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Traduções 
Pedimos apoio com as traduções do livro "Der Souverän" e 
nossas páginas do Souverän em outros idiomas, uma vez que os 
diferentes idiomas do texto alemão com o programa de tradução 
de textos DeepL para os outros idiomas foram traduzidos, 
pedimos sua ajuda através de correções dos textos traduzidos 
em um Mail under:  
text@the-sovereign.com  
 
Estamos felizes em fornecer o livro "Der Souverän" traduzido 
para todos os outros idiomas, gratuitamente como PDF para 
todos os usuários da Internet e em projetar outras páginas da 
Web do Souverän com os textos traduzidos. Favor enviar um e-
mail para esclarecer as questões de direitos autorais das 
traduções do texto alemão para outro idioma que ainda não 
tenha sido traduzido: 
book@the-sovereign.com  
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Renovação mundial  
através da pesquisa e educação 
 
Informação é vírus ou medicamento 2003 
 
A informação está mudando nossa saúde e nossa sociedade. Os 
ataques terroristas nos mostram de forma assustadora o que 
tem sido perdido nos últimos séculos. Tivemos que aprender que 
crenças e ideologias retrógradas podem levar ao nada evolutivo, 
ao desespero, à depressão e/ou à agressão.  
 
Durante séculos a proibição da representação pictórica da 
natureza e de Deus foi manifestada pela interpretação do 
Alcorão, assim, uma proibição da fantasia foi estabelecida em 
subáreas da imaginação, o que traz e trouxe conseqüências 
devastadoras para os crentes se os mandamentos religiosos 
fossem interpretados de forma muito estrita. Os efeitos podem 
ser compreendidos se se equacionar um levantamento da 
restrição à visão e à criatividade com uma transgressão religiosa 
e assim transferir o trabalho para o futuro somente para Deus. 
 
Tal transferência do poder futuro para Deus não corresponde ao 
desenvolvimento do mundo, porque na evolução da consciência, 
as percepções das pessoas contribuíram para o fato de que o 
desenvolvimento de seu próprio mundo interior, a rede neural do 
homem e da sociedade estão sempre alinhados com o mundo 
exterior. Pode-se também dizer que natureza, evolução, poder 
futuro, visão, arte e criatividade - tudo vem de Deus e, portanto, 
também as coisas que os humanos contribuíram para o 
desenvolvimento do mundo. Uma separação rigorosa entre Deus 
e os seres humanos leva às conhecidas desarmonias nos 
crentes (redução da personalidade, medos, depressões, vícios e 
agressões) e assim consolida o poder dos poderosos através do 
misticismo, como na Idade Média na Europa e isto levou à 
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perseguição e à queima dos portadores do conhecimento no 
mundo cristão. No tempo antes do Alcorão e antes da 
interpretação fatalista do Alcorão que se instalou mais tarde, 
foram produzidas altas realizações culturais e humanísticas na 
mesma esfera cultural. Pense, por exemplo, nas pirâmides, na 
biblioteca de Alexandria, na poesia, na astronomia, na 
arquitetura, na matemática, na medicina e nas artes. 
 
 
Um mandamento para que as pessoas não possam imaginar 
algo desconhecido para elas, evolutivo, coisas, processos, 
sistemas, o futuro, Deus, com o qual são, no entanto, 
confrontadas diariamente, como uma necessidade ou ritual, ou 
para que não lhes seja permitido seguir sua intuição, bloqueia 
sua imaginação. Isso leva ao fato de que as dependências do 
Estado e da religião são inerentes ao sistema, uma vez que 
construções futuras espirituais não imaginadas não são, 
portanto, criadas no próprio povo, mas a população deve tirar 
sua força da religião e da liderança do Estado - das diretrizes e 
leis dadas por eles. Isto é, devido à proibição da imaginação, as 
pessoas não podem criar novas idéias, imagens ou valores para 
si mesmas em um mundo retrógrado e, portanto, não podem 
construir ideais contemporâneos para o futuro, e isto apesar do 
fato de que Cristo e Maomé foram, eles mesmos, grandes 
visionários e realizadores de mudanças.  
 
Sem valores próprios e novos, não existe uma forma criativa e 
produtiva de moldar o futuro. A evolução e a prosperidade, tanto 
para o indivíduo quanto para a sociedade, só é possível com 
dificuldade devido às limitações de criatividade e visão. A 
população pára nas fases de desenvolvimento a ela destinadas, 
ou não se desenvolve de acordo com os programas evolutivos 
naturais dos genes. Portanto, não é surpreendente que em 
sistemas religiosos e ideologias retrógradas os sistemas e 
valores de referência do passado sejam idealizados. 
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Há uma luta pela distribuição em hoje com os valores de ontem. 
Como consequência disso, e por medo do novo e do estranho, 
há uma luta contra os cambistas de valores que estão 
impulsionando uma revolução da consciência - em outras 
palavras, que estão promovendo um sistema social que está 
orientado para o futuro. O fenômeno descrito acima se aplica à 
maioria das ideologias e sistemas de crenças autônomos. A 
distância crescente aos fatalistas extremos, terroristas e 
neonazistas através da cognição, imaginação e formação do 
futuro contribui para o fato de que eles se excluem do mundo em 
evolução e só vivem em seu próprio mundo - reagindo ou agindo 
cada vez mais agressivamente e, do nosso ponto de vista, cada 
vez mais desumanamente. 
 
Mas quem, por sua percepção fatalista, age de acordo com sua 
religião, sua convicção ou por necessidade interior e de acordo 
com os mandamentos de Deus, assim como dos mundos do 
futuro e da pesquisa, dos quais acreditam ser excluídos pela 
palavra de Deus (com uma interpretação da restrição da 
imaginação) e nesses mundos dos incrédulos vêem suas 
imagens inimigas e, portanto, querem lutar e destruir outras 
religiões ou imagens do mundo e seus símbolos (como mostram 
os ataques terroristas).  
 
Isto é facilmente possível, porque os grupos de liderança dos 
sistemas de poder (também estados democráticos), juntamente 
com religiões, ideologias e crenças, tanto internamente (os 
membros pertencentes ao sistema) quanto externamente 
(terceiros), o desenvolvimento posterior, a abertura de espírito, a 
criatividade e a evolução para manter o poder e prevenir. 
Aqueles que não pertencem ao núcleo mais próximo dos 
sistemas de energia são desencaminhados ou intimidados, 
assustados e seu desenvolvimento de personalidade é 
perturbado por filtros de informação. Aqueles que, através de 
sua criatividade, contra todas as probabilidades, trazem à tona 
novas idéias que unem as pessoas, criam novos valores e 
ideais, são retratados como mentirosos ou levados à justiça 
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como trapaceiros e infratores da lei, isolados de suas famílias e 
da sociedade. No futuro próximo, a lacuna educacional entre 
culturas não mudará elementarmente, porque mesmo no mundo 
ocidental, os benefícios da decodificação da arte através dos 
museus e da mídia, bem como a introdução da decodificação da 
arte como disciplina obrigatória nas escolas, a proteção das 
pessoas criativas através de constituições e a manipulação do 
cérebro através da proliferação selvagem de informações 
negativas da mídia por círculos agarrados a instrumentos de 
liderança ultrapassados, ainda não foram reconhecidos ou 
parados. 
 
Precisamente neste ponto, na posição de partida quase igual do 
mundo ocidental, do Oriente e do Terceiro Mundo no que diz 
respeito ao aumento da criatividade através de redes neuronais 
melhoradas, reside a possibilidade de que com a introdução 
global de uma fórmula de criatividade através da mídia com 
novos programas e conteúdos (já que teria que ser um sistema 
de mediação opticamente pictórico - independente da leitura, da 
escrita e da educação anterior) todas as pessoas poderiam dar o 
mesmo passo simultaneamente. Os excessos extremos, 
discrepâncias e incompreensões entre culturas, religiões, 
ideologias e povos seriam consideravelmente reduzidos se tal 
fórmula de criatividade - que deveria ser mais corretamente 
chamada de fórmula da vida ou de fórmula da paz - fosse 
introduzida. Representaria uma grande oportunidade para elevar 
o nível de criatividade e inteligência no mundo inteiro e para 
reduzir o terrorismo e os perigos da guerra. 
 
Criatividade e bloqueios cerebrais até hoje 
Na Europa, tivemos a experiência ao longo da história de que o 
acesso da população ao conhecimento (leitura e escrita) foi 
impedido pela religião aliada aos sistemas de poder. Este estado 
de coisas só foi quebrado no século XV por Johannes Gutenberg 
e sua invenção da impressão, que levou à duplicação e 
disseminação dos livros e, portanto, do conhecimento no mundo 
daquela época. As estatísticas mostram que as pessoas 
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privilegiadas da Europa tinham cerca de 900.000 livros naquela 
época. Um século depois, graças a Gutenberg, já existiam nove 
milhões. Gutenberg contribuiu consideravelmente para a quebra 
do bloqueio elitista. 
 
