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I Scourt UP:

Evolutie van Beschaving
wat moet je doen?

Evolution of Civilization
what do do?

https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/632
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Evolutie van Beschaving

Evolutie:
De Wil om de Grid onder je Eigen 
DNApakhuis 'sterk – gezond – 
pragmatisch – probleem oplossend te
houden';  op de Kortst mogelijke 
weg.

Beschaving:
Het Goede Gezonde Leven dat je wilt 
meemaken.... in de Juridische 
Zekerheid dat jij nooit gestraft wordt.
En, dat Medemens ook in Goed Leven
kan zijn, dankzij jouw inspanning.

De Beelden – Gevoelens – groei van 
je Lichaam  liggen opgeslagen in je 
Diepe DNA. 

De Basis is van jou: 
100 % van jou.

Het openvouw proces 
is 100% van jou. 

De omgeving is 50% van jou. 

Het 100% lichaam van de Goede 
Medemens, laat je voor 50% toe in 
het openvouw proces 
voor je Diepe DNA. 

Het 100% lichaam van de 
Crimineel...komt wel binnen, maar je
leert je Eigen Cocon te bouwen.

Zelfconstructie vanaf het 
Folterverdrag / Win alle Rechtszaken 
procedure.

Beelden in je Eigen DNA:
Fantasie, nodig voor kracht & keuze-
maken. 

Te veel Fantasie = je DNA opent te 

Evolution of Civilization

Evolution:
The Will to keep the Grid under your 
Own DNAwarehouse ‘strong – healthy
– pragmatic – problem solving’; on 
the Shortest path possible. 

Civilization:
The Good Healthy Life you want to 
experience… in the Legal Security  
that you will never be punished. 
And, that Fellow human can also Live
the Good Life, thanks to your efforts.

The Images = Feelings – Growth of 
your own Body  lay stored in your 
Deep DNA.

The Foundation is yours;
100% yours.

The unfolding proces
is 100% yours.

The environment is 50% yours.

The 100% body of the Good 
Fellowhumans, can be given a 50% 
access to your DNA unfolding proces.
If you want. 

The 100% body of the 
Criminal...does arrice, but you do 
learn to construct your Own Cocon.

Selfconstruction from the 
Torture treaty / Win all Lawsuits 
procedure. 

Images inside your Own DNA:
Phantasy, needed for force & choice-
making. 
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snel voor de Kalender op Aarde.

Te weinig Fantasie = je zit vast  of je 
hebt wel veel beelden in je hoofd... 
maar kan /  wil hier niet over 
nadenken. Je wilt niet beleven wat in 
je eigen lichaam plaatsheeft. 

Psychoses:
Vulkaan uitbarsting van beelden in je 
hoofd.
Spacekrachten komen langs.
Zij bepalen – even razendsnel – 
WELKE beelden jij nodig hebt... 
onder welke omstandigheden. 

Spacekrachten halen beelden uit je 
Diepe DNA naar boven en leggen 
deze op tafel. 
Ook als je daar – in het dagelijke 
leven – geen plaats voor hebt in je 
Schoolagenda

Komen Spacekrachten langs 'voor het
op tafel leggen van Jouw Beelden uit 
Jouw DNA..',  dan bereiden zij je voor
op een Zware Taak.

God weet.... 
dat je een loodzware klus moet 
volbrengen... en 
maakt de inhoud een beetje lichter 
'door Alles ... dat inherent is aan de 
klus  te laten zien... onder minder 
moeilijke omstandigheden'. 

( Ik  - Désirée – denk dat dit binnen 
de Evolutie van Sadisme overleven 
valt. Dit grapje van God kan 
loodzwaar zijn, voor lange tijd in je 
leven. ) 

Gevoelens worden Diamond hard:
Je bent een Softy  en je wordt Hard 
als Diamand. 
Prima.
Vouw je je Eigen DNA open vanaf het

Too much  Phantasy = your DNA 
opens too rapidly for the Calendar on
Earth. 

Too little Phantasy = you are stocked 
or you do have far too many images 
inside your head…  but can’t / won’t 
think about this situation.  You don’t 
want to experience what takes place 
inside your body. 

Psychoses: 
Vulcano eruption of images inside 
your head.
Spaceforces arrive.
They determine – suddenly and 
astonishing fast – WHICH images you
need… under which circumstances. 

