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Hipótese de trabalho: 

Desenvolvimento do sistema da empresa 
 

Os locais actuais das batalhas entre a sociedade e o sistema 
não são os campos de batalha do passado nas democracias. 

mas as plataformas de comunicação social . 
Há uma luta global unilateral, mas decisiva 
entre uma escravatura encoberta reiniciada 

 
e 
 

na consciência de certos segmentos da população. 
manifestando lentamente um desejo de 

concepção sustentável e ética do nosso ambiente 
através de um 

O "Global Direct Democracy App" teve lugar. 
 

Isto, pelo anúncio tecnológico de hoje, o progresso da democracia é 
aproximadamente. Há 15 anos atrás, pelo grupo de libertação da escravatura 
e confirmado por estudos e desenvolvimentos isolados da democracia directa 

e está actualmente a ser implementado pela redução do QI através de 
doenças, pandemias, imagens de guerra, propagação do medo, 

desenvolvimento controlado da criatividade, pobreza e exploração extra 
gerada, controlo do dinheiro, supressão da informação, informação falsa, bem 
como uma "reposição para a redução das populações com eutanásia global 
encoberta", sob desrespeito pelas constituições, bem como pela Carta dos 

Direitos Humanos das Nações Unidas. 
abrandou, boicotou e sabotou 

e deve ser transformado num irreversível 
Futura ditadura com uma atitude utilitarista. 

 
Qual dos dois sistemas sociais vencerá no final 

é devido à manutenção faseada dos medos e dos seus aumentos, bem como 
à assertividade dos meios de poder do 

Grupo de Ditadura 
 

ou 
 

a inventividade e inteligência opostas do 
Grupo de Democracia Directa 

a população para a sua imagem do futuro, 
(desde que ela ainda se possa expressar livremente e escolher) 

para educar contra o medo e vencer numa pequena janela de tempo. 
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Traduções 
Pedimos apoio com as traduções do livro "Der Souverän" e das 
nossas páginas web Souverän noutras línguas, uma vez que as 
diferentes línguas do texto alemão com o programa de tradução 
de textos DeepL para as outras línguas foram traduzidas, 
pedimos a sua ajuda através de correcções dos textos 
traduzidos num Mail under:  
text@the-sovereign.com  
 
Temos o prazer de fornecer o livro "Der Souverän" traduzido 
para todas as outras línguas, gratuitamente como PDF a todos 
os utilizadores da Internet e de conceber mais páginas web do 
Souverän com os textos traduzidos. Por favor, envie um e-mail 
para esclarecer as questões de direitos autorais das traduções 
do texto alemão para outra língua que ainda não tenha sido 
traduzida: 
book@the-sovereign.com  
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O Manifesto Digital  
 
A questão do sistema social 2020 -Março 2021 
 

Os autores Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, advogado e 
especialista em IA Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, 
Prof. Roberto V. Zicari e o Prof. Andrej Zwitter já alertaram em 2016 
para os perigos de uma nova regra feudal através de uma ditadura de 
dados:  

"Democracia digital em vez de ditadura de dados"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Estamos 
ameaçados pela automatização da sociedade através 
de algoritmos e inteligência artificial?  

Um Apelo Comum para Garantir a Liberdade e a 
Democracia".  

"Estamos numa encruzilhada: se algoritmos cada vez mais 
poderosos limitassem a nossa autodeterminação e fossem 
controlados por alguns decisores, voltaríamos a uma espécie de 
Feudalismo 2.0, uma vez que se perderiam importantes 
conquistas sociais. Mas temos agora uma oportunidade, com o 
rumo certo traçado, de iniciar o caminho para uma Democracia 
2.0 que nos irá beneficiar a todos. Apesar da feroz competição 
global, as democracias fariam bem em não rejeitar as conquistas 
que acumularam ao longo dos séculos. Em comparação com 
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outros regimes políticos, as democracias ocidentais têm a 
vantagem de já terem aprendido a lidar com o pluralismo e a 
diversidade. Agora só têm de aprender a beneficiar ainda mais 
com isso. No futuro, os países líderes serão aqueles que 
alcançarem um bom equilíbrio entre economia, Estado e 
cidadãos. Isto requer um pensamento em rede e o 
desenvolvimento de um "ecossistema" de informação, inovação, 
produto e serviço. Para tal, é importante não só criar 
oportunidades de participação, mas também promover a 
diversidade. "Olhando para a China: é este o aspecto do futuro 
da sociedade? "Tal controlo social afasta-se do ideal do cidadão 
auto-responsável, para um sujeito no sentido do feudalismo 2.0. 
Isto é diametralmente oposto aos valores democráticos básicos. 
Chegou portanto o momento de um Iluminismo 2.0, que conduza 
a uma Democracia 2.0, baseada na autodeterminação digital. 
Isto requer tecnologias democráticas: Sistemas de informação 
que sejam compatíveis com os princípios democráticos - caso 
contrário destruirão a nossa sociedade".  
(Excerto do artigo em: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Manifesto 
Digital)  
 

 

A evolução dos sistemas sociais, como a história mostra, é um 
desenvolvimento lento e atrasado com o Iluminismo, 
Renascença e Educação.  

Uma questão fundamental é: Como estão os meios de 
comunicação social integrados nos diferentes modelos 
sociais dos países?  

Contudo, no século XXI, é necessário fazer algumas novas 
perguntas sobre a interacção do poder político, o capitalismo de 
vigilância, o poder dos grupos de meios de comunicação social 
(meios de comunicação social e clássicos), informação de 
relações públicas, desinformação e informação baseada em 
provas, e as suas representações e aplicação em publicações, 
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uma vez que controlam e prevêem o comportamento da 
população.  

Foi demonstrado que durante milénios, a informação indutora de 
medo tem sido utilizada para encenar e controlar as reduções de 
QI das populações a fim de manter o poder. Hoje em dia estes 
receios são gerados por laços de informação auto-confirmantes, 
neuronais e permanentes em todos os meios de comunicação, 
que ou causam e favorecem estruturas anti-democráticas 
eficazes para as ditaduras e, por outro lado, provocam uma 
rebelião ou uma prontidão para a revolução em partes da 
população, que geram laços antidemocráticos de medo e efeito 
em ambos os lados, que podemos contudo dissolver com um 
segundo renascimento e esclarecimento através da introdução 
de uma democracia directa.  

Será que a recolha e utilização de dados, bem como a 
informação nos meios de comunicação social que suscita 
receios, tornará possível às democracias ocidentais serem 
politicamente controladas e reduzir temporariamente o QI das 
suas populações, o que poderá levar ao estabelecimento de 
sistemas totalitários de governo?  

Mas como podem os direitos humanos, lutados há mais de 
séculos, ser abolidos e as democracias destruídas? Como pode 
isto acontecer globalmente e em quase todos os países ao 
mesmo tempo?  

Será ainda hoje possível, através da desinformação nos meios 
de comunicação social e pelos governos através do medo, 
implementar globalmente a exploração espiritual e material das 
populações, à custa dos direitos humanos e das constituições?  

Pode-se iluminar brevemente a possibilidade de tal 
consequência, olhando para a nossa história.  
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Assumimos as seguintes premissas para o momento actual:  
As empresas globais são estruturas de governo totalitárias e 
economicamente orientadas, que governam países e governos 
de uma forma afinada, dissimulada e quase não reconhecida, 
apoiadas pelos meios de comunicação social, as suas agências 
de relações públicas e algumas grandes organizações 
internacionais; substituem hoje os velhos sistemas de governo 
regionais e feudais.  
 
Para se poder iluminar a vontade feudal oculta de governar, 
de algumas pessoas de hoje, é preciso recordar os velhos 
sistemas de governo em que se regem: 
a) a vida de um sujeito tinha de ser vivida sem direitos humanos, 
 
b) a lei não se aplicava a todas as pessoas,  
 
c) o sujeito, como servo, não tinha a sua vida ou liberdade à sua 
disposição, 
 
d) um servo foi explorado mentalmente, economicamente e 
fisicamente pelo seu mestre,  
 
e) os reis foram nomeados por Deus,  
 
f) os nobres de alta patente deram feudos (terra) à nobreza 
inferior, que conseguiram como servos com os seus 
camponeses que residiam nesse feudo. Os camponeses tinham 
de lhe pagar impostos e trabalhar para ele. O próprio senhor 
feudal não pagava impostos, mas tinha de prestar serviços de 
guerra ao seu governante, se necessário, 
 
g) o destino dos servos foi predeterminado por Deus, a Igreja e 
os senhores feudais. 
 
 
 
A questão é:  
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Como poderiam os súbditos nessa altura ser governados pelos 
poucos senhores feudais e como poderiam ser explorados como 
na criação de gado? 
 
Há provas de que a maioria dos territórios governados por reis, 
príncipes e nobres naquela época eram pequenos, tinham uma 
população pequena, e cerca de 95% da população era 
analfabeta.  

O governante poderia explorar o seu próprio povo durante 
séculos com um pequeno número de polícias, soldados e com 
um pequeno departamento secreto da polícia cobrindo o seu 
domínio, bem como através de alianças e casamentos com 
outras casas governantes, se os números da população no 
domínio não aumentassem.  

Mais perguntas seguem aqui:  
A fim de minimizar o crescimento da população e de espalhar o 
medo, foram os impostos aumentados no primeiro passo, 
arruinando assim os meios de subsistência e finalmente 
encenando guerras entre os povos? (ver também o livro de 
Martin Clauss "Military History of the Middle Ages" e a resenha 
na revista "Spektrum der Wissenschaft de Theodor Kissel" que 
resumiu: "Usando o exemplo da Guerra dos Cem Anos entre 
Inglaterra e França (1337-1453), Clauss mostra que as 
campanhas de pilhagem e devastação dominaram a guerra na 
Idade Média. O objectivo principal não era necessariamente a 
destruição física do inimigo, mas a destruição dos seus recursos. 
") ou o relatório arqueológico em "Spektrum der Wissenschaft" 
de Hekan Baykal sobre um abate que dizimou todo um povoado 
para o qual a ciência não tem explicação. "O local atingiu a sua 
maior extensão durante a Idade do Ferro entre 350 e 200 a.C., 
quando a região foi povoada pela tribo Celtiberiana Beron. Nesta 
altura, quando a rusga brutal também teve lugar, a aldeia tinha 
assumido dimensões quase urbanas: Ao longo de ruas e praças 
públicas com até cinco metros e meio de largura, pavimentadas 
e forradas com calçadas, havia mais de 300 edifícios que 
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abrigavam não só alojamentos, mas também lojas e instalações 
comunais para os estimados 1500 habitantes. 
 

As famílias não foram autorizadas a unir-se incontrolavelmente 
como um grupo maior ou uma aldeia para trocar os seus 
conhecimentos ou pensamentos dispersos e assim discutir as 
suas preocupações existenciais com ideias criativas para 
alcançar o conhecimento, a prosperidade e a sua 
independência?  