O domínio do monopólio da administração do conhecimento 
continuou por muito tempo, mas nos estados territoriais 
individuais da Alemanha, o antigo privilégio de poder ler e 
escrever só se tornou um dever no final do século XVIII, através 
dos esforços do Iluminismo. A escolaridade obrigatória foi 
introduzida no mundo de língua alemã na Prússia em 1794. Mas 
não apenas aqui, mas na maioria dos países europeus, a 
alfabetização da população começou nesta época. O objetivo 
também era combater a pobreza, ignorância e letargia do povo, 
e assim contribuir com a atividade e produção para a 
manutenção e melhoria do Estado. Lentamente, as condições de 
vida da população começaram a melhorar, a expectativa média 
de vida aumentou e a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 
forma constante até hoje. Há 200 anos, o treinamento, educação 
e aprendizagem da alfabetização têm contribuído para uma 
difusão explosiva do conhecimento e quebrado os monopólios 
do conhecimento descritos acima. 
 
Hoje, através de toda a mídia, uma enorme inundação de 
informação, sem a qual não podemos mais imaginar nossas 
vidas, nos penetra diariamente, tornando muito difícil para nós 
distinguir o importante do sem importância. Em algumas pessoas 
altamente sensíveis isto leva à abstinência de informações da 
mídia ou, se oferecido ou selecionado incorretamente, à 
depressão, agressão ou suicídio e em extremo fatalismo, sob 
orientação, a uma simbiose de suicídio e agressão. Nesses 
processos de propagação ou acionamento de doenças, o 
cérebro é paralisado temporária ou permanentemente em 
grandes áreas por vírus mentais ou emocionais. As fontes 
negativas de informação também incluem, em efeito graduais, 
filmes e jogos de terror ou produtos impressos correspondentes, 
bem como notícias e reportagens negativas exageradas de 
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rádio, impressão e TV que evocam temores na mente do 
destinatário. Ela não corresponde aos órgãos sensoriais do 
homem, evolutivos, orientados para a informação e programados 
pelo gênero, bem como à rede neuronal de seu cérebro, que em 
seu raio de vida de cerca de 100 km no máximo, informações de 
tipo negativo e informações distorcendo a realidade podem estar 
implícitas na consciência do observador, pois vírus mentais 
despreparados e aqui reduzem a rede neuronal de tal forma e a 
manipulam de tal forma que leva a um conhecimento negativo do 
mundo, de modo que essas pessoas queiram provocar seu 
isolamento desse mundo negativo, também de forma graduada. 
A recepção direta das informações dos órgãos dos sentidos, que 
se desenvolveu a partir da evolução, é limitada a um raio de 
aproximadamente 100 m do observador. 
limitado. Acima de 400 m, mesmo com os melhores olhos, não 
podemos mais ver nenhum detalhe. Quem em sua vida já viu 
pessoas mutiladas dentro deste raio? A programação gênica é 
alinhada pelo princípio da preservação das espécies de tal forma 
que todas as informações negativas e potencialmente fatais no 
raio do campo visual têm prioridade sobre as possibilidades de 
percepção sensorial direta, a fim de poder tomar medidas 
imediatas de proteção para si e para sua própria espécie. 
 
Este instinto protetor evolutivo e preservador da espécie é 
explorado por algumas empresas de mídia e políticos (o caminho 
de Hitler para o poder é uma lição objetiva no uso e combinação 
de vírus mentais e reprogramação de redes neurais) como uma 
armadilha de inteligência e propaganda da mídia. Mesmo às 
custas de um mundo em desenvolvimento negativo, eles 
aumentam seus lucros e poder, incentivando ou mesmo 
orquestrando ações criminosas, extremistas e terroristas, ao 
mesmo tempo em que exigem democraticamente medidas 
drásticas e maior poder e restrição dos direitos humanos básicos 
constitucionalmente garantidos na luta contra o crime, o terror e 
as violações dos direitos humanos. 
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A fim de impor sua demanda política, informações negativas 
globais também são transportadas multimídia para o campo de 
rosto e consciência - no raio de 100m - do receptor e assim um 
mundo distorcido pelo medo é instalado em sua consciência e 
rede neural, como uma realidade, o que pode reduzir sua 
inteligência - como mostram estudos - em até 30% por mutações 
nas sinapses. Por um lado, este mundo negativamente 
dominado não corresponde à realidade do campo visual externo 
que se desenvolveu a partir da evolução e, por outro lado, a 
redução da inteligência e da criatividade restringe a capacidade 
da pessoa lesada pelo cérebro de fazer julgamentos. Além disso, 
como confirmado por inúmeras pesquisas, existem outras 
doenças físicas e psicológicas causadas por medos, depressões 
e redução da personalidade. Por esta razão, os perpetradores 
insidiosos de lesões cerebrais permanecem escondidos da 
pessoa doente mesmo através de sua redução na inteligência. O 
aumento anual do número de casos de doenças mentais, que a 
Organização Mundial da Saúde OMS 
Os números publicados sobre depressivos e suicidas falam sua 
própria língua e foram solicitados à OMS. Só na Alemanha há 
340.000 depressivos e mais de 11.000 suicídios por ano, sem 
contar o alto número de casos não relatados que os 
especialistas assumem. Estas correlações e efeitos são 
revelados por extensas pesquisas, assim como pelo estudo 
"Depressão 2000" publicado pelo Instituto alemão Max Planck de 
Psiquiatria em Munique: "Empiricamente seguros, no que diz 
respeito à vulnerabilidade e fatores de risco para doenças 
depressivas, são, além do gênero (as mulheres têm maior 
probabilidade de adoecer), em particular: 
Fatores genéticos familiares: A probabilidade de experimentar 
depressão no decorrer da vida é significativamente aumentada 
em parentes de primeiro grau de pacientes depressivos; 
diferentes freqüências da doença em gêmeos idênticos e 
fraternais foram comprovadas.  
Mudanças neurobiológicas: Distúrbios na sinalização dentro e 
entre neurônios, assim como influências endocrinológicas (por 
exemplo, cortisol, melatonina) e distúrbios na regulação do sono-
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vigília. Certos estilos cognitivos disfuncionais, distúrbios de 
ansiedade anteriores e dependência de psicotrópicos, 
substâncias-agudas e fatores psicossociais crônicos (estresse), 
tais como separação, desemprego, crises de vida, experiências 
de perda e solidão, (pessoas vivendo sozinhas ou separadas 
têm um risco significativamente maior de doença), e certas 
doenças físicas crônicas (por exemplo, síndromes de dor 
crônica)". Fonte: Max Planck Institute of Psychiatry, Munique 
Os fatores desencadeantes da doença dependem dos 
significados que a pessoa doente dá aos conhecimentos 
negativos. 
 
Mas isto não pode esconder o fato de que o húmus e o terreno 
fértil para estes vírus mentais é preparado pela mídia de 
propaganda (empresas de mídia que estão a serviço das 
estruturas de poder, gerando medo e limitando a inteligência e a 
democracia). Além disso, todos os fatores causais e de risco 
listados pelo Instituto Max Planck podem ser rastreados direta ou 
indiretamente - confirmados por estudos adicionais - até a 
prática atual da mídia, como agente causal. Além disso, a 
pesquisa sobre depressão etiológica assume um conjunto de 
condições multicausal nas quais fatores genéticos, 
neurobiológicos, psicológicos, sociais e comportamentais 
desempenham um papel igual. Se sobrepusermos os numerosos 
resultados de pesquisa internacionais, empiricamente 
comprovados, das áreas acima mencionadas e da história da 
arte, da pesquisa evolutiva, bem como da teoria evolutiva dos 
sistemas cognitivos em uma grade, obtemos um quadro 
claramente confirmativo dos - através dos meios de propaganda 
- vírus mentais implicados, que podem sofrer mutações 
contínuas através de novas informações negativas e assim 
mostrar diferentes sintomas no quadro clínico. 
 
O aumento máximo do lucro e a expansão do poder pela política 
e pela mídia de propaganda não se detém nem mesmo no dano 
cerebral de um povo. O resultado é a prisão e o assassinato de 
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todos os possíveis opositores do regime, guerras e a tentativa de 
exterminar grupos étnicos e povos inteiros (ver www.Shoa.de).  
Este fenômeno é ilustrado, por exemplo, pelo regime nazista, o 
era de Stalin ou a guerra contra Saddam Hussein e evidenciada 
pela assistência consciente ou inconsciente das empresas de mídia 
que foram alinhadas por aqueles que estavam no poder. Através do 
trabalho científico dos historiadores, este fenômeno é apresentado de 
uma forma compreensível. 
 
Hoje, os obcecados pelo poder não esquecem que uma vez 
que um povo tenha sobrevivido a esta epidemia espiritual e 
reconhecido as conexões, ele é resistente a uma renovada 
propagação desta doença.  
Para evitar isso, os estudos de pesquisa são ignorados, 
falsificados e propagados e utilizados ao contrário de seus 
resultados para a busca de objetivos políticos - com a direção 
oposta de efeito. (Numerosos exemplos podem ser encontrados 
na mídia nas áreas de drogas, catástrofes, crime, o movimento 
neonazista, xenofobia, educação, arte e artistas, medicina, etc.). 
O processo de obstrução do livre desenvolvimento da 
personalidade através de lesões físicas no cérebro pode, como 
mostram estudos, levar a uma redução de um quociente médio 
de inteligência (QI) de 100 para 110, para valores abaixo de 80. 
Basta pensar no conhecido medo dos exames, que como medo 
do futuro, pode bloquear temporariamente partes da rede 
neuronal. 
 