Spaceforces collect the images from 
your Deep DNA and put them on dit 
table.
Even, when you sitting around the 
table – do not have room for images 
in your daily live -; in your 
Schooldiary.

Do Spaceforces arrive ‘for placing 
Your Images from Your DNA on the 
table’,  they are preparing your for a 
Heavy Task.

God knows…
That you need to complete a very 
heavy job… and
does make the content a little lighter 
‘by showing EVERYTHING, inherent to
the job… under less difficult 
circumstances’. 

( I – Désirée – think that this takes 
place in Evolution of Sadism survival.
This teasing by God can be extremely
heavy, for a alonger period in your 
life.) 
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Folterverdrag, is het hardingsproces 
in je lichaam  'een klein probleem'. 

Vouw je je Eigen DNA open in drugs 
& alcohol, wordt dit zieke deel 'zo 
hard als diamand'... en dat is dan 
'een groot probleem'. 

Vouw je je Eigen DNA open op een zo
'gezond krachtige waardevaste 
levenspad... kan je alle problemen 
die komen 'goed verwerken''.

Gevoelens verdwijnen in een Cocon.
Spacekrachten bepalen HOE HARD 
deze Cocon zal zijn.
Je leert er mee leven. 
Leef je zo Juridisch correct 
mogelijk... kan je alle vulkaan 
uitbarstingen / stormen / hittegolven 
/ tsunamies in je Eigen Lichaam ... 
goed overleven. 

Saboteer je jezelf, dan bouw je wel 
een Cocon voor Alles-dat-je-Goed-
hebt-gedaan. 
Maar, Alles wat je fout doet... is ook 
opgeslagen in een deel van je hoofd.
Fouten staan op de Harde Schrijf.
Je kan eruit groeien.
Kan over je fouten heengroeien.
Kan terecht komen in het Goede 
Gezonde Sterke DNA-openvouw 
proces. 

Je kan altijd kiezen in 
je Diepe Zelf.

Ook als de Crimineel je saboteert, 
kan je altijd het Juiste kiezen voor je 
Diepe Zelf.... in je Eigen DNA. 

De Cocon bouwt zich.

Het maken van de Cocon is 
Evolutie van de Cocon. 

Feelings beome hard as Diamond:
You are a Softy and become as hard 
as Diamond.
Fine.
Do  you unfold your Own DNA from 
the Torture treaty, than the 
hardingprocess in your body ‘is a 
small problem’. 

Do you unfold your Own DNA in 
drugs & alcohol, than this sick part 
‘becomes as hard as a diamond’… 
which results ‘in a big problem’. 

Do unfold your Own DNA on a 
Lightbeam that is healthy , strong, 
rocksteady assets.. and you will be 
able to proceed on all trouble to 
arrive ‘in a good mode’. 

Feelings disappear in a Cocon.
Spaceforces determine HOW HARD 
that Cocon shall be. 
You will learn to live with it.
Do you live life as Legally correct as 
possible… you will be skilled enough 
to survive all vulcano eruptions / 
storms / heatwaves / tsunamies in 
your Own body… well. 

Do you Sabotage yourself, than you 
construct a Cocon for Everything-
you-did-Wel.
But, Everything-you-do-badly… is 
also stored in a part of your head.
Mistakes do list themselves on the 
Harddisk in your brain,
You can outgrow these mistakes.
Can fulle grow over mistakes.
Can finish in the Good Strong Healthy
DNA-unfold-system. 

You can always make choises
inside your Deep Self.

Even when the Criminal sabotages 
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Het is dus niet Evolutie van Geld.
Ook geen Evolutie van de Eigen Wil.
Geen Evolutie van Sadisme.
Geen ‘werk van God’. 

Je doet het helemaal ZELF.
God heeft ooit – in het verleden – de 
grondstoffen er voor aangeleverd. 
Het is aan jouw om Jouw Lichaam nu 
Gezond te houden...voor onderhoud 
aan de Beste Bouwstoffen. 

De reactie tussen alle Bouwstoffen in 
je Eigen Lichaam… en de plagerijen 
van Spacekrachten met je Fantasie… 
bouwen je Cocon.

Alleen over de Hardheid van de 
Buitenmuur van de Cocon, heb je 
weinig te zeggen. 

