 
Monoloog, die niet uitsluit bij de 
Systeem-mens. Zij doen ook geen 
moeite om de Systeem-person 
‘gelukkig  / succesvol te maken’. 

Er zit bij de Narcist een stuk Morbide 
Jalousie vast. 
Een denkpatroon ‘gericht op behalen 
van 1 resultaat’, waardoor de 
belangrijkheid van meerdere factoren 
… niet wordt meegewogen’. 
De Narcist wil een Oplossing voor 
ALLES op 1 smalle Lichtgolf, die ook 
nog eens door Zwarte krachten wordt 
beschadigd. 

Narcist kan dus geen onderscheid 
maken tussen Helende & 
Beschadigende Krachten. Te weinig 
training voor Samenleven met Space-
krachten die Uitleg geven over het 
Verschil tussen Helende & 
Beschadigende Universele Krachten.

De Systeem-mens werkt met Grotere 
Krachten in een Balans; om Grote 
problemen op Lange Afstand 
Lichtgolven te voorkomen. 

Systeem-mens beschikt over de 
Vaarheidheid om Space-krachten , die 

Where do the Narcissist and 
System-person fight on the 
Set of lines Planet Earth? 

The Narcissist doesn’t 
acknowledge a Bigger power than 
himself / herself.  This causes the 
Short - / Long Lightwaves to stay on a
small path. 
Spaceforces arrive on a Small path. 
This minimalized the optimized result 
of the forces. 

Narcissists communicate often in a 
Monoloog. Which excludes the 
System-person.  They don’t put in the 
effort to make the System-person 
‘happy / succesful’. 

A par Morbide Jealouzy is rested in the
Narcissist. 
A thinkingpattern ‘aimed at collecting 
1 result’,  what causes other important
factors … to be ignored’. 
The Narcissist wants a Solution for 
EVERYTHING on 1 small Lightwave, 
which is being damaged by Black 
powers, too. 

Thus, the Narcissist can not devide 
Healing powers from Damaging 
Powers.  Too little training for Living 
Together with Space-forces, who do 
Explane the difference between 
Healing & Damaging Universal Impact.

The System-person works with Larger 
Powers in a Balance; to avoid Bigger 
problems on the Long distance Waves.

System-person owns the Skill to 
process Realtime on Space-forces who
do bring de diference between Good &
Evil. 
Or,  can work on the Short Timeline 
for the development of New Skills. 
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Goed & Kwaad duiden,  wel Realtime 
te verwerken.  Of, op de Korte Tijdbalk
te verwerken tot een Nieuwe 
Vaardigheid. 

Systeem-mens kan de Space-krachten
sneller internaliseren en omzetten in 
Dagelijks Handelen, ten gunste van 
Ons allemaal. 

Systeem-mens is emotioneel sterke 
dan de Narcist. 
Kan Goed & Fout accepteren als 
Leergang op een Groter Stramien in 
het Universum. 

System-person can internalize Space-
forces faster into Daily Routine, in 
favour of All of Us. 

System-person is emotional a stronger
person than the Narcissist.
Can accept Good & Wrong as Leaning-
goal on a Larger Set of Lines in the 
Universe. 
 

Geschreven en Bedacht door DésiréeStokkel

Spacecourtplanet-founder

EQ-toekomstbrenger.

Donkerelaan 39, 2061 Jk,  Bloemendaal-NH in Nederland.
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