O manipulado pela mídia de propaganda é, como o 
desenvolvimento do Nacional Socialismo na Alemanha 
demonstrou, incapaz de tomar decisões políticas bem 
ponderadas como eleitor devido a seus recursos selados de 
criatividade e inteligência (ver também www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). O cérebro dos feridos pode ser 
manipulado pelo poder obcecado neste estado para remodelar 
instintivamente a rede neural de consciência reduzida 
(eliminando ou restringindo a rede de consciência crítica, 
equilibrada e criativa) através de novas informações simples e 
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emocionalmente carregadas. Transferidos para a educação dos 
países democráticos do mundo ocidental, de acordo com 
estudos científicos (ver estudo de Pisa) sobre os grupos 
nacionais relevantes em comparação, os adolescentes não são 
mais capazes, em média, de atingir o melhor desempenho 
acadêmico (através da redução do QI). Os mesmos resultados 
são refletidos posteriormente nos dados econômicos anuais do 
país, se o consumo de informações negativas pela mídia não for 
refreado, mas mais encorajado. O receptor da mídia 
intelectualmente fechado é deixado em aberto, além de um 
possível desenvolvimento de agressão ou depressão, apenas o 
caminho para o trabalho voluntário obrigatório (que por sua vez 
dá novo poder aos vírus mentais) ou a possibilidade de assumir 
a direção geral da sociedade desejada pelos governantes sem 
crítica ou motivação. No início do terceiro milênio, é hora de 
incluir nas constituições que na população, através da educação 
obrigatória, um sistema de conhecimento, uma grade criativa de 
consciência é treinada e estabelecida, que assim fortalece a 
rede neuronal e está especialmente ancorada nela. Isto 
permitiria ao ser humano pré-filtrar seletiva e inconscientemente 
a enchente de informações evolutivamente importantes e sem 
importância que está se chocando com elas e assim evitar a 
limitação da inteligência e criatividade e ao mesmo tempo 
conseguir o oposto, ou seja, promover automaticamente a 
criatividade e a inteligência ao longo da vida. Katja Thimm diz na 
revista "Der Spiegel":  
 
 "Cada processo de aprendizagem muda o cérebro" [2]. 
 
Gerhard Roth, neurocientista da Universidade de Bremen e reitor 
do Hanse-Wissenschaftskolleg em Delmenhorst, confirma no 
mesmo relatório: 
"Todo processo de aprendizagem é acompanhado por uma 
mudança no cérebro"... 
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A criatividade visível é preservadora da espécie, ela molda a 
rede neural. Professor de Matemática e Didática Gerhard Preiß 
da Universidade de Freiburg: 
 
"Enquanto a ética e a lei proíbem experimentos invasivos com o 

cérebro... 
Humanos. Mas os pesquisadores sabem através de estudos 
com animais que cérebros complexos aprendem de maneira 

semelhante. Processos comparáveis ocorrem em seus cérebros 
enquanto eles abstraem, generalizam e decompõem seu 
ambiente em categorias, tais como pequenos e grandes, 

barulhentos e silenciosos. Os mecanismos neuronais básicos 
são universais a partir do caracol do mar  

para o ser humano. “ 
 

Aprender significa ancorar a informação no cérebro de tal forma 
que 
eles podem ser chamados a qualquer momento. Sobre uma 
possível ferramenta para a criatividade, inteligência e 
desenvolvimento humano, disse o artista Prof. Joseph Beuys: 
 

"A arte, em minha opinião, é a única força evolucionária. Ou 
seja, só a criatividade do homem pode mudar as condições". 

 
Desde 1988, com a fórmula da arte, uma ferramenta mental tem 
estado disponível para mudar as circunstâncias. Ela permite um 
acesso geralmente válido à criatividade e, além da teoria, uma 
forma gráfica-óptica de promover a rede de criatividade neuronal 
no cérebro, que como uma grade de consciência criativa torna a 
criatividade perceptível e pré-filtra e a armazena como cognição. 
Sobre os processos no cérebro Gerhard Preiß se expressa da 
seguinte forma:  
 

"O cérebro tem que se proteger de aprender demais. Porque 
Segundo por segundo, um número imensurável de impressões e 
percepções competem por sua atenção. Se todos eles fossem 

armazenados, o cérebro ficaria paralisado em muito pouco 
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tempo por uma inundação de lixo de dados sem sentido. É por 
isso que ela tem que lidar com duas tarefas difíceis acima de 

tudo: Distinguir coisas importantes de coisas sem importância e 
formar categorias. 

Primeiro, o cérebro destila de todos os pensamentos e idéias, 
estímulos sensoriais, sensações e experiências que ele 

considera suficientemente importante para ser armazenado e 
lembrado no cérebro. Este extrato tem então que ser colocado 

em ordem. Pois somente para aqueles que são capazes de 
reconhecer a categoria "maçã" em Boskop, Cox Orange e 
Granny Smith o mundo faz sentido. O enorme trabalho de 

filtragem e classificação é realizado pela rede de cerca de 100 
bilhões de células nervosas na cabeça que, por sua vez, estão 
ligadas entre si num total de cerca de 100 trilhões de pontos de 

contato (sinapses). Cada impressão, cada estímulo, cada 
circunstância a que uma pessoa está exposta altera esta rede 
finamente girada, fortalecendo certas conexões de neurônios e 

enfraquecendo outras". 
 
Uma fórmula para decifrar a arte não apenas estabelece uma 
rede de criação fortalecida no cérebro, mas também pré-filtra a 
informação para a consciência, de modo que o cérebro é aliviado 
e o conhecimento é preparado (como uma maçã), tornado 
reconhecível como criatividade, apresentado. A criatividade 
visível é preservadora da espécie, ela molda a rede neural. As 
sinopses e suas interconexões se desenvolveram na infância até 
a puberdade por meio de uma dada programação gênica, novas 
informações e cognições de preservação de espécies são 
formadas de novo na idade adulta, predominantemente por 
cognições de preservação de espécies pré-filtradas pela 
consciência. A fórmula permite que a imaginação e a formação 
futura sejam fomentadas por uma rede neural em rápida 
expansão para um desempenho criativo. Um centro de 
criatividade e/ou rede em evolução no cérebro pode ser previsto 
hoje em dia. Como nossa percepção sensorial primária é a 
visão, o reconhecimento da criatividade ou da arte, a percepção 
seletiva das mudanças criativas visuais, a visão criativa é o 
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processo mais importante e eficaz de nossa evolução mental 
concreta. O processo de cognição da criatividade é criado e/ou 
fomentado pela programação de preservação da espécie dos 
genes para o motor evolutivo da consciência e pela fórmula. É 
claro que a distância entre as pessoas que compreenderam esta 
cognição e a estabeleceram em sua rede neural está se 
alargando a uma taxa e densidade de cognição maiores, pois 
elas filtram do pão e dos jogos a própria informação que é 
importante para suas sinapses e evolução da rede, 
reconhecendo as mudanças na variedade de mídia de hoje. Para 
o pesquisador e antropólogo alemão Friedemann Schrenk, 
explorar esta lacuna científica poderia acelerar rapidamente a 
evolução biocultural humana. O princípio básico - o código 
procurado - emerge claramente, para todas as formas de vida, 
como um programa genético de preservação de espécies que 
filtra as informações para a preservação das espécies e as 
armazena na rede neuronal. As correlações e o processo inverso 
de decadência mental e física foram descritos com antecedência 
e são apoiados por numerosos estudos empiricamente 
validados: 
(a) Prioridade específica da espécie para informações positivas 
b) Toxicodependência a informações negativas através de 
alteração não natural da rede neural 
c) Adaptação programada da personalidade ao mundo externo 
negativo 
 
d) Mudança do mundo exterior por atos próprios, pela 
concordância com seus conhecimentos internos de sua rede 
neuronal, até a agitação, o ódio racial, o anti-semitismo, o 
socialismo, o comunismo, o capitalismo, o capitalismo colonial 
ou global explorador, o fanatismo religioso, o terrorismo, a guerra 
ou - e isto é freqüentemente encontrado - até a loucura bastante 
normal. Muitas vezes estes fenômenos ocorrem de formas 
mistas, que podem ser, por exemplo, regionais, nacionais ou 
caracterizadas por uma consciência de grupo. 
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A este respeito, Alberto Ferrús, um neurobiólogo e pesquisador 
de Madri, está procurando o próximo passo importante em 
neurobiologia: 
 

"Gostaríamos de encontrar algum tipo de código neural para 
entender, por exemplo, como a percepção está codificada em 
nosso cérebro. Ou como retemos uma informação recebida na 
memória: Código: Como é que o cérebro de uma mosca ou de 

um humano se movimenta? De acordo com que princípio 
básico? Os detalhes serão diferentes para cada organismo, é 

claro. Mas talvez, talvez exista um princípio tão básico, um 
código de valor universal. Uma vez que isso fosse descoberto, 

teríamos dado um enorme salto adiante.  
Isso nos levaria tão longe quanto as leis de Mendel uma vez 

levaram a genética". 
 

Fonte: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" (Tempo, 
Amor, Memória - Em Busca das Origens do Comportamento) publicado em 2000,  
Siedler Verlag, Berlim. 
 