Er bestaat een ‘gebruiksaanwijzing 
voor de Muur van je Cocon’, maar je 
krijg van Spacekrachten niet in een 
Kant-en-Klare print.

Pas op de allerlaatste dag van je 
Leven ‘weet je Alles van je Eigen 
Cocon’. 

you, you can always make the 
Needed choice for youe Deep Self… in
your Own DNA.

The Cocon constructs itself.

The making of the Cocon is 
Evolution of the Cocon. 

Thus, its not Evolution of Money.
Neither Evolution of the Own Will.
No Evolution of Sadism.
Never ‘work by God’. 

You have to do this job Yourself.
God has – once upon a time – 
supplied all rawmaterials for your 
Cocon-job.
Now its up to you to keep Your Body 
as Healthy as possible… for 
maintenance on the Best 
Buildingmaterials. 

The reaction in between all 
Buildingmaterials in your Own Body… 
and the teasings by Spaceforces with 
your Phantasy… construct your 
Cocon.

Only the Hardiness of the Outwall of 
the Cocon, is something ‘you have no
business with’. 

There is something like ‘a Manual for 
the Wall of your Cocon’,  but 
Spaceforces will never handover a 
Ready-to-print specimen. 

Only, on the last day of your Live 
‘youw ill know Everything about your 
Own Cocon’. 
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Tegenover Groep Narcisten 
staan

 Doe je Eigen Ding.
 Voor Evolutie na  het leven van 

de Narcist / Crimineel.
 Je wilt je Diepe Zelf door de hel

loodsen die de Crimineel op je 
hoofd dumpt. 

 Je wilt het Goede Gezonde 
Juridisch Sterke Leven nu 
leiden;  dus doe je dit ook.

 Je dwingt de Crimineel zich aan
te passen aan jouw Best 
mogelijke bestaan op Aarde. 

https://www.ultracoloringpages.com/p/chrysalis-
coloring-page/
1f9e7d57f028b362f60af0164494e25c

Cocon denken & handelen

• Wat is goed?
• Wat gaat bouwt zichzelf  goed, 

in eenvoud?
• Welke invloed heeft dit op Mijn 

Cocon muur? 
• Welke grondstoffen heeft Mijn 

Lichaam benut voor Mijn Cocon
muur? 

• Wat kan ik nu...dat ik een week
geleden nog niet kon? 

• Waaruit blijkt dat Mijn Cocon 
muur nu sterker is dan een 
week / maand  / jaar geleden? 

Standing in front of Group 
Narcissists

 Do your Own Thing.
 For Evolution beyond the  life of

the Narcisist / Criminal.
 You want to guide your Deep 

Self through the hel the 
Criminal dumps on your head. 

 You want to Live the Good 
Healthy Legally Strong 
Lifestyle, now;  thus this is 
what you do.

 You force the Criminal to adjust
himself / herself to your Best 
Possible Lifestyle on Earth.

Cocon thinking & acting

• What is good?
• What constructs well, in 

simplicity?
• Which impact will this have on 

My Cocon wall?
• Which rawmaterials has My 

Body used for My Cocon wall? 
• Which skills do I own today… 

but did not own a week ago? 
• What proves that My Cocon 

wall is now stronger than a 
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Flip een Munt,
als keuzes moeilijk 
zijn… en beiden

 ‘even goed / fout 
  zijn’. 

• Handel de Hel uit je 
Lichaam.

• Je wil je Cocon alleen bouwen 
uit Goede Genezende 
Materialen.

• Het Folterverdrag bepaalt welke
materialen dit zijn.

• Win alle Rechtszaken procedure
geeft je de mogelijkheid om 
ALTIJD op te eisen dat de 
materialen die jij aangeleverd 
krijgt uit de Omgeving ‘goed 
van kwaliteit zijn’ = 
folterverdrag proof leven & 
werken.

• Houd je Cocon zo schoon als
mogelijk.

• Houd je Grid ‘verborgen’ 
voor medemens.

• Bespreek je DNA-openvouw 
proces alleen met mensen 
die dit ook doen.  Vanaf het 
Folterverdrag. 

• Praat nooit Te Veel over je 
DNA-openvouw proces.

week / month / year ago? 

Flip a Coin, 
when choice-making 
is difficult… and both

‘are equally well / bad’. 