Será que as pessoas que não pertenciam às estruturas feudais 
continuariam deliberadamente pobres, para que não pudessem 
ganhar conhecimento, construir e alimentar famílias, 
assentamentos ou cidades em constante crescimento? Em caso 
afirmativo, foram destruídos? 

Se as pessoas já não podiam trabalhar, tinham de morrer cedo 
para que o conhecimento não pudesse ser adquirido e 
transmitido?  

Deverá um servo só poder viajar com o consentimento do senhor 
feudal, a fim de tornar possível a qualquer momento a sua 
propriedade, bem como o acesso ao servo? 
 
Tornaram-se, portanto, os servos:  
 
- o acesso ao conhecimento foi bloqueado durante milénios, 
- não lhes foi concedida qualquer escolaridade,- a  
Bíblia foi escrita em latim, 
- o serviço religioso foi realizado em latim ou - a  
carga fiscal foi tão elevada que a população permaneceu pobre 
e assim, devido ao aumento dos receios de sobrevivência, 
doenças e guerras, não pôde preocupar-se com a educação, 
criatividade ou excluir conscientemente  
outras pessoas devido a receios existenciais?  
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Para este efeito, os números da população, o estado de espírito 
do povo, os registos antes dos anos de guerra nos respectivos 
domínios poderiam fornecer informações num estudo científico.  
 
 
Ao mesmo tempo, o colapso da classe média através de 
lockdowns, leis de crise através da histeria do medo dos media 
parece ser um acelerador da pobreza e do medo bem-vindo que 
anda de mãos dadas com uma redução do QI da população, a 
fim de implementar a redução da população a uma velocidade 
sem fôlego (ver também as justificações de Estaline, Hitler, Mao 
e do governo cambojano 1975-79). 
  
Será que a riqueza, a tecnologia e o conhecimento da classe 
média serão devolvidos aos poderosos e aos governos aos 
preços mais baixos como no domínio feudal e ao mesmo tempo 
será estabelecida uma ditadura global de dados com domínio 
feudal, que tem a possibilidade de proclamar crises a qualquer 
momento, a fim de reduzir as populações e de construir 
novamente um domínio feudal digital para utilidade?    
 
 
Além disso, pode ser pedido:  
Porque é que as pessoas que desenvolveram elevadas 
capacidades espirituais por sua própria iniciativa e 
disponibilizaram os seus conhecimentos a todas as pessoas na 
língua do povo, bem como forneceram à população orientação e 
ajuda médica, cura e acesso ao conhecimento e à iluminação 
(Sócrates, Galileu, Bruno, a lista de nomes pode ser continuada 
para os livros) foram condenadas ou destruídas ?  
(Ver lese majeste, julgamentos de conspiração, julgamentos de 
fé religiosa, e as queimadas de bruxas por toda a Europa. )  

O homem do povo foi impedido de ler e escrever (na maioria dos 
estados também pelas taxas escolares) até ao final do século 
XVIII, para que não pudesse educar-se a si próprio e assim 
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aumentar isto através da educação e de melhores oportunidades 
de vida e de rendimento na família?  

Deverá o homem, por falta de criatividade e educação, não ser 
capaz de se ajudar a ser explorado como um homem e servo 
útil, permanecer pobre e morrer cedo quando já não pode 
trabalhar?  

O feudalismo e a servidão impediram o homem do povo de viver 
o tempo suficiente para desenvolver a sua mente através da 
curiosidade e do conhecimento do mundo, mesmo sem escola 
ou instrução, apenas com a ajuda da natureza.  

Porque é que os pobres e o seu trabalho eram tributados e os 
senhores feudais ainda podiam ganhar com o desempenho do 
trabalho sem pagar impostos eles próprios. O que há de 
diferente nisso do que é hoje? Enquanto as grandes empresas 
divulgam os impostos dos trabalhadores para o Estado, também 
os cobram e mesmo por lei e pelos governos permitem que as 
relações contratuais reduzam os seus impostos sobre o 
rendimento, para o seu serviço como organizador fiscal, bem 
como cobrador, controlador de doenças e trabalho, bem como 
criador de trabalho a nível internacional, para quase zero 
impostos e pode acumular fortunas cada vez maiores e pode 
formar por este poder venal, fazendo lobby e influenciando com 
os governos e nos meios de comunicação social após vontade 
própria (tal como os príncipes fortes do capital com os 
governantes do império no domínio feudal).  

Excerto da Wikipedia de 10 de Outubro de 2020 sobre a 
servidão na Alemanha e que tinha existência legal sob várias 
formas em toda a Europa.  
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(O excerto da Wikipedia: Serfdom, está marcado a azul) Este texto está 
licenciado sob a licença Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Utiliza material do artigo da Wikipedia "Schloss Biebrich". 
Uma lista de autores está disponível na Wikipedia. 

O afastamento do casarão sem o consentimento do senhor do casarão não foi 
previsto em Schleswig e Holstein. O senhor da mansão tinha o direito de 
reclamar o servo de terceiros. Havia tratados de extradição entre senhores 
territoriais, e outros nobres, cidades e guildas artesanais só eram autorizados 
a receber servos que podiam produzir uma carta do senhor do casarão. Em 
Württemberg, por outro lado, havia várias novas regras: em 1455, a liberdade 
de se mudar parecia ter prevalecido; a pessoa que se mudava só tinha de se 
comprometer a pagar um imposto de homem. Em 1523, o imposto de homem 
num caso ascendeu a 36 heller (moedas de prata cunhadas no Salão 
Schwäbisch).  

Em 1495 houve uma proibição de se afastar do domínio do Leibherr, em 1514 
uma autorização geral para se afastar com um período de transição de vinte 
anos. Em 1520 esta permissão foi antecipada, em 1537 foi de novo retirada. 
Em 1551 foi novamente concedido o direito de sair, e em 1598 foi finalmente 
retirado. O direito de se afastar não significava, contudo, que a servidão 
tivesse terminado ou sido quebrada por um senhor local estrangeiro; pelo 
contrário, o princípio da primazia da servidão aplicava-se no sul da Alemanha.  

Os impostos do servo, tais como o imposto do homem, também podiam ser 
cobrados pelo senhor do casarão em lugares que não lhe pertencessem. As 
galinhas cobaias, com as quais a servidão era anualmente reconhecida de 
novo, foram recolhidas com grande esforço administrativo pelos senhores das 
galinhas como "Fasnachthennen" fora do senhorio e senhorio local e inscritas 
no livro de galinhas, bem como no imposto homem.  

 

perda de liberdade   

A servidão foi estabelecida por nascimento; o factor decisivo foi o estatuto da 
mãe. Se um viúvo tivesse filhos de vários casamentos, isto poderia mesmo 
levar à remoção de filhos.  

Os Freemen podem cair em servidão. O "lapso" do estatuto de liberdade 
ocorreu quando um homem livre se estabeleceu numa área onde a população 
rural era serva. Mesmo as crianças nascidas livres tornam-se servos se os 
seus pais se tornarem servos após o nascimento. Aqueles que já não se 
podiam sustentar economicamente como homens livres poderiam tornar-se 
servos. Para ser eficaz, esta declaração tinha de ser feita por escrito numa 
carta de rendição. Juramentos em massa segundo modelos pré-fabricados 
também ocorreram, com os quais os sujeitos se comprometeram a não se 
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alienarem do senhor do casarão com o seu corpo e bens, em Württemberg 
em 1282/1283 e 1296/1297, e em Basileia em 1499.  

A abolição da servidão poderia ser efectuada através da libertação contra 
pagamento e a gosto do senhor do casarão. A ausência da mansão resultou 
no desaparecimento da servidão. Para pessoas solteiras o período foi de 31 
anos, seis semanas e três dias; para pessoas casadas dez anos.  

Em Württemberg, a troca de servos entre senhores individuais ocorreu em 
casos excepcionais, especialmente em territórios vizinhos. Uma mudança 
também ocorreu por iniciativa dos servos, principalmente quando queriam 
casar e, portanto, mudar-se, mas não tinham o dinheiro para um resgate.  

Os servos poderiam ser vendidos com mercadorias e também 
individualmente. Normalmente empobrecida a nobreza inferior vendia servos 
para a nobreza superior solvente.  

 
Distinção entre escravidão e servidão  

Para distinguir a escravatura da servidão existem essencialmente três pontos 
de vista, nomeadamente, o da diferença, da semelhança, e da identidade dos 
dois. 

Diversidade  

O materialismo histórico assume uma diferença de desenvolvimento. 
Segundo ele, sob o sistema de escravatura, todo o produto trabalhado 
pertencia ao proprietário do escravo, que então deu ao escravo tanto que este 
pôde permanecer vivo. Sob o feudalismo, o servo ou senhorio recebe primeiro 
o produto inteiro do seu trabalho, mas deve ceder uma parte em espécie ou 
dinheiro ao senhor feudal. Isto significa que não só o opressor e saqueador, 
mas também a parte oprimida e saqueada no produto. O produto excedente 
vai mais ou menos para o senhor feudal, mas o facto de uma parte do produto 
pertencer, com razão, ao servo, e de essa parte poder, em muitos casos, ser 
aumentada por mão-de-obra superior, torna o sistema feudal um sistema 
avançado em comparação com o antigo, e permite a sua existência em 
primeiro lugar.  

Similaridade  

Os tratados internacionais e as leis penais nacionais que os implementam 
também assumem a diferença entre escravatura e servidão, mas ordenam a 
mesma consequência jurídica, nomeadamente uma proibição absoluta. De 
acordo com a Convenção sobre a Escravatura de 25 de Setembro de 1926, a 
escravatura é a "condição ou estatuto de uma pessoa em que os poderes 
ligados ao direito de propriedade, ou qualquer deles, são exercidos". Só trinta 
anos mais tarde é que a Convenção Suplementar sobre a Abolição da 
Escravatura, de 7 de Setembro de 1956] acrescenta a definição legal de servidão: 
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"A servidão é a condição ou estatuto jurídico de uma pessoa que está 
vinculada por lei, costume ou acordo para viver e trabalhar em terras 
pertencentes a outra pessoa e para prestar a essa pessoa determinados 
serviços, remunerados ou não, sem poder alterar independentemente a sua 
posição".  

O artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas de 10 de Dezembro de 1948 e o nº 1 do artigo 4º da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem falam da proibição da escravatura ou da 
servidão, tal como o nº 1 do artigo 5º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, ratificada em 2009. Uma disposição penal sobre escravatura 
e servidão foi contida de 1866 a 2005, com quase a mesma redacção, na 
Secção 234 do Código Penal da Confederação do Norte da Alemanha, do 
Império Alemão e da República Federal da Alemanha, que foi constantemente 
contada da mesma forma; de 2005 a 2016, foi encontrada uma disposição 
correspondente na Secção 233 do Código Penal, e desde 2016 na Secção 
232 do Código Penal. 