[1] O consumidor de mídia torna-se um viciado em drogas através de seu programa de preservação de 
espécies programadas, com todas as conseqüências e danos à saúde que acompanham o uso de drogas, pois 
foram criadas conexões para informações negativas em sua rede neuronal. Hoje sabemos, a partir de 
pesquisas sobre drogas, que uma vez criadas as conexões neurais, o vício é criado pela memória. O homem, 
através dos meios de propaganda produtores de vírus mentais, cai em uma armadilha genética quádrupla. 
2] Bom dia, caros números, na revista alemã de notícias "Der Spiegel" No.27/2002 
"Duas equipes de pesquisadores do Instituto Max Planck em Göttingen conseguiram agora demonstrar que as 
sinapses se formam no desenvolvimento inicial do cérebro mesmo na ausência de estímulos de comunicação. 
Somente em desenvolvimento posterior é que 
Ativação de estímulos indispensáveis". Fonte: Instituto Max Planck Göttingen Atsushi Iriki da Universidade de 
Tóquio demonstrou através de estudos do cérebro de primatas após o uso da ferramenta que os neurônios se 
reorganizam para integrar a ferramenta na imaginação do próprio corpo. Fonte: Universidade de Tóquio 

     
Fórmula de liberdade? 2020 

 
Recebemos cada vez mais informações e anúncios do que queremos 
no momento e mergulhamos cada vez mais fundo em uma estrutura 
de rede neural que nos mostra o que confirma nosso pensamento 
anterior e está atualmente engajado. Os serviços de cinema e música 
mostram mais do que estamos ouvindo, e as notícias mostram mais do 
que já acreditamos ou tememos. Este não é o mundo real, mas 
apenas uma pequena fatia dele.  
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O pensamento se torna tendencioso com estas informações em 
crenças e outras informações se tornam tão marginalizadas que 
desenvolvemos cada vez menos compaixão por outras pessoas. Tanto 
que podemos viver ao lado enquanto vivemos em realidades 
completamente separadas. É este o mundo em que queremos viver 
desinformados por robôs de informação, em mundos insulares 
mentais, alienígenas controlados isoladamente sem nunca poder ver a 
diversidade da vida e do todo?  
 
Na cultura do algoritmo, as mídias sociais mostram cada vez mais o 
que nos confirma em nosso conhecimento e aspirações e, além disso, 
apagam a maior parte das informações sobre a diversidade no mundo. 
 
Os desenvolvedores de algoritmos afirmam que estão nos servindo e 
nos dando mais do que queremos. Mas tudo o que eles realmente 
estão dando é mais do que já experimentamos enquanto nos 
manipulam para a empresa que projetou os produtos e algoritmos. Dar 
a uma criança apenas açúcar e doces, disfarçados de alimentos, ajuda 
o produtor de açúcar, mas leva a criança à doença e finalmente à 
morte prematura. Uma cultura algorítmica repetitiva é uma cultura 
estagnada e moribunda que limita nossa atenção, eliminando ou 
diminuindo a diversidade de informações e, portanto, a genialidade e a 
criatividade dos seres humanos.  
 
É dirigido contra nossa criatividade, inteligência, diversidade, 
tolerância, vida, preservação das espécies e da natureza e isto diz 
respeito não apenas à radicalização recortada das informações sobre 
nossa criatividade, mas também ao modo de ação epigenética 
negativa das informações enlatadas unilaterais em nossos corpos, 
nossa saúde e o encurtamento de nossa vida, assim como um açaime 
da democracia, de grupos de opinião diferenciados, através dos cegos 
da informação inventados para os cavalos e não para as pessoas, da 
pré-seleção da informação pela mídia e sua pretensa soberania 
interpretativa, o que então põe em perigo a democracia e a paz como 
uma ditadura das massas. 
 
Os robôs algoritmicos controlam a mídia e nossa percepção seletiva, 
de modo que só podemos desenvolver dentro da estrutura 
desenvolvida e preconcebida dos programas e informações que nos 
parecem realidade. 
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Onde estão os algoritmos que nos dão o que ainda não vimos, 
consideramos ou acreditamos? Onde estão os algoritmos 
 que rompem esta prisão de pensamento com criatividade de tal forma 
que nós, sem neurose do consumidor e da marca, podemos tornar 
nossa personalidade, saúde e vida mais felizes, mais saudáveis, mais 
empáticos, mais sustentáveis, mais significativos e fortalecer nosso 
sistema imunológico contra pandemias, doenças e vírus da mídia 
indutores de medo? Isso não nos dá o que nós ou o que as 
corporações/ditadores querem que façamos, pensemos e 
programemos para nós, mas o que nós realmente precisamos para 
nós mesmos, para a sociedade, para a natureza e para o mundo? A 
natureza já desenvolveu geneticamente este algoritmo centenas de 
milhões de anos atrás nas plantas, nos animais, nos seres humanos e 
até mesmo nos organismos unicelulares sem cérebro e nos animais e 
o refinou através do armazenamento de informações e epigenética 
para a preservação da espécie. O nome do algoritmo da natureza: 
"criatividade". Nos deu arte e inovação, mais comida, liberdade, nossa 
prosperidade, uma vida mais longa e melhor saúde, e o primeiro passo 
para a democracia. Agora só precisamos desvendar o algoritmo 
seletivo natureza-gênio, criatividade, para um futuro melhor em 
soberania para todos os povos.  
 
 
 
 
Capitalismo Ético 2014-2020 
 
É com sincero agradecimento que dedico o capítulo seguinte, 
o autor do livro "Systemopposition" Michael Greven, 
que, em conversas, me deu conselhos valiosos sobre o 
desenvolvimento de um novo sistema social mais justo através de 
críticas e sugestões, e descreveu desta forma o modelador do 
Capitalismo Ético:  
 

"Dieter Liedtke é um artista,  
Sociologia e filósofo social 

 em esferas da mente até então desconhecidas". 
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Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professor de Ciência Política / Decano das Universidades; Marburg, Darmstadt e Hamburgo / 

Presidente do Comitê de Ética DVPW e do Comitê Permanente de Ensino e Estudos do 
DVPWLuigi Sturzo Prêmio Especial do Premio Amalfi/  

Alfinete honorário da Associação Alemã de Ciência Política/ 
Assessor para a concepção do Capitalismo Ético como um sistema social. 

 
A declaração de Michael Greven mostra que a dialética de Hegel e seu 
idealismo com o materialismo de Marx ainda não foram realizados 
através da síntese em um Capitalismo Ético.  
 
As seguintes reflexões sobre o Capitalismo Ético não podem ser um 
remédio patenteado.  
 
Esta lista não pretende ser exaustiva.  
É claro que novos desenvolvimentos e pesquisas mudarão os 
parâmetros das exigências, mas junto com as novas descobertas, eles 
apontam para a direção na qual podemos ir em paz no futuro com 
mais de 20 bilhões de pessoas. Contextos conhecidos devem ser 
considerados, desenvolvimentos futuros discutidos, mas também 
levados à atenção de políticos e empresas, estimulando processos de 
pensamento sobre como o capitalismo ético pode ser desenvolvido e 
implementado em nível sócio-político, não apenas na Alemanha e na 
Europa, mas em todo o mundo. 
 
Da perspectiva atual, não é aconselhável expandir ainda mais o 
capitalismo com suas fraquezas e lados obscuros sem causar ainda 
mais danos à humanidade, à natureza ou ao meio ambiente. Pelo 
contrário, precisamos de um novo conceito capitalista que inclua as 
vantagens do capitalismo e que proteja e implemente os direitos 
humanos da Carta das Nações Unidas e a preservação das espécies 
no sentido da criação, além de visar a sustentabilidade e o co-
ambiente como um pré-requisito básico e base.  
Precisamos como um novo impulso evolutivo social um 
 "Capitalismo Ético".  
 
A Vantagem Evolucionária do Capitalismo Ético: 
De acordo com as últimas pesquisas, corresponde à nossa 
programação genética e epigenética, natural, social e evolutiva do 
DNA: "Ser nosso ser humano". 
 
Objetivos de um capitalismo ético 
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O Capitalismo Ético está focado no desenvolvimento de produtos e 
modelos de negócios co-ambientais sustentáveis, e em lucros éticos 
que colocam as pessoas em primeiro lugar com a natureza. 
 
1. O direito ao livre desenvolvimento 
Toda pessoa tem direito a isso: Liberdade de informação, liberdade de 
imprensa, a consideração do código da mídia pelos responsáveis, à 
educação e ao livre desenvolvimento da criatividade e personalidade, 
livre acesso ao Código Universo através dos sistemas educacionais 
para os mais simples (apenas vendo a compreensão) adaptação 
neurobiológica da criatividade existente em sua comunidade de fé, 
cultura e seu povo, bem como a compreensão de religiões, povos, 
culturas, obras de arte e inovações anteriormente mal compreendidas, 
bem como o direito de acesso livre à internet, educação, escola, 
sistemas de formação profissional e de aperfeiçoamento, além de um 
direito à informação sobre o Código Universo e vários códigos de 
mídia na língua nacional predominante na região e em inglês, além 
disso 
acesso livre com um computador e uma conexão gratuita à 
Internet. 
 
2. Proteção pela comunidade internacional 
Todo ser humano tem direito à defesa de suas liberdades e dignidade 
e à proteção da comunidade mundial contra sistemas estatais 
totalitários, ditaduras, terrorismo, guerra, genocídio, tortura, opressão, 
exploração, racismo, exclusão, informações falsas e enganosas, e 
contra a propagação direta e latente, sutil do medo. 
 