• Do Act the hel from your 
Body.

• You only want to construct 
Cocon from Good Healing 
Materials.

• The Torture treaty determines 
which materials are. 

• Win all Lawsuits procedure 
provide you with the possibility 
to ALWAYS demand that 
materials you get deliverd from
the Environment ‘are of Good 
quality’.
= torture treaty proof Life & 
Work.

• Do keep your Cocon als 
clean as possible.

• Do keep your Grid ‘hidden’ 
from fellow humans.

• Discuss your DNA-unfolding 
process , only with humans 
who also undertake this 
action. From the Tortrue 
treaty.

• Never talk To Much about 
your DNA-unfolding 
process.
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• Overleg met Spacekrachten 
over het Openvouwen van je
Eigen DNA.

• God, welke Fantasie heb ik nu 
nodig?

• Welke krachten heb ik nu 
nodig?

• Ik wil het verschil zien tussen 
Goed & Slecht.

• Maak mijn DNApakhuis schoon;
haal alle overbodigheid eruit.

• Maak mijn dag schoon.

• Ik wil dit Resultaat; laat mij het
Pad zien… dat ik doorleef om 
bij dat Resultaat te arriveren.

• Hoeveel tijd heb ik nodig voor 
het bereiken van dit Resultaat?
 

• Welke mensen zijn Goed voor 
mij?

• Haal dat Slechte mens weg, 
svp.

• Verwijder die Beschadigende 
materialen in mijn Omgeving 
weg, aub.

• Het is te druk in mijn hoofd.

• Het is te sloom / still in mijn 
hoofd.

• Mijn lichaam in de algemene 
Reiniging, aub. ( je gaat je ziek
voelen = hoge krachten 
versnellen alle processen in je 
Lichaam… terwijl dit niet op de 
Kalender past). 

• Deliberate with Spaceforces 
about the Unfolding of your 
Own DNA.

• God, which Phantasy do I need 
right now? 

• Which forces to I need now? 

• I need to see the Difference 
between Good & Bad. 

• Clean my DNAwarehouse; 
remove all redundancy.

• Clean my day.

• I need this Result; show me the
Path … which I need to 
experience in order to arrive at 
the Result.

• How much time do I need for 
the completion of this Result?

• Which persons are Good for 
me?

• Remove the Bad people, 
please.

• Remove the Damaging 
materials from my 
Environment, please.

• Its is too bussy inside my head.

• It is too boring / silent inside 
my head.

• My body in full cleansing, 
please. (you will feel ill – a little
– now Higher Powers 
accellerate all processes inside 
your Body.. while this does not 
fit the Calender). 
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• Behandel God / Spacekrachten 
als je Beste Vriend / Vriendin.

• Blijf zelf een Goede Vriend.

• Je mag ruzie maken… zolang je
weer tot Evolutie van 
Intelligentie komt.

• Vraag alleen IETS dat komt 
voor de Probleem-oplossing.

Jonge mensen, 

Jullie weten dat ik als 
InterimMinisterPresident nu vreselijke
besluiten moet nemen.

Ik moet bepalen WIE wanneer 
Uitgeschakeld moet worden voor het 
Redden van het Leven van de Jonge 
Generatie. 

Ik moet dus Volwassen die hun Leven
& Machtspositie misbruiken … 
verlammen / doden via Defensie & 
Politie. 
Moet ook voorkomen dat het Volk zo 
kwaad & agressief wordt ‘dat zij 
overgaan tot het doden van mensen 
in Wereldoorlog 3). 

Dagelijks denk ik hier over na. 

In principe MAG ik van GOD niet 
doden. De omstandigheden zijn 
vandaag de dag niet zo ‘dat ik toch 
mensen moet laten doden door 
personen die daarvoor getraind zijn’. 

De Volwassenen – die hun Kinderen 
laten ziek maken/ vernietigen in WO3
– zijn een slecht rolmodel. 

Maar, de Jonge Generatie is zelf nog 

• Treat God / Spaceforces as 
your Best Friend / lady-friend.

• Do stay a Good Compagnion 
yourself.

• You may pick a fight… as long 
as your return to Evolution of 
Intelligence.

• Only ask for Something that 
arrives for Problem-solving.

Young People, 

You know that I ‘being the IPM ‘now 
have to make some horrifying 
decisions. 