L 

A partir do século XVI, as primeiras escolas com ensino 
obrigatório foram lentamente introduzidas na Europa, que foi 
depois transferida para áreas nacionais mais vastas até ao início 
da industrialização nos séculos XVIII, XIX e XX, em cuja missão 
de mediação escolar, no entanto, o conhecimento geral, a 
imaginação e a criatividade foram excluídos e a matéria foi 
reduzida às técnicas culturais mais importantes para os 
"trabalhadores do ABC". O ensino da disciplina e das suas 
limitações de conteúdo sem ensinar a criatividade foi transposto 
(com algumas reformas) do século XIX para a educação 
contemporânea, mantendo a principal orientação de exclusão da 
criatividade e inovação. O clássico 'Studium Generale', que liga e 
expande áreas de conhecimento, não é geralmente oferecido 
pelo Estado, ou apenas de uma forma minimizada pelas 
universidades. A qualidade do 'Studium Generale' é deixada à 
iniciativa e capacidades cognitivas do indivíduo (ver também 
Leonardo da Vinci) e cabe ao indivíduo (mesmo contra 
numerosos obstáculos) encontrar progressos e inovações 
através da sua própria iniciativa.  

Excerto da Wikipedia Educação obrigatória 
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Este texto usa material do artigo da Wikipedia Schloss Biebrich e está 
disponível sob a licença Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Uma lista de autores está disponível na Wikipedia. 
 
Embora Genebra tivesse introduzido a escolaridade obrigatória em 1536 e 
posteriormente outros estados[2] e o Ducado do Palatinado-Zweibrücken em 
1592[3] como uma unidade estatal mais pequena, e a cidade de Estrasburgo 
tivesse seguido uma lei correspondente já em 1598, só no século XVIII é que 
a maioria dos estados europeus introduziu a escolaridade obrigatória (Áustria 
1774, Suíça, EUA), que incluía a escolaridade domiciliária, ou o ensino 
obrigatório (Liechtenstein 1805, França 1882, Alemanha1919[4]). 
 
Para Thomas Malthus e o Darwinismo Social atribuído aos 
pensadores e supostos salvadores da humanidade de hoje (em 
tempos da Revolução Francesa 1789 -1799) é a realização de 
uma minimização organizada da humanidade para a 
preservação das espécies, pelas seguintes razões Este modelo 
de senhor feudal há muito que tem sido refutado por factos 
científicos, estudos e pelo desenvolvimento da humanidade, até 
aos dias de hoje, e é suposto distrair com informações falsas, 
disfarçadas de estudos científicos, do facto de se tratar apenas 
da manutenção e exploração da atitude humana útil sob o uso 
de  
eutanásia e medidas eugénicas sob a bandeira da protecção 
ambiental e viral para a preservação da humanidade. O que se 
seguiu foi uma falta de criatividade sob o pretexto da iluminação 
científica em que uma crescente população mundial foi 
apresentada como uma ameaça e não como um ganho de 
desenvolvimento ético da democracia. O que pelo 
desenvolvimento real ao longo de milénios, bem como pela 
investigação baseada em provas e documentação centenária, 
também após a construção das primeiras democracias, com o 
crescimento da população mundial, provou estar errado e está 
provado.   
 
Excerto da Wikipedia sobre Thomas Malthus (1766 -1834) 
Este texto usa material do artigo da Wikipedia Schloss Biebrich e está 
disponível sob a licença Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Uma lista de autores está disponível na Wikipedia. 
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Numa crítica à visão optimista de William Godwin sobre a perfectibilidade 
da sociedade humana e as suas principais capacidades de resolução de 
problemas, Malthus, no seu Ensaio sobre o Princípio da População 
(1798), apontou a superpopulação como um problema de uma economia 
e sociedade em evolução. Malthus apresenta como uma necessidade 
fatídica aparente que a raça humana obedeceu cegamente à lei do 
aumento ilimitado, enquanto os meios de subsistência que a fizeram viver 
não aumentaram com ela nas mesmas proporções. Este facto pareceu-lhe 
estar tão bem estabelecido que não hesitou em declará-lo como um 
axioma matemático. Afirmou que os homens aumentam na progressão 
geométrica e os alimentos na progressão aritmética. No exemplo 
numérico: Se um casal tem quatro filhos e estes, por sua vez, têm quatro 
filhos por casal, a população aumenta em conformidade; mas um aumento 
na produção de alimentos não se segue na mesma proporção. A melhoria 
da irrigação aumenta a produtividade em cerca de 20%. Mas este 
aumento então não produz mais nenhum aumento. Assim, segundo 
Malthus, chegará uma altura em que os stocks deixarão de ser suficientes 
para a população terrestre se esses factores correctivos, tais como 
doenças, miséria e morte não intervierem repetidamente para restabelecer 
o equilíbrio. Malthus expressou assim o seu juízo científico e moral sobre 
o infeliz numa passagem de texto que eliminou em edições posteriores, 
mas que era considerado característico do espírito do seu ensino: 

"Um homem", disse ele, "que nasce num mundo já ocupado, quando a 
sua família não tem meios para o alimentar, ou quando a sociedade não 
tem necessidade do seu trabalho, esse homem não tem o menor direito 
de exigir qualquer porção de comida, e ele está realmente demasiado na 
terra. No grande banquete da natureza não há lugar para ele. A natureza 
ordena-lhe que parta, e ela não deixa de levar nem sequer este comando 
à execução"[3]. 
 
O modelo de senhor feudal da escravatura e da servidão, 
amplamente utilizado nas classes dirigentes, foi ainda reforçado 
pela filosofia de eutanásia de Thomas Malthus (Princípio da 
População e Princípios da Economia) e pelo Darwinismo Social 
para reduzir a esperança de vida dos seres humanos. Este 
feudalismo que incita ao assassinato em massa foi provado não 
só como cientificamente errado, mas também com efeito inverso 
na direcção da sobrevivência da humanidade e tem sido 
evidentemente refutado pelo desenvolvimento positivo dos 
números populacionais, criatividade da população mundial, 
extracção de recursos. Isto não impediu, contudo, que a 
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desumana eutanásia pensasse num Thomas Malthus (no século 
XIX 1,65 mil milhões de pessoas sob o signo da Revolução 
Francesa), Hitler ou disfarçado de Darwinismo Social tenha 
sobrevivido até hoje com 7,8 mil milhões de pessoas em 2020 e 
continue a viver como um ataque total à essência do ser 
humano, como classe social, raça, pobreza, ou eutanásia etária, 
bem como sob a forma de esterilização forçada para salvar o 
mundo disfarçado pela discussão global sobre a protecção 
ambiental dirigida pelas relações públicas.  
 
Excerto da Wikipédia sobre eugenia 
Este texto usa material do artigo da Wikipedia Schloss Biebrich e está 
disponível sob a licença Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Uma lista de autores está disponível na Wikipedia. 

 
Sob o impacto da higiene racial nazi, muitos políticos e cientistas 
abandonaram as ideias da eugenia. A Declaração Universal dos Direitos 
do Homem foi assinada pelas Nações Unidas em 1948 e contém a frase: 
"Homens e mulheres em idade matrimonial têm o direito de casar e fundar 
uma família sem qualquer limitação por motivos de raça, nacionalidade ou 
religião". Em 1978, a UNESCO declarou a igualdade fundamental de 
todos os seres humanos como sendo um ideal. [76] 
Em resposta à radicalização sob os nazis, quase todos os países se 
afastaram das suas políticas eugenistas anteriormente praticadas, embora 
a ideia não tenha desaparecido. Julian Huxley, o primeiro Director-Geral 
da UNESCO e co-fundador do Fundo Mundial para a Vida Selvagem, 
também presidente da Sociedade Britânica de Eugenia e apoiante da 
eugenia, afirmou em 1947: 
"[E]ven embora seja bem verdade que qualquer política eugénica radical 
será durante muitos anos política e psicologicamente impossível, será 
importante para a UNESCO ver que o problema eugénico é examinado 
com o maior cuidado, e que a mente pública é informada das questões em 
jogo de tal forma que muito do que agora é impensável pode, pelo menos, 
tornar-se pensável". 
 
"Embora seja certamente verdade que qualquer política eugénica radical 
será política e psicologicamente impossível durante muitos anos, será 
importante para a UNESCO reconhecer que o problema eugénico está a 
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ser estudado com o maior cuidado e que a consciência pública está a ser 
informada sobre os factos a tal ponto que o impensável se torna, pelo 
menos, concebível". 
- Julian Huxley[77] 
Os manuais escolares dos anos 20 até aos anos 40 continham 
frequentemente conteúdos que descreviam o progresso científico em 
relação às práticas eugénicas. Muitas das primeiras revistas científicas 
sobre genética continham artigos sobre eugenia. No período do pós-
guerra, muitas destas referências foram removidas. Os periódicos 
científicos até mudaram os seus nomes. Por exemplo, em 1969 a 
Eugenics Quarterly renomeou-se a si própria Biologia Social. No entanto, 
alguns académicos proeminentes continuaram a apoiar a eugenia. Em 
1963, a Fundação Ciba convocou uma conferência sobre o futuro do 
homem na qual três biólogos e laureados com o Prémio Nobel (Hermann 
Muller, Joshua Lederberg, e Francis Crick) falaram a favor da eugenia. [78] 

Também na esfera eclesiástica, continuou a haver vozes positivas sobre a 
eugenia; por exemplo, já em 1953, o Papa Pio XII declarou a abordagem 
básica da eugenia e da genética como moralmente sã numa nota ao 
"Primeiro Simpósio Internacional de Medicina Genética"[79] Na mesma nota, o 
Papa Pio XII declarou que a eugenia e a genética eram moralmente sãs. 
[80]  
 
período nazi  
→ Artigo principal: Higiene racial nacional-socialista 
No Terceiro Reich, a taxa de natalidade das famílias "arianas" deveria ser 
aumentada por medidas sócio-políticas e a "vida indigna de vida" deveria 
ser evitada, segregada e destruída. Depois de Hitler chegar ao poder, foi 
introduzida uma lei de esterilização eugénica como parte importante da 
ideologia nacional-socialista já em Julho de 1933 ("Lei para a Prevenção 
da Infância Hereditária"): Em contraste com projectos anteriores, também 
previa a esterilização forçada, atribuía inferioridade hereditária a grupos 
populacionais comparativamente grandes, e - sem precedentes na 
comparação internacional - levou de facto à esterilização de cerca de 
300.000 pessoas nos poucos anos até 1939, um número que aumentou 
em mais 60.000 até 1945. Algumas das pessoas afectadas também 
morreram em resultado da operação de esterilização.  
Para comparação: Nos EUA entre 1907 e 1939 cerca de 31.000 pessoas 
foram esterilizadas, na Suécia entre 1934 e 1948 cerca de 12.000. Os 
pedidos de indemnização foram rejeitados na República Federal da 
Alemanha durante muitos anos. Só no final dos anos 70 é que as pessoas 
esterilizadas receberam uma pensão de invalidez. 
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A lei permitiu a esterilização direccionada no caso de várias doenças de 
causa genética suspeita, nomeadamente no caso de "imbecilidade 
congénita, esquizofrenia, insanidade circular (maníaco-depressiva), 
doença de queda hereditária, dança hereditária de St. Vitus (coréia de 
Huntington), cegueira hereditária, surdez hereditária, deformidade física 
hereditária grave, [...] alcoolismo grave". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses. Law and Explanations, Munique: 
J.F.Lehmanns Verlag, p. 56). A esterilização tinha de ser decidida por 
"tribunais de saúde hereditários" a pedido do interessado, do seu tutor ou 
dos médicos funcionários públicos, ou pelos directores das instituições, e 
após tal decisão tinha de ser levada a cabo "mesmo contra a vontade da 
pessoa a ser infertil" (Gütt et al. 1934: p. 58). 