3. O direito a uma renda básica incondicional 
Toda pessoa tem direito a: água potável, roupas, cuidados médicos, 
alimentação, bem como uma moradia digna e/ou uma renda básica 
incondicional, o que lhe permite assumir um trabalho voluntário para a 
sociedade a seu pedido ou realizar tarefas e trabalhos que dão sentido 
à sua vida e geram uma renda adicional. Além disso, porém, uma 
renda básica mensal também lhe dá a oportunidade de se instalar em 
um dos vários níveis de plataformas de riqueza da sociedade. Ao 
desbloquear sua criatividade epigenética através do Código Universo, 
cada pessoa contribui para o desenvolvimento ético e o sucesso 
econômico de seu país, empresas e vida através da disseminação de 
produtos e modelos comerciais éticos e de sua própria participação 
econômica em conceitos éticos. Uma renda básica incondicional deve 
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assegurar a dignidade do ser humano. Somente os beneficiários de 
qualquer trabalho e desempenho informático, as empresas e 
organizações, têm que pagar impostos. O desempenho no trabalho 
não deve mais ser punido com impostos, pois estava sob a regra 
feudal. 
O imposto de renda ou o imposto trabalhista é cancelado com os 
custos do sistema social e dos seguros de saúde e pensão e 
substituído por um imposto sobre vendas on-line no local de uso e 
entrega, bem como por um imposto global de produção, no país do 
município/país de faturamento ou do local de produção, do 
desempenho da empresa.  
O imposto sobre o valor agregado ou imposto sobre vendas está 
sendo reformado.  
 
O caminho 
Não precisamos de um Estado, uma empresa posicionada 
globalmente ou uma comunidade religiosa para perseguir os objetivos 
do Capitalismo Ético, mas das pessoas em todo o mundo que não 
querem continuar a apoiar os sistemas exploradores, dominantes e 
dualistas e que querem participar do projeto positivo e aberto de um 
mundo ético. As leis e constituições não se opõem ao capitalismo 
ético. Mas mesmo nos estados onde o capitalismo ético será proibido, 
o desenvolvimento mais rápido e forte da criatividade, melhor saúde e 
maior prosperidade das populações de estados abertos que vivem de 
acordo com os princípios do capitalismo ético provam as 
possibilidades práticas e filosóficas de moldagem mais livre do povo. 
Gradualmente, mesmo nos sistemas sociais fechados (como mostra a 
história dos últimos 500 anos), prevalecerá a percepção de que sem 
liberdade, dignidade, prosperidade e saúde da população (com uma 
população mundial cada vez maior), a observância da Carta dos 
Direitos Humanos da ONU e a liberdade religiosa, nenhum Estado 
pode impedir permanentemente uma evolução do sistema social. 
 

Perguntas Eleitorais Propostas: A comunidade de eleitores e 
as ferramentas de software de IA a serem desenvolvidas que 
aproveitam a inteligência do enxame da população (assim 
reunindo, filtrando e elaborando perguntas eleitorais 
desenvolvidas pelos cidadãos para discussão) fornecem cada 
uma três filmes de fatos gráficos a favor e três a favor, não-
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pessoais, com explicações claras baseadas em informações 
baseadas em evidências (produzidas e verificadas em fatos e 
aderência ao código da mídia por estudantes não-partidários nas 
universidades) que promovem a educação, o conhecimento e a 
livre tomada de decisões pelo eleitor. 

 
 
 
 
 

 
Democracia direta 2014 -2020 
 
Voltando aos nossos dez milênios de história;  
 

Mais pessoas = mais direitos humanos, 
mais liberdade, mais prosperidade, mais saúde e mais tempo de 

vida e mais informação, mais conhecimento. 

Até agora, sob o capitalismo, adaptamos as pessoas à forma 
como as máquinas funcionam, a fim de lucrar com a produção. À 
medida que a população mundial aumentar, usaremos inovações 
para adaptar os robôs, que escreverão seus próprios programas 
no futuro, para as pessoas. No futuro, o trabalho será organizado 
individualmente de modo que cada pessoa possa viver uma vida 
significativa no país de sua escolha, em dignidade, prosperidade 
e saúde.  
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A conexão entre criatividade, educação, democracia e um 
segundo esclarecimento foi demonstrada em numerosos estudos 
e repito estes resultados de pesquisa, porque sou de opinião que 
o caminho para um futuro positivo com mais tempo de vida, 
criatividade e educação na população também refuta o 
argumento fingido de alguns governantes; a população não é 
capaz de auto-organizar-se através de uma democracia direta. 

Esquecemos aqui que já com a publicação da possibilidade da 
democracia direta ao mesmo tempo alta, artificialmente de fora 
com a ajuda da mídia, em nossos cérebros por mutações de 
sinapse de medo erguemos fronteiras de inteligência e 
sentimentos de impotência, por soluções de liberdade e 
responsabilidade pessoal são diminuídas, o que leva a reduzir o 
QI do medo e a loops permanentes de medo:  

a. São as publicações e discussões sobre os efeitos dos medos 
e bloqueios de pensamento que reduzem esses medos. A 
população aprende a se proteger de medos e informações a 
descoberto, não reais, que paralisam o pensamento e a reavaliá-
los em seu significado e escala de medo real para si mesma, 
não para ignorar essas informações reavaliadas, mas se for 
possível e necessário ou se puder ser organizada ajuda para as 
pessoas afetadas, para encontrar soluções holísticas co-
mundiais através da inteligência do povo em processos 
democráticos de dissolução do medo.  

b. Os bloqueios neurobiológicos e epigenéticos do medo, 
criatividade e QI-cérebro (que supostamente advertem sobre os 
perigos reais, programados geneticamente, podem ser mal 
utilizados para controlar populações para a redução do QI, 
antidemocraticamente para o pensamento - medo - rigidez), 
torcidos no cérebro pela mídia, são novamente levantados com a 
fórmula soberana e criativa dos processos criativos na arte, que 
se tornaram figurativos, declarados inovações ou soluções para 
os problemas pelos neurônios-espelho e os desvios de 
informação na rede neuronal do cérebro. Este é o milagre da 
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evolução do cérebro neurológico conhecido cientificamente 
(também epigenicamente eficaz) através da cognição - 
informação para a preservação de si mesmo e das espécies: A 
mídia - e a autoridade - crente, quatro anos sem poder, 
governada por notícias falsas e lobbies se torna um democrata 
ativo e criativo e soberano de uma democracia direta através da 
formação de redes geradas pela criatividade (no sentido tríplice). 

Também esquecido pelos opositores da Democracia Direta é 
que a cadeia de bloqueio da população está assegurada; Robôs, 
futuros sustentáveis, criatividade, saúde, liberdade, educação e 
programas éticos, programas de redução de custos e impostos e 
allgoryhtms para otimizar as melhores propostas de votação e 
decisões eleitorais do povo e com BIG Data e sua tradução 
em planos de ação e propostas legislativas, podem ser 
utilizados sem políticos filiados a partidos e lobby para o 
voto popular, dos quais os selecionados (Open Sours for 
development and voter oversight) para programas eleitorais e 
perguntas (para implementação de seis filmes de fatos pró e 
contras sobre a respectiva pergunta eleitoral produzidos por 
universidades) são liberados para votação, após a visualização 
dos seis filmes de fatos, com uma licença eleitoral de cidadão. 
 
O imposto de renda e o imposto salarial serão abolidos. O 
sistema tributário será alterado para Saldos Éticos (ver 
Capitalismo Ético) de acordo com o princípio do poluidor-
pagador de danos e para impostos de consumo puros. Os 
cidadãos que são cognitivamente sólidos e não podem ou não 
querem participar das eleições pagarão 10% de imposto sobre 
sua renda anual no ano eleitoral, pois não participam do 
processo democrático de eleições e impõem sua própria tomada 
de decisão como democratas a seus concidadãos.  
 
Eleições livres, secretas e diretas  
Reivindique seus direitos humanos com democracia direta!  
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Os desenvolvimentos negativos regionais, nacionais e globais só 
podem ser combatidos nos mesmos níveis com idéias éticas e 
no fundamento de constituições e leis, abrindo assim um futuro 
positivo para todas as pessoas através de uma democracia 
direta baseada em questões.  
 
Escolha por voto secreto se você e seus filhos querem viver 
em um mundo livre em saúde e prosperidade para todos.  
 
Votem através da Democracia Direta que os monopólios do 
Capitalismo de Vigilância sejam quebrados por leis, que os 
mega-dados das redes sociais e agências de inteligência sejam 
liberados de forma personalizada para o desenvolvimento ético 
de idéias, e que um uso do subconsciente pelas previsões de 
dados do Capitalismo de Vigilância não seja usado para reduzir 
a inteligência e o QI, personalidade, liberdade, criatividade, 
saúde, vida, democracia, liberdade financeira e oportunidades de 
desenvolvimento ético e liberdades dos indivíduos, grupos ou 
povos e que o capitalismo de vigilância deve ser transformado 
em capitalismo ético para o benefício de todas as pessoas 
através da legislação. 
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A escolha direta dos tópicos  
Três filmes de verificação de fatos, com cinco minutos cada, 
sobre a questão eleitoral serão apresentados pelo painel na 
mídia e nas mídias sociais.     
 