I must determine WHO needs to be 
switched off, for the Savekeep of the 
Lives of the Young Generation. 

Thus, I must paralize / kill Adults who
misuse their Lives & Powerfull 
positions… with the skills of Defense 
& Police. 
Must also prevent ‘that the People 
will fall into anger & aggression ‘on a 
platform where they will turn to 
killing people in Worldwar 3). 

On a daily basis , I contemplate this 
Space-duty.

In principal, I MAY not kill… is the 
God’s Adage.  Today, the 
circumstances are not so badly ‘that I
must have humans killed by persons 
who are trained to do that DirtyJob’. 

The Adults – who have made their 
Childrens ill / destroyed in WO3 – are
a bad rolemodel. 

Butm the Younger Generation itself is
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wel in Evolutie van Intelligentie.

Dit betekent:
Jonge mensen kunnen nog leren voor
het Overleven en Helen van Hun 
Lichaam. 

Ik – IPM Désirée – kan dus nog 
Docent zijn.

Zolang ik nog een Go-between kan 
zijn tussen Spacekrachten – Lichaam 
– Aarde… mag ik geen Commando 
voor het doden van Medemens 
geven. 

De VN – ICC – MinisterPresident brief
met de Juridisch opdracht tot het 
doden van mensen … heb ik nog niet 
geschreven. 

FBI handelt op Eigen Merits.
Ik kan zeggen / schrijven wat ik wil, 
maar uiteindelijk ‘kiezen zij zelf in 
Amerika’. 

Ik heb wel aangegeven dat zij – in 
zelfverdediging – alle personen tegen
wie ik de Internationaal Strafhof 
rechtszaak ben gestart,  mogen 
doden. 

Het is Wereldoorlog 3.
Dit kan niet anders.
Er zit 9000 KM tussen mijn Lichaam 
en het HQ van de FBI in Amerika. 

Jonge Mensen;  ga naar de 
Rechtbank.

Jullie IPM, DésiréeStokkel,
Spacecourtplanet.

still capable of feeling the Evolution 
of Intelligence. 

This means:
Young persons can still leanr HOW to 
Survive and Heal their Own body. 

I – IPM DésiréeStokkel – can still be 
a Teacher / Educator on that 
platform.

As long as I can still be a Go-between
amongst Spaceforces – Body – Earth,
I may nog give the Command to kill 
the Fellow human. 

The UN – ICC – PrimeMinister letter, 
inherent to the Legal Command to kill
humans… is still not written. 

FBI works on its Own Merits.
I an say / write whatever I need, but 
at the End of the Line ‘they make 
their choices in America’. 

I have indicated that they – in 
selfdefence – may kill all the persons 
against whom I started the 
International Criminal Court lawsuit. 

It is Worldwar 3.
There is no other route, available. 
There is 9000 KM in between my 
body and the H
Q of FBI in America. 

Young People; 
do go to a Court of Law.

Your IPM, DésiréeStokkel,
Spacecourtplanet.
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Maar...wat is nu
 Evolutie van Beschaving?

Er zijn altijd Wijze Kids, die 
meer Antwoorden willen.

Het is het Keuze-proces op je Eigen 
Grid,  terwijl je ligt of staat tegenover
je Eigen DNApakhuis. 

Het is het Bouwmateriaal dat je kiest,
voor een project dat jouw Leven goed
/ plezierig maakt.

Het is de zekerheid ‘dat je niet in de 
gevangenis gezet kan worden’. 

Het is het Leer-proces, dat je hoort / 
ziet / voelt … tijdens het ontstaan 
van de Muur van je Cocon.

Het is het Gesprek dat je voert met 
Spacekrachten en het besef ‘dat je 
iets leert dat goed voor je is’. 

Het is weten wat het verschil is 
tussen een Goed en een Slecht 
bouwproces in je Eigen Leven.

Het is de Omgeving voor 50% uit je 
Leven houden… 

Het is het Goede Rolmodel zijn, 
waardoor Mensen in je Omgeving 
zichzelf gaan schoonpoetsen & 
genezen. 

Het is niet bang zijn voor de 
Expeditie in je Eigen Lichaam.

Het is in de Grote Stilte kijken en 
glimlachen voor het Goede Resultaat 
op je Parcours.

But… what is now 
Evolution of Civilization? 