Ao contrário de outros países europeus, esta variante radical da eugenia 
na Alemanha nazi acabou por levar também ao sistemático "extermínio da 
vida indigna de vida", o que foi pelo menos facilitado pela desvalorização 
eugénica dos "inferiores". Já em 1929, Hitler declarou no Congresso do 
Partido Reich em Nuremberga: 
"[...] se a Alemanha tivesse um milhão de crianças por ano e retirasse 
700.000 a 800.000 das mais vulneráveis, o resultado final poderia mesmo 
ser um aumento da força". 
Aktion T4 de 1939 a 1941 voltou a formar uma ponte para o Holocausto 
contra os judeus europeus.  

 

Quando a eugenia foi desacreditada pelo Reich nazi, os 
defensores da eugenia precisavam de novas estratégias. 
Assim, em 1946, Julian Huxley, vice-presidente da Sociedade 
Britânica de Eugenia, tornou-se o primeiro director-geral da 
UNESCO ["United Nations International Educational, Scientific 
and Cultural Organization"]. Um documento oficial da ONU 
escrito por ele, "UNESCO, o seu Propósito e Filosofia", mostra: 

"Embora seja certamente verdade que uma política eugénica 
radical será política e psicologicamente impossível durante 

muitos anos, será importante para a UNESCO ver que o 
problema eugénico é examinado com o maior cuidado e que o 

público é informado sobre o assunto em questão, de modo a que 
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muito do que hoje parece impensável possa, pelo menos, voltar a 
ser pensado". 

 
 O  objectivo era vestir o tema da eugenia ou do controlo 
populacional de uma forma completamente nova e positiva 
como salvando a humanidade. A partir de agora, a eugenia 
significa: Protecção da terra contra a exploração, poluição e 
catástrofe ecológica causada pelo homem e não pela 
indústria e a sua legislação lobista dos governos.  
Seguiram-se décadas de "iluminação", em que uma 
população mundial em crescimento foi retratada como uma 
ameaça para a humanidade, a fim de atribuir o ambiente, que 
estava a desfazer-se pelas costuras, ao crescimento da 
população mundial, esquecendo que as pessoas não têm 
poder para impedir a indústria e os governos de produzir ou 
fabricar coisas que são prejudiciais ao ambiente. Protestos e 
manifestações foram obstruídos pela intervenção policial e 
desacreditados pelos meios de comunicação social, os 
números de participantes foram escritos como sendo raros e 
os conceitos ambientais sustentáveis não foram 
apresentados, mas em alguns casos tributados e decretados. 
Pelo contrário, as indústrias antiquadas prejudiciais ao 
ambiente são financiadas com fortes ofertas de lobby.  
(Conceitos eleitorais para as partes, através de relatórios 
controlados e centrados nos media) que protegem e 
subsidiam a indústria. Com a corrupção da preservação do 
emprego, são feitos investimentos em técnicas antigas 
prejudiciais ao ambiente e não na educação, Segundo 
Iluminismo, Studium Generale, promoção da criatividade 
na população, educação e democracia directa, 
rendimento básico do povo, bem como no futuro co-
ambiental de todos os cidadãos. 
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Cronologia da Eugenia nos séculos XX e XXI: 
- Em 1948, Huxley fundou a União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN).  
 
- Em 1961 Huxley fundou o WWF (Fundo Mundial para a Vida 
Selvagem). Outros membros fundadores foram, por exemplo, 
Godfrey A. Rockefeller, o príncipe holandês Bernhard e o 
marido da rainha inglesa Elizabeth II, o príncipe Philip.  
 
- Em 1969, o Presidente Nixon lançou o relatório 
"Crescimento da População e o Futuro Americano", que foi 
preparado sob a liderança de John D. Rockefeller. Que se 
tratava aparentemente de tornar a eugenia novamente 
esperançosa, A citação seguinte do relatório mostra a ligação 
da eugenia:  

"A população não pode continuar a crescer indefinidamente. 
Ninguém questiona isso, e nós dissemos na nossa conclusão que 

acreditamos que a nação deve agora acolher e planear uma 
população estabilizada". 

 
- Em 1972, realizou-se em Estocolmo a primeira conferência 
internacional sobre o ambiente. Foi presidido por Maurice 
Strong, um grande amigo de David Rockefeller. Desde então, 
o movimento ambiental nas últimas décadas tem-se 
concentrado noutras questões de crise, como a chuva ácida, o 
buraco na camada de ozono, as florestas tropicais, etc., 
culpando o crescimento da população mundial em vez de 
expor a responsabilidade aos governos e às empresas 
transformadoras. 
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Finalmente, em 1988, foi fundado o IPCC ["Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas"], conhecido 
como o "Painel Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas". Os relatórios produzidos pelo Conselho do Clima 
serviram como fontes autorizadas para os meios de 
comunicação social e muitos outros porta-vozes do 
"aquecimento global", tais como o ex-Vice-Presidente dos EUA 
Al Gore. Entretanto, a questão do aquecimento global e a 
consequente redução das emissões de CO2 tornou-se cada 
vez mais proeminente, de modo que hoje em dia se tornou 
um tema importante tanto na política como nas principais 
reuniões de elite, fechando assim o círculo à eugenia.  
 
 -1988 O príncipe Philip expressou à Agência de Imprensa 
alemã:  

"Quando renasço, quero regressar como um vírus mortal para 
contribuir com algo para a solução da superpopulação". 

 
-2021 A Presidente da Comissão Europeia, Sra. von der Leyen, 
alertou no Fórum Económico Mundial para outra pandemia 
se os objectivos climáticos não forem atingidos. 
 
Os actuais defensores da eugenia recebem assim um novo 
impulso de um capitalismo desenfreado misturado com a ideia 
do darwinismo social.  
 
Excerto do Darwinismo Social da Wikipédia 
Este texto usa material do artigo da Wikipedia Schloss Biebrich e está 
disponível sob a licença Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Uma lista de autores está disponível na Wikipedia. 
O darwinismo social é uma escola de teoria das ciências sociais que advoga 
o determinismo biologista como uma visão do mundo. Foi muito popular na 
segunda metade do século XIX e até à Segunda Guerra Mundial. Interpreta 
mal aspectos parciais do darwinismo em relação às sociedades humanas e vê 
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o seu desenvolvimento como o resultado da selecção natural na "luta pela 
existência". De acordo com Franz M. Wuketits, as diferentes variedades do 
darwinismo social concordam em três afirmações centrais:  

- A teoria da selecção é plenamente aplicável em termos sociais, 
económicos e também morais e é instrumental no desenvolvimento 
humano. 

- Existe material genético bom e mau. 
- Devem ser promovidas as boas características hereditárias, as más 

devem ser erradicadas. 

Uma das críticas ao darwinismo social é a transferência acrítica e errónea das 
leis biológicas para as sociedades humanas. Além disso, vários dos seus 
pressupostos básicos não são abrangidos pela teoria de Darwin e são 
considerados desactualizados pela ciência moderna. Esta transferência das 
teorias de Darwin, baseadas entre outras coisas numa falácia naturalista, não 
pode necessariamente derivar do trabalho de Darwin, nem corresponde 
remotamente à visão que Darwin tem do mundo e do homem.  

 
A argumentação dos eugenistas, dos defensores da eutanásia e 
dos darwinistas sociais foi cientificamente refutada e é hoje 
considerada como um mito de assassinato em massa e 
justificação de genocídio para a exploração de seres humanos, 
bem como para a manutenção do poder dos domínios feudais. 
 

Mas de volta à história do desenvolvimento da educação 
nas populações.  

Para que a industrialização continuasse em casa e competisse 
internacionalmente, foi concedida aos trabalhadores e cidadãos 
uma democracia parlamentar com direitos humanos após 
revoluções, insurreições e motins porque os trabalhadores eram 
necessários para a economia?  

Os meios de comunicação da Internet dão até hoje às 
populações a possibilidade, sem influência dos senhores feudais 
sem receios futuros de serem sujeitos, de se informarem ou de 
divulgarem a sua própria informação em todo o mundo. Em 
contraste, parece possível, se voarmos sobre o novo panorama 
mediático, que uma indústria de relações públicas e 
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desinformação mediática, que pessoas auto-informadas, com 
notícias falsas em todos os meios de comunicação social, 
confundam, desestabilizem, dividam e tentem desacreditar.   
 
A nova 'Industrialização 4.0' de robôs e programas de auto-
aprendizagem tornará o trabalhador monótono supérfluo no 
futuro. Isto dá às pessoas tempo para pensar, para se educarem 
mais e para expandirem as suas capacidades criativas, a 
amplitude e profundidade da informação através dos novos 
meios de comunicação e para separarem selectivamente 
notícias falsas da informação real, questionando a informação. 
Surge, actualmente, o democrata na democracia há muito 
necessário de forma decisiva e educada, que exige mais 
democracia, co-determinação e leis de co-mundo para as 
empresas e recursos para a protecção da humanidade e 
desenvolvimento futuro.  
 
O conhecimento sobre informação e rituais populares e 
mediáticos pode mostrar-nos onde demos um passo em falso no 
nosso desenvolvimento e como estes rituais de informação 
abriram o caminho para os sistemas egoístas assassinos nos 
sistemas sociais dos estados que pensam e agem apenas em 
grupos auto-limitados.  
  
O filósofo social alemão Niklas Luhmann expressa-se à fórmula 
artística para a criatividade e a evolução da informação neuronal 
e epigenética eficaz dos sistemas sociais em 1996 de tal forma:  
"Poder-se-ia pensar nisso como uma conquista evolutiva que, 
uma vez inventada e introduzida, se torna auto-aptativa. Se 
transferirmos o resultado para o sistema da sociedade moderna, 
que encerra e desagrega as suas estruturas através de 
escolhas, vemos um resultado da evolução".  
 
A descoberta da utilização de novas informações provenientes 
da criatividade ou do medo de controlar pessoas ou nações 
inteiras através da formação de redes neuronais, bem como da 
epigenética através da informação mediática foi confirmada pela 
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investigação, anos mais tarde, por cientistas cujas descobertas 
foram homenageadas com o Prémio Nobel da Medicina.   
 