Sua voz  
Vote no sistema de eleição direta que utiliza gerentes 
especializados contratados para preencher cargos 
governamentais. Na democracia direta temática, nenhum 
partido ou político é eleito, mas é votado sobre o tema 
eleitoral selecionado e apresentado pelo eleitor soberano 
através do aplicativo eleitoral.  
 
As eleições em cadeia são secretas, seguras e não podem ser 
manipuladas.  
 
Registre-se para o aplicativo móvel gratuito Direct Democracy 
em mais de 100 idiomas para que você possa decidir sobre uma 
natureza sustentável e um futuro ético em saúde e dignidade 
para você e sua família, e com todos sobre sua vida e liberdade.  
 
O Aplicativo Eleitoral reúne e une os eleitores da democracia 
direta até que surjam maiorias democráticas regionais, 
estaduais ou globais para emitir democracia direta nos cinco 
níveis. Ser soberano e conectar-se com pessoas que pensam 
em liberdade na rede social - www.the-sovereign.com pessoas 
que pensam na liberdade da Democracia Direta, construir 
amizades e trocar idéias. 
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Escolha como você quer viver  
 
 
www.the-sovereign. com o aplicativo de escolha 
para encontrar novos amigos para uma vida 
melhor.  
 

 
 
Se todos fizerem 4 amigos, temos 
exponencialmente a maioria democrática em 
pouco tempo e podemos exigir o respeito aos 
direitos humanos e o desenvolvimento 
sustentável do capitalismo.  
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Já com sete por cento  
www. o-sovereign. com eleitores, você pode 
fazer do mundo um lugar melhor.  
 
Pense em quão rápido uma rede social pode 
crescer em 4 anos.  
  

rede social 
www.the-sovereign.com 
Só podemos responder aos desafios negativos e 
globais de forma ética, positiva globalmente e nos 
estados nacionais.  
 
O Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
O TSG Trust (em formação) não é um partido político, 
ideologia ou religião, mas um movimento de base que 
trabalha globalmente, que defende em todos os países 
um ambiente sustentável e co-ambiental eticamente 
projetado nos estados nacionais e ajuda, através dos 
"programas de software de inteligência de enxame da 
criatividade da humanidade", de acordo com a cultura 
evoluída de cada país para acompanhar uma vida 
ótima e ética em liberdade, dignidade e 
autodeterminação no caminho para um futuro melhor 
para o povo do país em uma democracia direta.  
Exigir democracia direta, respeito aos direitos humanos 
e a evolução do capitalismo: 
 
NA SUA CIDADE  
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NO SEU ESTADO  
EM SUA COMUNIDADE DE ESTADOS  
GLOBAL 
 
Vote agora sobre os temas da democracia direta 
e você terá o modelo de sociedade garantido pela Lei 
Básica, ou nas constituições dos países, se um número 
suficiente de pessoas em seu país concordar com 
você.  
 
Não mais estado, mas menos estado com menos leis e 
regulamentos e algumas estruturas co-mundiais 
sustentáveis levam a um futuro melhor.  
 
Torne-se ativo para sua liberdade e a liberdade de 
todas as pessoas! 
 
A democracia direta é tão simples 
Vote com o aplicativo de eleição direta global e 
conecte-se com pessoas que se preocupam com um 
novo mundo ético em paz, liberdade, saúde e 
prosperidade para todas as pessoas através da rede 
social: www. the-sovereign. com pessoas que se 
preocupam com um novo mundo ético em paz, 
liberdade, saúde e prosperidade para todas as 
pessoas. Troque com eles e forme com eles a 
sociedade local e global para você, seus filhos e todas 
as pessoas mais justas e livres.  
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Traga suas sugestões criativas de melhoria para a 
votação e discussão a fim de melhorar a democracia, a 
sociedade, o meio ambiente e o mundo ao nosso redor.  
A liberdade de moldar o mundo pára onde o Estado, os 
produtos ou serviços das empresas não protegem e 
promovem o ser humano e um co-mundo criativo 
sustentável, mas limitam, prejudicam ou reduzem a 
dignidade, a criatividade, a liberdade, a saúde, o QI, a 
vida e a prosperidade dos cidadãos e do co-mundo.  
 
O meio ambiente e o mundo ao nosso redor, os direitos 
humanos e as constituições marcam o caminho para 
uma nova liberdade, saúde, dignidade e uma vida de 
prosperidade para todos.  
 
Reclamar seu direito à autodeterminação, à criatividade 
e a uma vida sem medo. 
 
Temos tempo, porque funciona para nós 
e continuar a reunir apoiadores na plataforma eleitoral 
www.the-sovereign. com até a formação de maiorias 
populacionais:  
 
em CIDADES, REGIONAL,   
EM PAÍSES E GLOBAIS  
 
formaram-se para um sistema eleitoral de 
democracia direta, de modo que, de acordo com 
as constituições e leis básicas dos países, a 
democracia parlamentar possa ser transformada 
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em uma democracia direta com um capitalismo 
ético orientado para o ser humano, o meio 
ambiente e a natureza em cada país.  
 
Enquanto isso, deixaremos o aplicativo eleitoral como 
um  
Desenvolver o "aplicativo de assinatura", encriptado em 
cadeia, para votação secreta e programá-lo para países 
em todos os idiomas predominantes do país. 
 

O sistema de votação "The-Sovereign" do aplicativo 
eleitoral utilizará a segurança da criptografia da cadeia 

de bloqueio. O aplicativo eleitoral ainda a ser 
desenvolvido separará a identificação dos eleitores e a 

votação para garantir o anonimato dos eleitores. 
 
Com o programa de eleição do aplicativo: 
 www.the-sovereign. com, vamos perceber um mundo 
mais justo e sustentável que usa software de IA e a 
inteligência de enxame da sociedade global para iniciar 
o próximo passo evolutivo há muito esperado dos 
sistemas sociais e moldar o melhor futuro possível para 
as pessoas e o meio ambiente.  
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As perguntas eleitorais não estão sujeitas a lobby, 
mercado, política, mídia ou influência partidária, pois os 
eleitores não estão agrupados em partidos ou grupos 
de eleitores e só se reúnem na cadeia de bloqueio que 
assegura eleições soberanas dos resultados eleitorais, 
no livre arbítrio de sua resposta soberana às perguntas 
eleitorais. Outras medidas secretas de segurança estão 
em vigor para garantir que as questões eleitorais, 
eleições ou eleitores não possam ser influenciados ou 
comprados com presentes eleitorais por lobistas, 
partidos, mídia ou governos, tanto quanto possível. As 
doações para "A Organização Soberana" só podem ser 
feitas à Fundacion Liedtke como fiduciária. Listas de 
nomes de doadores não são compiladas ou mantidas 
pela Fundacion Liedtke ou pelos organizadores da 
Democracia Direta. O financiamento ou patrocínio da 
Democracia Soberana Direta não é possível, pois não 
queremos permitir qualquer influência sobre as 
questões eleitorais.   
 



 

 
36 

Torne-se confiante e participe.  
Não deixe a moldagem do futuro do mundo para os 

lobistas e governos. 
 

Mesmo que os políticos cedam através de 
manifestações,  

seja avisado, tenha cuidado, e chame agora a  
Democracia direta. 
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Sua primeira escolha global  
sobre o estabelecimento de uma democracia 
direta global 
 
Toda pessoa com 14 anos de idade pode 
participar da eleição direta.  
 

 
 
 

Sua cédula Blockchain  
sobre a primeira questão de princípio               
 
 
 
 
Inscreva-se na primeira escolha para que possamos notificá-lo 
quando chegar a hora de partir. 
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Formulário	de	Eleição: 
Nome	sobrenome	Sobrenome	 
Idade	 
País	(seleção) 
Cidade	(seleção) 
Código	Postal	(	) 
Email: 
Telefone 
Whatsapp	
Língua	materna	(seleção)	
Idioma	adicional	(seleção) 

Seus	dados	são	secretos	e	não	serão	compartilhados	ou	vendidos,	fornecidos	com	publicidade,	
mas	somente	usados	para	a	distribuição	global	da	Democracia	Soberana	Direta,	o	aplicativo	
de	saúde	gratuito	para	todas	as	pessoas,	bem	como	para	o	Centro	de	Paz	do	Campus	da	
Globalpeace	com	cookies	internos	para	lhe	fornecer	informações	de	acesso	para	criar	um	
Capitalismo	Ético	com	um	mundo	novo	e	melhor.				 

Você quer uma democracia direta? 
 

O Sim      
O Não        
O sem opinião 
(assinale se for o caso) 
 
 
As eleições Sovereign Blockchain protegem contra 
fraudes eleitorais e corrupção local e global. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Quem é The Sovereign Global Trust? 
O Sovereign Global (TSG) Trust administra os ativos dos 
fundadores, membros e da Sovereign Coin, bem como os ativos 
dos Sovereign Trusts estabelecidos nos Estados para 
implementar democracias nacionais diretas.  
  