There are always Wizzkids 
who want more Answers. 

Its the Choice-making process on 
your Own Grid , while you are 
standing or laying in front of your 
Own DNA warehouse. 

Its your choice for the 
Buildingmaterials your need for the 
project that makes your Life  good / 
pleasant. 

Its the security ‘that you can not be 
put in prison’. 

Its the Leanring-curve, which you 
hear  / see / feel… during the 
construction of the Wall of your 
Cocon. 

Its the Conversation you have with 
Spaceforces and the awareness ‘that 
you are learning something that 
works well for you’. 

Its knowing the different between a 
Good and Wrong building process in 
your Own Life. 

Its to keep the Environment out of 
your Life ...for 50%. 

Its to be a Good Rolemodel , that 
inspires People to Clean & Heal in 
your Environment.

Its not being afraid for the Expedition
inside your Own Body.

Its observe & smile for the Good 
Result on your Parcours.
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En, die Groep Narcisten?
Wat doen zij met Mijn Goede
leven? 

Je grid kunnen zij niet zien.

Je DNApakhuis kunnen zij niet zien / 
horen / voelen / veranderen.

De Muur van je Cocon kunnen zij niet
zien / voelen / beschadigen…
(nu God weigert je een Kant-en-Klare
print voor de Cocon muur te geven).

Je Keuzeproces kan nooit door 
Medemens worden gewijzigd.

De Groep Narcisten kan zichzelf dus 
ook nooit verdedigen tegen de Groep 
Probleem-oplossers.

Op voorwaarde dat de Probleem-
oplossers werken vanaf Win alle 
Rechtszaken procedure …. en hiervan
een Verdienmodel maken. 

Evolutie van Beschaving is 
dat de Jonge Generatie 
‘geld verdient met het 
Schoonpoetsen van 
Wereldoorlog 3’. 

Jullie gaan naar de Rechtbank 
om te Eisen dat de Criminelen 
het VN handvest  - 
Folterverdrag – Grondwet 
Thuisland – Mensenrechten 
verdragen uitvoeren. 

And, the Group Narcissists?
What do they undertake 
with My Good life? 

They can not see your Grid. 

They can not see your 
DNAwarehouse; can not feel / 
hear/ change it. 

The Wall of your Cocon can not be 
seen / felt / destroyed… ( now God 
refuses to handover a Ready-to-Print 
manual for the making of your 
Cocoan wall).

 Your choice-making process can 
never be altered by Fellow 
human.

The Group Narcissists can never 
defend themselves against the Group
Problem-solvers. 

On the Condition that the Problem-
solvers do work from the Win all 
Lawsuits procedure… and turn this 
into a Moneymakes system for 
themselves. 

Evolution of Civilization is
that the Younger Generation
‘makes money out of Cleaning up 
Worldwar 3’. 

You turn to a Court of Law, to 
DEMAND that the Criminals 
conduct the UN Charter – 
Torture treaty – Constitution 
Homeland – Humanright 
treaties. 
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Win alle Rechtszaken procedure
levert jullie alle Bewijsstukken ,
inherent aan Genocide 
plannen / uitvoeren. 

Jullie verdienen geld aan het 
Dwingen van de Crimineel.
De Oorlogsmisdadiger moet de 
Corruptie die hij  / zij 
persoonlijk heeft gebouwd en 
uitgevoerd… stoppen.  

Nu  jullie de Crimineel moeten 
‘opvoeden  / herbouwen ‘ lijden
jullie Schade.

Jullie hebben Recht op een 
Schadevergoeding van de 
Crimineel en zijn Corrupte 
vriendjes. 

Win all Lawsuits procedure 
supplies you all the Evidence , 
inherent to planning / 
conducting Genocide. 

You make money by forcing the
Criminal.

The Warlord must stop … the 
Corruption he / she personally 
constructed and conducted. 
Now, you must ‘educate / 
restore the Criminal’, you suffer
Damage.

You are Entitled to a 
Damagepayment bu the 
Criminal and his Corrupt 
friends. 

They can never outsmart you or 
put you in prison… when you 
Clean up Warzone Worldwar 3. 

  

 Désirée Elisabeth Stokkel

   Donkerelaan 39, 
   2061 JK Bloemendaal NH 
   Netherlands  

   

www.rechtenpit.nl 
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