Há setenta e cinco anos, Hermann Goering foi questionado nos 
Julgamentos de Nuremberga: "Como conseguiu que o povo 
alemão alinhasse com tudo isto? Disse ele:  
"Bem, é claro, o povo não quer a guerra. (...) Mas afinal, são os 
dirigentes de um país que determinam a política, e é sempre fácil 
fazer com que o povo vá, quer seja uma democracia, uma ditadura 
fascista, um parlamento, ou uma ditadura comunista"( ....). "Oh, 
isso é tudo muito bom, mas o povo pode sempre ser obrigado a seguir 
as ordens dos líderes com ou sem direito de voto. É muito simples. 
Não é preciso fazer mais nada senão dizer às pessoas que estão a ser 
atacadas e culpar os pacifistas pela sua falta de patriotismo e afirmar 
que estão a colocar o país em perigo. Este método funciona em todos 
os países".  
(Fonte: Diário de Nuremberga, Fischer Verlag)  
 
No entanto, mesmo nas democracias, a criatividade, a tecnologia 
da inovação, a inventividade e uma fórmula de arte epigenética 
que cura a criatividade não é ensinada nas escolas e 
universidades até hoje. O QI, a saúde e a liberdade das 
populações é sabotada vezes sem conta pela Fake News ou 
meios de comunicação preparados e exagerados, bem como 
pelo maior medo que gera reportagens de eventos nos meios de 
comunicação social (e, portanto, também a democracia).   
 
É história e há muito que se sabe que numerosos detentores de 
conhecimento, que levaram pela transmissão de conhecimento, 
criatividade, saúde à auto-ajuda do povo pelos senhores feudais 
na consciência das populações com a acusação de mobbed 
Fake News e não como disseminador de conhecimento, 
criatividade e mensageiros de conhecimento de auto-ajuda, 
promoveram, mas eram mafiosos como hereges, bruxos, 
insultadores da majestade ou seguidores de conspirações, 
conspiradores e prejudicados do povo pelos sistemas de poder, 
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a maioria das populações eram dirigidas pelos senhores feudais 
(também através de recompensas) para os denunciar, ostracizar, 
perseguir ou matar. No entanto, lentamente ao longo de três 
séculos, com a primeira vaga de educação, desenvolveu-se uma 
democracia em que os senhores feudais já não estavam na 
vanguarda dos seus sistemas de governo e só podiam agir 
dissimuladamente. 
 
 
Nalguns estados os bens, tecnologia e conhecimentos da classe 
média (como em Hitler até 1945;A classe média e os seus 
empregados (empresas até 499 empregados - sem 
consideração do volume de negócios anual - representam em 
1999 de acordo com o Instituto Federal de Estatística na 
Alemanha 98,8 % da classe média do país) pode garantir o livre 
desenvolvimento de um país, o povo é independente do Estado, 
pode produzir bens económicos, bem como viver em liberdade 
sem presunção de liderança do Estado em dignidade e pelo 
menos já sem exploração e corrupção do lado do Estado? Na 
China, a partir dos anos 70, a ideologia comunista está a ser 
substituída pelo pragmatismo e o estabelecimento de uma 
ditadura de dados "A China já não é comunista", diz o historiador 
chinês e antigo membro da Academia de Ciências Sociais Zhang 
Lifan: "Há um capitalismo elitista que carrega uma bandeira 
socialista à sua frente", diz ele. "As pessoas com grandes 
fortunas detêm agora o poder. Eles exploram as classes mais 
baixas". Os privilegiados, diz ele, monopolizaram os bens, 
recursos e poder nas mãos do partido. "Alguns oligarcas estão 
sentados sobre grande riqueza, e a distribuição social é 
altamente injusta". Tudo o que resta do comunismo, disse ele, é 
a autocracia - autocracia pela classe própria". "Eles criam uma 
ilusão para enganar o povo".  "Eles próprios não acreditam 
nisso. O que eles fazem é exactamente o oposto do que dizem". 
Citação de Andreas Landwehr, dpa 
 
A história dos impérios mostra que, para enfraquecer as 
populações dos países em número e para quebrar o resto da 
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vontade, primeiro a cultura cultivada e a memória ética deve ser 
apagada pelo medo de espalhar crises, guerras, a classe média 
dos países deve ser enfraquecida ou eliminada e os príncipes 
devem ser atraídos para o lado dos imperadores (na época de 
Roma as estruturas dirigentes de um país ocupado, na Idade 
Média os príncipes ou em parte também os cidadãos das 
cidades, ver também como Mao, Hitler, Estaline, Camboja ou a 
RDA privaram a classe média e os cidadãos instruídos que do 
seu ponto de vista não estavam em conformidade com o 
governo dos seus direitos humanos ainda no século XX e como 
a RDA os privou dos seus direitos humanos. Séculos dos seus 
direitos humanos roubaram e milhões em campos de 
concentração para a exploração do trabalho escravo em 
Menschnutzhaltung ou por assassinato em massa eliminaram e 
a maioria das populações pelos meios de comunicação social 
sobre os antecedentes reais enganaram).  
 
Como as leis e regulamentos medievais em alguns países 
ditatoriais se assemelham uns aos outros. 
 
 
Pessoas loucas, com lavagem ao cérebro,  
na Idade Média = possuídas e bruxas / 
sob ditadores no século XX; sem guerra, aproximadamente 50 - 60 milhões de mortos apenas na 
era Hitler, sob Stalin ou sob Mao = pragas de pessoas que são presas, usadas como escravas 
para experiências humanas e mortas  
 
Negadores, conspiradores anti-governamentais...  
na Idade Média = não-crentes e hereges /  
sob ditadores no século XX; sem guerra, aproximadamente 50 - 60 milhões de mortos apenas na 
era Hitler, sob Stalin ou sob Mao = pragas de pessoas que são presas, usadas como escravas 
para experiências humanas e mortas  
   
Os não-conformista ou os rebeldes do pensamento que 
põem em perigo a ordem e o futuro desejado e devem ser 
afastados da percepção pública  
na Idade Média = executado publicamente ou enviado para a 
prisão /  
sob ditadores no século XX; sem guerra, aproximadamente 50 - 60 milhões de mortos apenas na 
era Hitler, sob Stalin ou sob Mao = pragas de pessoas que são presas, usadas como escravas 
para experiências humanas e mortas  
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Nada disto é conhecimento secreto. Os historiadores já o 
provaram há muito tempo. A questão da evolução do sistema 
social de hoje é: Quando virá a procura das populações por 
uma democracia directa e um capitalismo sustentável e 
ético, o que nos permitirá, para além de um elevado 
crescimento económico sem arrependimentos e poluição 
ambiental?  
 
Mais de sete a oito mil milhões de pessoas podem ser 
governadas pelos governos actuais, mesmo com mais soldados 
e polícias, sem expandir mais os sistemas de vigilância 
electrónica dos cidadãos apenas reduzindo os direitos 
fundamentais do povo, por novas leis e regulamentos e 
violações das Leis Básicas e das Constituições dos Estados e 
com a ajuda dos meios de comunicação social e das 
Democracias Parlamentares nos Estados (ver também os 
actuais fluxos de refugiados). Se os antigos sistemas políticos 
querem continuar a governar de acordo com os velhos princípios 
tradicionais e, devem reduzir as liberdades e os direitos 
garantidos dos cidadãos nas Leis Básicas ou nas Constituições 
de tal forma que possam, a qualquer momento, sem pedir ao 
povo, decretar um estado de emergência com mais direitos 
restritos para os cidadãos, mesmo com 10 ou 13 mil milhões de 
pessoas.  
 
Uma minimização fatídica ou sem criatividade da população 
mundial por guerras, pandemias ou esterilização e histeria 
do medo não resolve os problemas da humanidade, mas 
corta o futuro de todas as pessoas, porque a criatividade 
crescente é reduzida ou destruída pela Internet e o justo 
tomar de consciência, por K eu melhor utilizável, a 
inteligência do enxame.  
 
A redução do QI ou da criatividade da população mundial leva à 
limitação dos recursos mentais. 
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Devemos a nossa evolução apenas à perseverança, à 
inventividade de algumas pessoas.  
Uma limitação da inteligência pelo medo conduz já dentro de 70 
anos em relação às sociedades ainda livres por receios futuros, 
falta de alegria de vida, falta de motivação e sem a força da vida 
com crianças a uma existência sem sentido, em que populações 
sem pensamento e acção orientados para a sustentabilidade 
conduzem à criminalidade, ao terrorismo bem como a inovações 
limitadas e à limitação dos sistemas económicos, à pobreza, à 
doença ou à falta de liberdade e à diminuição do poder 
imunitário. O resultado, portanto, é um paraíso invertido que 
produz culturas e guerras fascistas em declínio e redemarcadas, 
e sistemas feudais de governo.  
 
A questão que se levantou: Porquê?  
Considerando que precisamos de uma nova sustentabilidade e, 
de preferência, de recursos infinitos bem como eticamente 
utilizados para uma população mundial cada vez maior. 
 
Como é que um tal desenvolvimento pode acontecer? 
Será assim que as forças feudais retrógradas já reconheceram 
há anos, através de estudos, que um desenvolvimento global, 
partindo das populações dos países para a implementação 
directa da democracia, resultará na dissolução do poder dos 
partidos e dos políticos, bem como das corporações globais e 
das mega-capitalistas, dando lugar a um novo capitalismo ético e 
humano?   
 
É o início do terceiro milénio o último momento para os 
poderosos, bem como alguns políticos, ainda serem 
capazes de se tornarem activos para impedir o próximo 
desenvolvimento de uma democracia directa, uma vez que 
as seguintes mudanças nos sistemas sociais do mundo 
podem ser lidas:  
 

1. A Inteligência Artificial liberta as pessoas do trabalho 
monótono e dá-lhes tempo de vida e informação através 
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dos Novos Meios de Comunicação para o pensamento 
evolutivo.  
 
Falsas Notícias para gerar medo e impedir a introdução 
de uma Democracia Directa: Inteligência Artificial elimina 
50% dos empregos a nível mundial. Os desempregados 
devem ser apoiados permanentemente e não pagar nada 
para os fundos de pensão e sociais.   
  

2. através do previsível Segundo Renascimento e 
Iluminismo, os receios do futuro das populações serão 
dissolvidos e a criatividade geneticamente disponível será 
novamente libertada. 

 
      Falsas notícias para gerar medo e evitá-lo  
      a introdução da democracia directa: como cada vez mais  
      mais, não pessoas trabalhadoras, que sem trabalho mais   
      Tempo para pensar e trocar ideias, bem como o  
      Internet para INFORMAÇÃO e discussão   
      ter uma voz democrática e, em última análise    
      democracia directa como a há muito esperada   
      A etapa do sistema social irá exigir. 
 

 
3. as populações mais velhas e mais saudáveis têm cada 

vez mais tempo para pensar sem medo sobre o sistema 
social em que querem viver e irão exigi-lo 
democraticamente com os seus direitos humanos, 

Notícias falsas para gerar medo e impedir a introdução de 
uma democracia directa: as pessoas estão a envelhecer 
e, deixando de trabalhar, são um fardo para os fundos de 
pensões e segurança social que são alimentados pelas 
taxas e impostos sobre o horário de trabalho, 

4. o crescimento de uma população mundial esclarecida 
e auto-pensante quebra o monopólio de poder dos 
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governos e encobre os senhores feudais globais através 
da democracia directa.   