Os membros dos Trusts não são um partido político ou religião 
(e não desejam tornar-se um partido ou religião), mas um 
movimento democrático de base de pessoas que, 
independentemente da religião, filiação a partidos políticos, 
ideologias, visão de mundo, filiação social, financeira ou étnica, 
orientação social ou educacional de grupo, cor de pele, o sexo 
ou a idade apenas em questões factuais e eleitorais em 
conjunto, a fim de votar o conceito de um capitalismo ético 
orientado ao homem e à natureza, com democracia direta global, 
no âmbito das respectivas constituições nacionais pacífica e 
democraticamente para o benefício de todas as pessoas 
globalmente on-line, para votar em um novo co-mundo 
sustentável em paz, saúde e prosperidade para o homem e a 
natureza. 
O Sovereign Global Trust é estabelecido sob as leis da BRITISH 
VIRGIN ISLANDS para lançar a primeira democracia direta 
global. 
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Um Sovereign Trust será estabelecido para cada Estado, 
levando em conta a cultura, as leis e constituições do Estado e 
a(s) língua(s) do Estado, e organizará e proporá ao Sovereign 
para decisão e votação as questões eleitorais diferenciadas para 
o Estado com as soluções propostas. 
 
O TSG Trust, assim como o projeto das questões eleitorais, 
não está sujeito a nenhuma determinação externa.  
 
Anúncios ou patrocínios na mídia do TSG Trust não são 
possíveis.  
 
As doações só podem ser feitas anonimamente para o TSG 
Trust. 
 
Os dados do comprador da Sovereign Coin são bloqueados e 
não podem ser vistos mesmo pelos membros do TSG Trust.  
 
As tarefas do Sovereign Trust 
Com a receita líquida da venda da Moeda Soberana e de doações, 
financiamos 100% das três prioridades para promover um mundo ético: 

 
a.) o estabelecimento da democracia direta global "O Soberano".  
b.) a construção de cinco centros de paz do "Globalpeace Campus 

INC". 
c.) a pesquisa e a programação do aplicativo gratuito de promoção 

da saúde global: "aimeim" para todas as pessoas.  
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Sovereign Social Network (Rede Social 
Soberana): 

 
Sovereign-Star:      Rede Social: Vídeos, filmes, fotos e textos sobre  
                                 Tópicos e perguntas opcionais com seleção de idioma e     
                                 Marcação da língua materna para      
                                 Troca de informações + pedidos de amizade com  
                                 Calendário de compromissos para se conhecerem 
pessoalmente 
 
Sovereign-Fink:      Assembléia Pública de Videoconferência e     
                                 Circuito de eventos  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain e especialmente seguro     
                                  e telefone e vídeo à prova de escuta com  
                                  Teleconferência 
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Posto Soberano:     Bloqueio e segurança especial       
                                 Sistema de e-mail 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain e especialmente seguro     
                                 Texto, foto, sistema de amizade em vídeo do Soberano  
                                 Comunidade  
 
As regras éticas dos sistemas de comunicação Soberana  
Informações negativas que violam o Código de Mídia, a Carta dos Direitos 
Humanos da ONU, a dignidade humana, glorificam, incitam ou promovem 
ódio, violência ou intimidação e discriminação, ou são manifestamente falsas 
como um fato, ou procuram restringir a liberdade de informação, criatividade, 
democracia e o desenvolvimento de um ambiente sustentável ou a educação 
da população serão eliminadas. O usuário confirma que não utiliza os 
sistemas de comunicação Sovereign para as informações negativas listadas, 
pois pode estar bloqueado como usuário de comunicação e como membro, 
embaixador ou secretário geral de um país pelo "Sovereign Trust". 
 
A segurança de dados soberana: usuários e eleitores permanecem em 
segredo. 
Todos os dados privados dos usuários soberanos e todos os dados dos 
sistemas de comunicação Sovereign: Falcon, Post, Fink e Lark permanecem 
propriedade exclusiva e irrestrita dos usuários e não serão vendidos ou 
compartilhados e são protegidos por Blockchain. 
 
A Moeda Soberana Blockchain protege sua independência global. 
 

 
 



 

 
43 

 
 
 
 
 
Um novo bloco global de troca de valores soberanos  
para Soverein-Coins contra Artinvest obras de arte, ações ou imóveis da 
Globalpeace com depósito de valor lhe permite flexibilidade global e 
financeira, assim como lucros éticos. 
Com o objetivo de manter a confidencialidade dos eleitores e usuários 
Soberanos, todos os dados podem ser destruídos sem substituição pelo 
operador da rede Soberana. O usuário dos sistemas de comunicação 
Sovereign, com o uso do sistema de comunicação Sovereign, dá seu 
consentimento para que seus dados sejam irremediavelmente destruídos 
(sem reembolso de custos pelo operador para a recuperação ou substituição 
dos dados) pelo operador da rede Sovereign em caso de perigo pelas 
autoridades (por exemplo, mudanças legais no estado de confiança), 
governos, ataque de hackers ou terceiros. Seus ativos e dados importantes 
permanecerão seguros e protegidos em seu telefone celular, bastão ou 
computador. Após a exclusão, o usuário pode entrar novamente, pois os 
servidores Sovereign são operados em novos locais se houver risco de 
interferência eleitoral, tentativa de reconhecimento, formação de cédulas, voto 
secreto ou sistema eleitoral sob leis de outros países.  
 
 
A rede social Sovereign está sem anúncios e cookies 
O uso da rede social Sovereign incluindo os sistemas: -Falcon, -Lark, -Fink e -
Post é gratuito. 
Os usuários registrados da Rede Social Sovereign receberão uma notificação 
após a conclusão do programa de comunicação segura. 
 
Registro gratuito como usuário da Rede Social Sovereign  
A adesão ao Sovereign Gobal Trust ou como eleitor da Democracia Direta 
não é necessária para utilizar a rede social segura do Sovereign. 
 
Este registro é gratuito e garante um lugar no Programa de Segurança 
Soberana após a sua conclusão: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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tornar-se um membro  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

O programa do soberano global  
Apenas algumas propostas estão previstas para mudança e sua 
implementação no primeiro passo como base de trabalho para 
mudar a direção de uma sociedade ética global para um novo 
mundo, que deve ser adaptada às circunstâncias e exigências 
de cada país. 

Qualquer membro pode apresentar propostas e perguntas de 
cédulas para eleição, sobre as quais as mudanças e admissão à 
cédula serão então organizadas pelos Embaixadores Soberanos 
e os Secretários Gerais do Trust no país e as populações do 
país em questão no procedimento de mídia de perguntas de 
cédulas da KI Wiki com verificação de fatos sem partidos ou 
pessoas de acordo com os tópicos da cédula no idioma nacional 
para eleição. 

O site www.the-sovereign. com é duplamente fixado com pinos. Os cucos não são 
estabelecidos por nós, os dados não são vendidos, mas apenas utilizados para promover a paz e 
o desenvolvimento direto da democracia. Todos os dados dos eleitores soberanos e dos 
membros do Sovereign Trust permanecem reservados apenas para projetos de paz e democracia 
e são altamente secretos além disso. Os resultados das eleições locais, estaduais e globais são 
publicados online, sem nomes e dados pessoais. Somente o eleitor é capaz de verificar o voto 
com seu aplicativo móvel criptografado, seu voto nas estatísticas eleitorais da cadeia de bloqueio. 
As autoridades governamentais não têm acesso aos dados dos usuários. O opensouce criou um 
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programa eleitoral em cadeia para a Democracia Direta; the-sovereign.global é colocado 
online para visualização e controle da estrutura do programa e publicado
 
Inscreva-se agora como um membro gratuito do "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 

 
Organização do TSG Trust 

A Organização TSG da Associação 
do povo está em construção 

 
 
Solicitar para ser um embaixador ou secretário geral do 
TSG Trust. 
 
Tornar-se embaixador ou secretário geral de um país do  
"The Sovereign Global" Trust, se você quiser defender a 
democracia direta global. 
 

 
 
Formulário de Inscrição:  
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Organização do país: www.the-sovereign.com 
 
 
 

A compra de Moedas Soberanas 
 
Comprar Moedas Soberanas para apoiar a 
construção de uma democracia direta global 
 
Se todos comprarem 20 Moedas Soberanas por ano, somos 
independentes e financeiramente fortes para lançar a liberdade 
de informação, cidadania e democracia e para defender nossa  
saúde e liberdade  
 

MOEDA SOBERANTE 
 

A criatividade torna você e seus filhos 
livres e prósperos. 
 
Para os senhores feudais, o dinheiro tem apenas uma função de 
dinheiro de brincadeira, já que eles têm esse dinheiro, não 
coberto por valor, produzido como meio de troca, a fim de poder 
trocar os bens importantes para governar, tais como mídia, 
organizações, políticos, empresas da classe média 
independente, ações, imóveis, propriedade, bem como tempo de 
trabalho, saúde, vida, criatividade, inovações e a liberdade do 
povo por dinheiro.  
 
O que está arbitrariamente disponível para os governantes 
(dinheiro) torna-se para as populações, através de uma falsa 
imagem e sistema escolar de liberdade, trabalho, saúde e 
prosperidade, o dinheiro de jogo cobrado dos sistemas feudais 
globais, um objeto de troca (como no início da conialização: 
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troca de contas de vidro por ouro), que no monopólio da 
liberdade humana continua a drenar os valores espirituais e 
monetários, bem como o meio de troca de ouro e dinheiro das 
populações e se acumula com os governantes, acompanhado de 
cada vez mais poder. 
 