          Falsas Notícias para gerar medo e prevenir o  
          Introdução da Democracia Directa: O Crescimento  
          da população mundial acelera o negativo    
          Processos ambientais, energia, alimentos, resíduos, etc., 
bem como   
          aquecimento global, as despesas para o  
          sistemas escolares e de saúde, bem como para pensões e  
          Os fundos da segurança social estão a tornar-se cada vez 
mais   
          de pessoas desempregadas na população mundial   
          e conduzirá a mais migrações em massa, 
          (enquanto que para cerca de 7 mil milhões de pessoas a 
educação não é   
          já não é necessário).     
       
Os pontos 1- 4 já não podem ser cobertos e certamente não 
podem ser resolvidos por relatórios de relações públicas, 
presentes eleitorais e informações científicas falsas no 
panorama actual dos meios de comunicação social. Conduzem à 
falsa conclusão do salvamento dos poderosos de um QUINTO 
pensamento ainda mais desumano do domínio feudal após o 
modelo de Thomas Multhus:  
 
Pessoas que são inúteis devem morrer. 
 
Isto esquece,  

a.) que não há pessoas inúteis na rede de informação (de 
acordo com a Teoria Geral de Informação de Dieter 
Liedtke) de uma sociedade 

b.) que estas condições negativas; do ambiente, do clima, 
das toxinas ambientais, dos sistemas de saúde, dos 
alimentos industriais, da emergência do desenvolvimento 
educativo criativo foram aprovadas e encorajadas por 
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alguns governos com concessões à indústria e às 
empresas e por mudanças posteriores falhadas; 

 
1.) adoptar leis de produção e fabrico sustentáveis,   

 
2.) a criação de leis de recursos sustentáveis,  

 
3.) a transformação do sistema educativo para uma 

população ética e criativa,   
 

para acompanhar a população num processo co-
ambiental através de informação,  

 
4.) para implementar um código dos meios de comunicação 

contra a mesquinhez do medo,  
          apenas as crises da época actual mostram que através do   
          Falhas dos governos em abordar estas catástrofes     
          poderia desenvolver-se, em primeiro lugar.  
 
É agido por alguns governos, apontando para a população: 
Parem o ladrão!  
 
O alegado ladrão é supostamente assustado numa paralisia de 
medo (de acordo com as directrizes do governo para os meios 
de comunicação social, bem como os relatórios dos media e das 
relações públicas) pelo poder decretado, em todo o lado visível 
das medidas governamentais e afunda-se numa falsa 
consciência de culpa e rendição sob fortes receios, pela 
presença da opinião pública dos media, das leis, dos 
regulamentos, da polícia e dos militares no seu destino (como 
inquilino sem poder adquirir propriedade e segurança), o que foi 
decretado à maioria das populações (gradualmente até 90%) de 
autoridade superior como inevitável.  
 
 

Ao actual Vírus de Corona  
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Controlar a sociedade através de medos pandémicos? 

Primeiro, algumas boas notícias.  

A Pandemia de Corona perderá os seus terrores e poderá 
ser controlada quando tivermos aprendido com os nossos 
erros a viver com pandemias muito mais mortíferas sem que 
o governo e a opinião dos meios de comunicação social 
imponham bloqueios e receiem a histeria.  

Para tal, as composições das vacinas e os seus ingredientes 
activos cumulativos com vacinas futuras devem ser tidos em 
conta através de estudos sobre o risco sanitário global que estas 
vacinações retardadas no tempo causam em diferentes grupos 
etários e de risco (e se as vacinas enfraquecem o sistema 
imunitário através do ataque viral artificial e o preparam para o 
próximo ataque viral mais forte).  

A indústria farmacêutica, para além dos meios de comunicação 
social e da OMS, deve, pelo menos, assumir a responsabilidade 
pelos efeitos nocivos das vacinas na saúde (em relação à 
informação dos meios de comunicação social, ao ambiente, aos 
alimentos e medicamentos para grupos de risco e às ordens de 
encerramento do governo) que tenha desenvolvido e vendido, e 
o governo deve encomendar estudos independentes a longo 
prazo sobre as vacinas para todos os grupos de risco.  

Permanece a realização positiva (depois de 2021 até à 
próxima pandemia) nas populações que pela indústria 
farmacêutica, governos e meios de comunicação social 
alimentaram medos e bloqueios, ao próprio desempenho de 
pensamento e observação comportamental, agora de todos 
após a redução do medo; como o QI e a redução da 
inteligência, bem como a depressão, a acumulação de doenças 
e a chave de ingestão de células virais podem ser 
compreendidos.  
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O seguinte texto sombrio é apenas uma ficção, que todos 
devem esquecer o mais cedo possível após a sua leitura e 
só depois desenterrá-lo e recordá-lo quando os 
desenvolvimentos políticos mostrarem os mecanismos de 
controlo do medo aqui registados nas declarações 
governamentais e nos meios de comunicação social. 

Esta ficção negra não tem realidade e é apenas um jogo mental. 
Vamos fazer um pouco mais de reflexão. O que será permitido 
por uma sociedade global, no ano 2022-2025, para além da 
informação dos principais meios de comunicação social como 
realidade e informação sem ser excluída da sociedade, por sua 
vez, nos meios de comunicação social anti-democráticos 
mafiosos e desacreditados dos processos políticos e de 
formação da opinião pública?  

 
Será que só agora notamos, através da Internet, os novos meios 
de comunicação social, uma realidade de feudalismo encoberto 
e que guia ou determina as segundas e terceiras mãos que não 
fomos capazes de perceber através dos meios clássicos, ou será 
que a informação na Web sobre este estado da nossa sociedade 
é apenas desinformação? 
  
Será de novo de tal forma, como no tempo de fé da Idade Média 
ou no tempo das ditaduras, que temos de acreditar 
incondicionalmente que aos servos proclamados sobre razões 
de guerra, pandemias, clima e terrorismo, não podemos 
questionar as informações dos senhores feudais e depois de 
factos científicos evidentes não examinados e ainda mais não 
publicados? Os cidadãos não estão autorizados a encontrar-se, 
trocar ou formar comunidades de discussão (na web ou no 
mundo analógico)?  
 
 
Para além das crenças governamentais actuais, que como os 
dogmas religiosos da Idade Média foram difundidos pelos media 
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e não podiam ser questionados pelas ciências (então como 
agora) sem desacreditar e perseguir o lado governamental (nos 
principais meios de comunicação social do século XX dos países 
de Hit, Estaline, Mao, bem como pela guerra de agressão contra 
o Iraque pelos media da crença do senhor feudal e sem factos 
iluminados evidenciados). Century dos países de Hitler, Estaline, 
Mao, bem como para a guerra de agressão contra o Iraque pelos 
meios de comunicação social da fé do senhor feudal e sem 
factos iluminados evidenciados) apenas um lado, 
nomeadamente a informação dos governos e as suas 
"Notícias Falsas", foi divulgado e assim medialmente 
"clarificado" como a única verdade pela auto-censura;  
"Aquele que causa danos à humanidade". 
 
Isto é feito, então como agora, sem fixar os problemas do 
ambiente, dos cuidados de saúde capitalistas e das 
violações dos direitos humanos no seu próprio país, a fim 
de impor uma servidão oculta à população com violações ainda 
maiores dos direitos humanos através de leis, decretos e 
ordens, inúmeros assassinatos com a ajuda dos meios de 
comunicação social, através da reivindicação de fé absoluta 
incluindo a auto-censura das populações (que só é possível 
pelos meios de comunicação social), pelos governos por razões 
de autopreservação. (Os meios de comunicação e os jornalistas 
ainda não foram acusados dos seus crimes, de divulgarem 
informações falsas durante o tempo de Hitler, de ajudarem e 
serem cúmplices da antiética auto-censura das massas através 
do Fake News, ou de violarem os direitos humanos, bem como 
de incitarem ao assassinato de milhões e à exclusão e 
destruição de povos inteiros). 
 
Na sucessão directa da reivindicação do senhor feudal medieval 
de alguns governos, estas crenças de informação 
antidemocráticas e desumanas ainda hoje existem, que levam à 
auto-censura da população e que também fazem lembrar as 
práticas desumanas de líderes sectários, comunistas, nacional-
socialistas e capitalistas? 
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Podem o clima, o terrorismo, a poluição e a pandemia de Corona 
(a lista é apenas exemplar e pode ser acrescentada a mais) ser 
construídos e utilizados como crenças para servos nos meios de 
comunicação social por uma auto-censura dos cidadãos 
estabelecida pelos meios de comunicação social, de tal forma 
que estes problemas por motivos ideológicos e com falta de 
criatividade não o sejam, abordadas e corrigidas pelos governos 
como urgentemente necessárias, mas são utilizadas como 
motivo para levar a mais violações importantes dos direitos 
humanos, destruição dos meios de subsistência, dissolução dos 
meios de subsistência e a morte de centenas de milhões ou 
mesmo milhares de milhões de pessoas mortas pelos governos 
através de leis e medidas "para proteger a humanidade"? 
 
 
A actual pandemia de Corona exemplifica nos meios de 
comunicação social como a democracia parlamentar pode ser 
desmantelada:   Uma auto-censura antidemocrática poderia ser 
estabelecida pelo vírus Corona e a confusão de medo dos meios 
de comunicação social na mente da população pelos governos. 
Além disso, há numerosos narradores de conspirações, -
hypotheses.  
e lendas nos novos meios de comunicação social, que 
confundem o consumidor dos meios de comunicação social para 
que, do seu ponto de vista e para orientação, adopte a auto-
censura proposta pelos governos.  
 
Só lenta e cautelosamente é que a pessoa auto-censurada abre 
o seu espaço de protecção, e só quando consegue ver isso:  
 

1. Pode ter entrado numa armadilha de auto-censura 
 

2. Torna-se claro para ele, a partir de fontes e pesquisas 
credíveis, que os factos lhe estão a ser deturpados ou 
ocultados 
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3. Pode formar uma imagem diferente e nova a partir de 
dados científicos evidentes, o que anula a auto-censura 

 
     4. vê que foram criadas duas imagens de informação 
         a. a imagem da linha de informação-governo com o  
         Guia de auto-censura e  
         b. a imagem do democrata responsável que, com base em   
         factos científicos evidentes a sua escolha e  
         Toma decisões. 
 
Estamos hoje como estávamos no tempo anterior à primeira 
tipografia, a Renascença e o Iluminismo, apenas que os 
governantes estão tão vinculados pelas constituições e 
eleitorados democráticos que só podem implementar os seus 
planos democraticamente através de informação falsa e auto-
censura gerada pelos meios de comunicação social do 
eleitorado. Aqui são ajudados pelos Meios de Comunicação 
Clássicos, que esperam que com a ajuda dos governos possam 
recuperar um papel de liderança, também nos Novos Meios de 
Comunicação, através de novas leis feudais dos senhores, mas 
que acabarão por se transformar rapidamente no oposto através 
da auto-censura antidemocrática gerando comportamentos nas 
populações na tempestade do conhecimento através da 
iluminação pacífica e democrática.  
 
Surge na New Media a impressão de que um modelo de 
sociedade sombria do governo feudal oculto nas democracias 
volta a brilhar, na medida em que duas forças de trabalho 
antiéticas, sem alinharem e sem usarem a criatividade para um 
desenho ético do futuro com uma ligação social visível e distante 
ao povo, da política e do poder monetário global, com o objectivo 
em conjunto (como mães do país - pais ou benfeitores globais e 
através de cuidados com inúmeros artigos de relações públicas 
e doações a empresas de comunicação social em todos os 
países camuflados como precaução) uma população mundial 
cada vez mais velha e mais inteligente, que do seu ponto de 
vista, os cofres sociais, o ambiente, os recursos, a natureza ou o 
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fardo climático, no futuro, através de robôs e programas de 
trabalho, são substituídos e por isso já não necessários aos 
senhores feudais por um esclarecimento adicional poderia 
promover o reconhecimento e assim começam as revoluções.   
  
Uma vez que o feudalismo na sua estrutura é auto-
perpetuante e assassino para os governados, este modelo 
sombrio requer pelo menos uma consideração séria.  
 
 
 
O pressuposto hipotético: A fim de evitar revoluções, a 
população de um país deverá ser reduzida em milhões, bem 
como a população mundial gradualmente para menos de um 
bilião de pessoas. Isto, se for verdade, não pode ser discutido 
abertamente ou feito com anúncios, porque as populações, os 
activistas dos direitos humanos e os democratas irão erguer-se e 
revoltar-se contra ela.  
 
O seguinte é o caminho hipotético de uma conspiração global de 
governos e monopólios de capital concentrado de poder contra 
as populações. 
 
As pandemias devem ser utilizadas para reduzir as 
populações, pois as grandes guerras actuais poderiam 
destruir completamente o mundo (incluindo os jogadores).  
 
Os meios de comunicação social suscitam enormes receios na 
população (terrorismo, lavagem de dinheiro, clima, resíduos 
plásticos, refugiados, pobreza, ambiente, pandemias, etc.), que 
são reais mas não existem devido ao aumento da população 
mundial e que, por isso, para os manter, só são criados na 
mente dos meios de comunicação social como destruição 
mundial e não são combatidos.), que são reais, mas não existem 
devido ao aumento da população mundial e, portanto, para os 
manter, só são criados pelos meios de comunicação social na 
mente como destruição mundial e não são combatidos, quando 
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na realidade, se fossem realmente tão destruidores da 
humanidade, com o estabelecimento de uma democracia directa 
global orientada eticamente, estes receios (não reais ou reais) 
destruidores do futuro poderiam ser remediados através de 
novas e globalmente eficazes votações em democracia directa 
através de novas leis ambientais éticas para as empresas e a 
indústria. Uma vez que a conversão da economia em energias, 
produções e produtos sustentáveis irá produzir um crescimento 
económico sem precedentes e irá também gerar uma nova 
prosperidade para todas as pessoas numa população mundial 
em crescimento, pode ser lido. 
 
A questão mantém-se, como irão os actores globais impedir o 
próximo passo evolutivo dos sistemas sociais? 
 
Tudo aponta para o facto de uma minimização não ética da 
população mundial ser o resultado do conceito dos actores da 
política e do capital global, que é alargar o seu poder por muito 
tempo, e cimentos, no entanto, que a humanidade se tornará 
completamente extinta. 
 
A hipótese de fundo para esta ficção. 
 
Uma vez que se pode chegar à visão pouco criativa e não-
evidente de que com uma minimização propositada da 
população mundial vem a redução e solução para todos os 
problemas, por exemplo, para a ausência de resíduos plásticos 
no mar, nas costas e nas florestas, para a ausência de 
problemas climáticos de estufa, para a ausência de consumo de 
energia fóssil, sem pobreza e fome e alimentos insalubres, sem 
problemas de refugiados e sem problemas de envelhecimento 
da população, de crescimento da população mundial, de 
crescimento económico, de emprego insuficiente, de fundos de 
saúde e de assistência social, e de sistemas de saúde. 
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Com milhões ou milhares de milhões de perdas globais de vidas 
humanas anteriormente mencionadas, as populações, a polícia e 
os militares dos países, com pandemias e resistência germinal, 
podem ser sintonizados com esta vontade de exploração 
voluntária lenta e alegadamente sem alternativas, com uma vida 
útil minimizada do indivíduo, através dos meios de comunicação 
social com factos científicos falsos, bem como com o domínio 
feudal da ditadura dos dados. Como primeiro passo, todos os 
seres humanos serão registados e marcados, mas não com um 
número tatuado na pele, mas através de testes PCR, o ADN de 
todos os seres humanos pode ser armazenado para que, sem 
confusão, estes dados privados de seres humanos possam ser 
acedidos pelo governo sobre seres humanos, grupos ou povos 
por um militar tecnicamente actualizado. Tal como as execuções 
públicas na Idade Média, bandidos, prisões ou assassinatos 
públicos ontem e hoje em ditaduras espalharam deliberada e 
propositadamente medos, é fácil criar novos surtos pandémicos 
em todos os países e cidades por distribuidores de vírus e, 
assim, aumentar cada vez mais o medo nas populações. Os 
surtos recorrentes de pandemias de vírus só podem ser 
quebrados se o teste PCR for interrompido, se, em vez disso, for 
introduzido o antigénio rápido e o auto-teste e se for efectuado o 
isolamento de regiões ou cidades inteiras, bem como de 
municípios e o isolamento de apenas distritos mais pequenos, 
que têm realmente habitantes doentes com vírus. Os grupos de 
risco extra protegem e com uma vacinação contra cursos 
pesados da doença, bem como com os grupos de risco das 
obras de redução da doença, bem como com o modo sueco e 
estas medidas com um evidente esclarecimento científico de 
todos os factos são combinados, que sobre o realmente em 
Corona morreu em relação aos números de mortes por pó fino, 
cancro, alimentos produzidos industrialmente, fumo, álcool, etc. 
o caminho para as declarações governamentais e para os meios 
de comunicação social encontra. 
 
No processo, o colapso da classe média através de lockdowns 
pandémicos e lockdowns parece ser um acelerador da pobreza e 
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do medo bem-vindo para acompanhar a redução do QI da 
população para implementar a redução da população mundial a 
uma velocidade sem fôlego antes de as pessoas acordarem (ver 
também as justificações de Estaline, Hitler, Mao e do governo 
cambojano de 1975-79 para homicídios em massa). 
  
Serão as potências e os governos da eutanásia entregues a 
riqueza, a tecnologia e o conhecimento da classe média aos 
preços mais baixos possíveis, estabelecendo ao mesmo tempo 
uma ditadura global de dados com governo feudal como na 
China, com a capacidade de declarar crises a qualquer momento 
através de pandemias para reduzir as populações e estabelecer 
um governo feudal digital para o utilitarismo?    
 

 
 
Apenas de iStock 
 
Portanto, desastres, crime, lavagem de dinheiro, problemas 
climáticos, destruição ambiental, terrorismo, guerras e 
pandemias controladas por organizações e fundações, bem 
como graças a agências de relações públicas pagas, as 
reportagens dos meios de comunicação social encontram o seu 
caminho no nosso cérebro de forma tão oportuna e significativa, 
desproporcional ao número de mortos e sobreviventes infelizes e 
às regiões afectadas, para que estejamos distraídos, (não 
podemos usar a nossa criatividade por medo de melhorar o 
mundo) o QI das populações cai e desistimos dos nossos 
direitos humanos no presente e no presente, bem como da 
nossa já acenada liberdade e futuro paradisíaco e da nossa 
mente lógica e resistência em favor de uma crença em 
resultados científicos não revelados na preparação para um 
sistema de governo ditatorial. 
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O princípio evidenciado nas Constituições e Leis 
Fundamentais: Permanecer destemidamente abertos à 
oposição e aos factos das teorias rotuladas como teorias de 
conspiração pelos governos e pelos meios de comunicação 
social, mas que envolvem uma evolução ou melhoria da 
democracia, liberdade e sociedade e que se baseiam na Lei 
Fundamental ou nas Constituições. Não desista da dura luta 
pelos direitos humanos travada apenas nos últimos dois séculos 
contra a escravatura. Essa é a melhor base da democracia. É 
nisso que se baseia e é isso que fomenta o seu desenvolvimento 
criativo e personalidade. Questionar, discutir, pesar todas as 
opiniões e ciência evidente, bem como reunir, demonstrar e 
expressar pacificamente os seus pensamentos é a sua marca 
certa e distintiva. Isto não lhe pode ser tirado ou restringido pelo 
poder do Estado (como se pode ver nas democracias ocidentais) 
numa democracia.  
 
Uma importante questão de investigação científica básica, para 
todas as ideias publicadas que salvam vidas ou de teorias de 
conspiração e as narrativas de conspiração fantasiosas com o 
vírus actual permanece:  
O vírus Corona é eliminado pela informação e hipnose em 
massa nos meios de comunicação social, que são adicionados 
ao subconsciente e à consciência, bem como os receios 
resultantes na interacção com os medicamentos dos grupos de 
risco (também para mais vírus e bactérias) como imune 
baixando Nocebos particularmente activamente a forma de 
entrar nas células do nosso corpo?  
 
Será esta uma crucificação tabu do ADN moderno para classes 
sociais, etnias e populações inteiras seleccionadas?  
 
São os seguintes os quatro pregos de ADN reinterpretados e 
escondidos da nossa crucificação no altar do poder: 
 

1. os receios virais e existenciais têm um efeito negativo na 
nossa saúde e na nossa vida? 
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2. a falta de oxigénio devido às máscaras obrigatórias tem 

um efeito negativo na nossa saúde e no nosso tempo de 
vida? 

 
3. o isolamento social e a solidão têm um efeito negativo 

sobre a saúde e a longevidade? 
 

4. A impotência de orientação com Fake News como nocebo 
tem um impacto negativo na nossa saúde e no nosso 
tempo de vida? 

 
Além disso, com o bloqueio aumentamos a susceptibilidade aos 
vírus na população, uma vez que o bloqueio em relação a um 
não bloqueio torna ineficaz a paragem da propagação do vírus 
através dos pontos 1-4? (ver também o estudo de Janeiro de 
2021 da Universidade de Standfort sobre os lockdowns). 
 
Há falta de mais estudos sobre esta matéria:  
Será o encerramento com uma vida especialmente sintonizada 
com uma higiene artificial com desenvolvimento de resistência 
natural reduzida contra agentes causadores de doenças 
contraproducente para futuras pandemias? 
  
A vacinação contribui para a evolução das variações virais? 
 