 
 
A característica especial da Moeda Soberana é que ela é  
é usada exclusivamente para construir a paz global, a saúde e a 
soberania humana, e para este fim é chamada uma democracia 
direta online:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

e o  
 

"The Sovereign Global Trust"   

para a organização estabelecida. 
  
O Sovereign Global Trust emitirá 100 bilhões de Moedas 
Soberanas (Moedas TSG) em denominações de 1 Moeda TSG 
igual a 1 Euro para construir e expandir um novo mundo ético.  
 
As receitas líquidas das "Moedas Soberanas" vendidas serão 
utilizadas a 100% para a construção:  

a.) da democracia direta global "O Soberano".  
b.) os centros de paz "Globalpeace Campus" e  
c.) do aplicativo de saúde "aimeim".  

 

As Moedas Soberanas podem ser geradas pela produção de 
obras de arte objetivas (inovadoras) e idéias inovadoras de 
Co-mundo de Arte do público ou dos próprios proprietários das 
obras de arte, trocando-as por Moedas Soberanas e contribuindo 
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para sua riqueza. As obras de arte que estão incluídas na 
coleção de arte soberana do Museu de Arte Aberto de 
propriedade ou produção devem ser objetiva e cientificamente 
evidentes por uma "avaliação Artinvest" com inovações AAA. AA 
ou A artwork, cujo valor é expresso no certificado em "Sovereign 
Coins". 

A liberdade, a criatividade, a saúde e a riqueza das populações, 
pela primeira vez, não podem ser desviadas pelos sistemas 
soberanos. O valor cultural da coleção de obras de arte do 
Sovereign Trust gerado na população através de obras de arte é 
girado e agrupado no "Sovereign Art Collection Trust". O valor 
das Moedas TSG é ampliado pela venda de arte, leilões de arte 
e pelos preços alcançados para obras de arte objetivas, não 
produzidas arbitrariamente e seu valor aumenta mundialmente, 
já que a Moeda TSG é o primeiro meio de troca para obras de 
arte de qualidade (de 1985 a 2015 os preços para obras de arte 
produzidas desde 1945 se desenvolveram por uma média de 
1100% determinada em 5 milhões de leilões e 700 casas de 
leilões). Quando os preços das obras de arte aumentam, o 
acoplamento imaginário da Moeda Soberana com a arte significa 
que o preço da Moeda Soberana aumenta com a obra de arte). 
A Moeda Soberana tem um potencial futuro particularmente alto 
de liberdade e complementa os mercados ambientais e 
ambientais recentemente emergentes de uma democracia direta 
através do capitalismo ético. 
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A liberdade dos cidadãos: Assim, a Moeda Soberana é um 
novo bem cultural auto-gerador e um meio de intercâmbio 
seguro que financia a arte e os artistas sem ajuda 
governamental ou dependências de galerias, promove a 
criatividade, a saúde, a educação e a democracia, bem como 
através de inovações a prosperidade das populações e, além 
disso, garante a "liberdade da Moeda Soberana" pelas leis da 
Ilha Virgem Britânica, de acordo com as leis do sistema 
imanente do "país emissor da Moeda TSG". 
 
X Pedido com transferência bancária para comprar Moedas 
Soberanas para apoiar a Democracia Direta:  
"The Sovereign Global Trust"  
favor transferir sua compra para a conta da Fundacion Liedtke 
sem fins lucrativos em Puerto de Andratx Mallorca, que terá 
prazer em doar 100% de sua compra ao "The Sovereign Global 
Trust" sem qualquer dedução administrativa ou outra taxa de 
remessa por parte da Liedtke Fundacion para construir o  
"Democracia Direta A Soberania" 
"Centros de Campus da Globalpeace" e o  
"aimeim health app" 
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ao Sovereign Global Trust que confirmará a compra das moedas 
e lhe enviará as Moedas Soberanas reservadas e 
encomendadas imediatamente após a geração no processo de 
cadeia de bloqueio segura.  
 

Dados bancários para transferências bancárias imediatas  
Titular da conta: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
O Sovereign Cion almofadado com obras de arte mundial 
certificadas pela Artinvest. 
 

 
 
 
Artinvest obras de arte certificadas  

  
 
A Moeda Soberana  

 
Segurança: 
Democracia direta, liberdade, paz e prosperidade de todas as pessoas. 
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Ordem Soberana das Moedas www.the-sovereign.com 
X             20 Moedas Soberanas =           20 Euros 
X           100 Moedas Soberanas =           97 Euros 
X        1.000 Moedas Soberanas =         950 Euros 
X      10.000 Moedas Soberanas =      9.000 Euros 
X    100.000 Moedas Soberanas =    80.000 Euros 
X 1.000.000 Moedas Soberanas = 7.00.000 Euro 
 
X Cartão de crédito ou fatura e transferência bancária 
 
X Ordem de Moeda Soberana por Pay Pal/  
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Conclusão: 

A decisão de investimento  
por Niklas Luhmann 1996 
 

 
As mais impressionantes redescrições observadas e cultivadas 
na sociedade até agora são encontradas na revolução 
copernicana e ainda mais radicalmente, nas macro e micro-
dimensões da física moderna. Mas esta mudança de opinião é 
apresentada como o resultado da pesquisa científica, à qual se 
tem que se submeter porque é a verdade. O fato de que a 
própria sociedade torna possível tal pesquisa, sua publicação e 
aceitação, não é levado em consideração. Obviamente, 
desempenha um papel que a pesquisa não está mais 
comprometida com a continuação de uma tese mundial fundada 
religiosamente. Mas será esta uma perspectiva suficiente para o 
próximo milênio ou para a continuação da renovação mundial? 
Ou: como a sociedade pode responder ao fato de que a própria 
ciência abraçou uma escolha pragmática de métodos e uma 
epistemologia construtivista? Fornecer redescrições é 
certamente uma questão de mudança da própria ciência, 
propondo novas soluções para os problemas, mas também 
percebendo que os problemas são insolúveis. Além disso, será 
preciso pensar nos meios de comunicação de massa, que, com 
informações constantemente novas, mudam as possibilidades de 
olhar para o passado. Acima de tudo, porém, a poesia serve 
para tirar o passado do esquecimento e apresentá-lo de tal 
forma que possa ser descrito de novo aletheia no sentido 
original. Mas como tudo isso pode continuar quando o próprio 
mundo está constantemente se renovando através de escolhas. 
Ao lado das clássicas redescrições destinadas ao aletheia, 
outras formas de comunicação estão surgindo agora que geram 
informações sobre decisões. 
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A sociedade se renova e o problema é como a comunicação 
pode se manter atualizada, como ela pode manter a própria 
sociedade atualizada. Certamente uma sociedade que se renova 
constantemente através de decisões deve ser entendida como 
um sistema que gera sua própria incerteza. Não se sabe 
antecipadamente como serão as próximas eleições políticas, se 
e onde as flutuações monetárias dos mercados financeiros 
internacionais levarão ao investimento, ou quem se casará com 
quem. Um mundo que tem que lidar com isso só pode, sem 
dúvida, ser concebido como uma entidade que se realiza no 
tempo, gerando constantemente um novo futuro que ainda está 
aberto. Vista sob esta luz, existe um isomorfismo entre uma 
sociedade que é decisiva sobre si mesma e um mundo aberto ao 
futuro, cujo estado atual, cujo passado coagulado, não determina 
o que está "por vir". Esta situação mundial emerge em vários 
termos com os quais a sociedade está trabalhando atualmente a 
fim de se ajustar a ela. Falamos de risco e cálculo de risco, ou 
de inovação e criatividade, a fim de criar as condições para o 
maior número possível de desenvolvimentos futuros diferentes. 
 
A pessoa se dá coragem e certamente não fazer nada e esperar 
não seria uma solução para o problema. É preciso produzir fatos 
para poder compreender em retrospectiva o que aconteceu com 
a própria participação. Isto significa que o mundo não pode mais 
ser concebido como um estoque total de coisas (visível e 
invisível), não mais como um "Rerum Universitas". O conceito de 
mundo se torna um conceito correlativo de tomada de decisão, e 
as limitações das possibilidades de tomada de decisão são 
dadas mais por sua própria história do que pelo mundo deixado 
intocado. É precisamente por esta razão que a literatura (e pode-
se acrescentar, a ciência) tem a função acima mencionada de 
expandir a memória. Além disso, se o mundo permite que 
decisões sejam tomadas, deve reconhecer que o tempo se torna 
assim irreversível (pois a diferença entre passado e futuro é 
constantemente renovada), e que isto acontece através de 
eventos que manifestam significado, mesmo que não perdurem, 
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e que, com sua aparência, já se reduzem. Surge assim um 
mundo que é histórico no sentido estrito, que deve seu 
dinamismo não às forças especiais (energia), mas à instabilidade 
de seus componentes elementares. Este só pode ser um mundo 
que já não oferece mais uma base de apoio. A observação do 
mundo é assim direcionada de volta ao que aconteceu e, 
precisamente porque aconteceu como um evento, não pode 
mais ser mudada. Esta descrição do mundo acentua ainda mais 
fortemente o futuro, em cujas possibilidades de incógnitas se 
escondem, para (ou mais precisamente) cuja realização se pode 
decidir. 
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