Podem as vacinas futuras e comulativas ser utilizadas como uma 
lança humana ou eugénica de vírus do medo-vírus que sofrem a 
extinção das populações pelos governantes?  
 
 

 
O novo equipamento de vídeo do Instituto Max Planck (Link: The 
Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), 
que agora deve mostrar o Vírus Corona na sua multiplicação, 
torna-o directamente visível. Uma pergunta permanece sem 
resposta: O seu efeito ou os anticorpos contra o vírus só surgem 
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através da hipnose dos meios de comunicação social (ver o 
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) no 
corpo humano, porque o sistema imunitário com o efeito nocebo 
pode ligar ou desligar programas genéticos e, assim, doenças 
reais podem ser desencadeadas e promovidas pela informação 
dos meios de comunicação social? 
 
Os resultados da investigação da ETH Zurique a partir de 
2014 provam: Os pensamentos podem activar genes. É 
possível que depois de uma nova rede neuronal, através de 
descobertas através dos neurónios-espelho no cérebro, através 
de notícias exageradas e permanentes nos meios de 
comunicação social com imagens e filmes sobre a doença, os 
mortos corona possam promover o vírus através desta 
informação ou os programas genéticos possam reprogramar-se 
e produzir enzimas, proteínas, hormonas, proteínas ou vírus e 
bactérias como anti-agentes ou anticorpos (vacinação genética 
evolutiva natural através da informação) para a preservação da 
espécie para se tornarem imunes? Isto poderia agora ser 
explorado por cientistasutilizando o microscópio Coronascope 
iScat do Instituto Max Planck.  
 
Veremos isto dentro de alguns anos, quando os efeitos nocebo 
do período Corona também forem examinados ou quando um 
investigador apresentar provas desta hipótese ou a refutar. 
Independentemente de o vírus ser primeiro percebido ou 
estabilizado como uma simbiose particularmente eficaz pela 
informação e reacção, bem como pela interacção da mente, do 
corpo, bem como do stress e da luta contra vírus que voam por 
aí e vagueiam por máscaras e redução de oxigénio, parece que 
a indústria farmacêutica está a utilizar o efeito nocebo em todo o 
mundo através de informação de pânico de relações públicas 
para depois o tratar com a administração de vacinas e 
medicamentos, que têm um espectro de efeito médico medial e 
real e são enriquecidos com substâncias tóxicas e causam 
reacções imunitárias físicas através de anticorpos e efeitos 
secundários, mas podem degradar ainda mais um sistema 
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imunitário já fraco e, assim, dar à doença ou ao vírus acesso ao 
espaço na célula em primeiro lugar, embora devam proteger a 
célula através de um sistema imunitário sintonizado para 
combater o vírus. Mas que programas de informação 
mensuráveis correm nos genes, se se provar a uma pessoa 
supostamente doente, jovem ou idosa através de informação 
que a 86% os maiores de 75 anos e os jovens com menos de 
1% morrem e, além disso, todos os idosos ainda estão isolados, 
em vez de que os humanos carregados por Vorerkrankungen 
estão particularmente protegidos para além das medidas gerais 
da Corona. 
Katarina Amtmann relata no diário alemão Merkur: 

Dois médicos de Erlangen estão agora a alimentar a esperança 
de serem capazes de identificar melhor os cursos severos: Dr. 
Georg Weber, director adjunto da clínica e médico sénior do 
Departamento de Cirurgia do Hospital Universitário de Erlangen, 
e Dr. Alan Bénard, membro do pessoal do Departamento de 
Cirurgia. Juntamente com outros investigadores do grupo de 
investigação "Imunidade celular na inflamação e no cancro", 
descobriram um importante indicador precoce de que a infecção 
será leve ou grave. Segundo o infranken.de, esta é a interleukin-
3 do mensageiro imune. Os resultados da investigação 
aparecem na revista "Nature Communications". 

A Interleucina-3 é uma proteína que estimula a defesa imunitária 
natural dos seres humanos. Estimula o processo de formação do 
sangue e é portanto utilizado, por exemplo, após transplantes de 
medula óssea, mas também para anemia geral ou após 
quimioterapia. De acordo com o portal, isto destina-se a 
promover a formação do sangue. 

Os investigadores de Erlangen identificam proteínas: progressão 
severa da corona com baixos níveis de interleucina-3? 

Num estudo, Weber e Bénard mostraram agora que um baixo 
nível de interleucina-3 no plasma sanguíneo está 
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frequentemente associado a um curso severo de corona. A 
proteína desempenha um papel importante na organização da 
resposta imunitária do organismo. No local da inflamação - por 
exemplo, a pneumonia desencadeada pela SRA-Cov-2 - 
estimula as células a produzir a proteína CXCL12. "(de 
Münchner Merkur) 

 
Ficará claro se as delimitações da máscara, a redução do 
oxigénio, os lockdowns, a redução dos contactos sociais e a 
histeria do medo e a menor alegria de viver causaram 
contraproducentemente o elevado número de infecções. A 
pesquisa com as novas gravações de vídeo com o microscópio 
iScat da pesquisa MPI dará uma melhor visão e possivelmente 
provará que a falta de produção e um baixo nível de interleucina-
3 nos bloqueios e os receios causados pelos meios de 
comunicação social, bem como a privação de sentidos e com 
uma defesa imunitária mais baixa, bem como os severos cursos 
de coroa estão ligados. 
 
 
Será uma coincidência que o cenário Corona de restrições 
aos direitos civis se esteja a desenvolver da mesma forma 
em quase todos os países?  
 
Se a resposta a isso for muito provavelmente "não", então talvez 
o processo possa ter acontecido em conferências internacionais, 
recorrentes "para a melhoria do mundo" e mesas especiais com 
o objectivo de formar secretamente um cartel para resolver os 
problemas ambientais (reduzindo a população mundial em 
milhares de milhões) sob um omerta (o omerta é o código de 
honra e segredo da Máfia) e cuidadosamente mediado, com a 
ajuda de investigação preventiva sobre os pré-seleccionados e 
convidados.  
 
A partir de estatísticas e pesquisas sobre as carreiras dos 
políticos, líderes dos meios de comunicação social, chefes de 
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organizações internacionais, chefes de fundações e líderes 
empresariais de todos os países convidados para as 
"Conferências Mundiais de Salvação", pode-se, como os seus 
barómetros pessoais de direitos humanos, ler o acordo da co-
criação de uma ditadura de dados dos iniciados para reduzir a 
população mundial a fim de "salvar a humanidade" pelos actos e 
tomar consciência da sua política ou objectivo e ver se a 
interacção política das forças acontece acidentalmente ou 
propositadamente. (ver também o livro Shoshana Zuboff: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Como é o caso dos grupos e clubes dos "toffs de Oxbridge" (ver 
do livro de Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" a ponte entre Oxford 
e Cambrige) que vivem na classe aristocrática e financeira 
inglesa na crença e tradição de que a pobreza é Deus dado e os 
pobres podem ser assustados e explorados sem hesitação. Que 
viver e pensar pode abrir uma porta de sistema que pode não 
ser uma coincidência que novas vacinas tenham sido 
desenvolvidas para serem utilizadas sem testes a longo prazo da 
vacina e apoiadas por regulamentos e leis dos países e que as 
pessoas que não pertencem à classe superior sejam vistas como 
pessoas úteis dadas por Deus ou nascidas, mantidas no medo e, 
se não forem utilizadas, gradualmente preparadas pelas vacinas 
de redução imunológica e bloqueios para o ataque mais forte do 
vírus.   
 
 
Um filme de terror traumatizante. 
A ficção de um genocídio racial e de classe social nocebo 
placebo.  
 
O pior cenário ficcional futuro do domínio feudal de alguns 
bilionários, os seus assistentes políticos, agências de relações 
públicas, meios de comunicação social e governos poderia ser o 
modelo para um filme de terror: A hipnose do medo-massa para 
baixar o QI das populações é ainda mais promovida com a ajuda 
dos meios de comunicação social e através do desmantelamento 
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dos direitos humanos. Os bilionários estão a tornar-se mais 
poderosos, bem como quase imortais, através de novas 
investigações em medicina. Os não bilionários, a classe 
normalmente rica e média, bem como a população em geral 
estão a ser forçados a renunciar aos seus direitos e "colhidos" 
na sua criatividade e vida profissional através da construção do 
medo, da minimização do QI para consentir a abolição dos 
direitos humanos, liberdades e direitos pessoais, dinheiro, bem 
como alterações nas constituições, bem como nas leis, 
Vigilância, ditadura de dados e limitações da Internet à morte 
prematura dos doentes em resultado de diagnósticos e 
tratamentos errados, desinformação Zikzak da OMS a crise 
pandémica primeiro através de medos, privação de liberdade, 
redução do QI, medicamentos dosados erradamente 
(https://wwww.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) vacinas 
nocivas, bloqueios, isolamento social, máscaras obrigatórias, 
tecnologia mal aplicada de acordo com grupos etários, classes 
sociais por fases, períodos de tempo e países emergem 
gradualmente. O ser humano, limitado na sua existência pelos 
medos e diminuído no QI, pode comprar mais liberdades, 
pequenos luxos, confortos, por medicação, denúncia dos seus 
semelhantes ou com o bom comportamento para com os 
governos pelos chamados pontos sociais (como já foi introduzido 
na China) até que também a sua hora de morte seja 
determinada pelos senhores feudais.  
 
Estes pontos levam à falsa conclusão de que a OCUPAÇÃO e a 
SOBRECARGAÇÃO do mundo podem ser evitadas, não pela 
mudança na produção-fabricação e a criação de leis de recursos 
sustentáveis para a preservação ética da humanidade e do 
ambiente, o que os governos até agora não fizeram, mas por 
uma dizimação dissimulada da população mundial por 
pandemias, controlada em intervalos de tempo. 
 
 
A minimização da população mundial não resolve os 
problemas, corta o futuro da humanidade.   
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A limitação ou redução sem criatividade da população mundial 
leva à limitação dos recursos espirituais e ao QI total da 
humanidade. Devemos a nossa evolução apenas à 
perseverança, à inventividade de algumas pessoas. Mas se um 
racismo adiado por uma geração e um assassinato em massa de 
classe social for implementado, o que viola as leis penais dos 
países, todas as constituições e leis básicas assim como os 
direitos humanos, assim como a Lei Superior, já conduz dentro 
de 70 anos em relação às sociedades ainda livres através de 
receios futuros, falta de gosto pela vida, falta de motivação e 
sem a força da vida com crianças para uma existência sem 
sentido, em que populações com pensamento e acção não 
orientadas para a sustentabilidade levam à criminalidade, ao 
terrorismo, bem como a inovações limitadas e à limitação dos 
sistemas económicos, à pobreza, à doença ou à falta de 
liberdade e à diminuição do poder imunitário. O resultado, 
portanto, é um paraíso invertido que produz culturas fascistas 
em declínio e redemarcadas e guerras que, relativamente às 
sociedades livres, não conseguem manter um pico de 
desenvolvimento de inovação sustentável já conquistado e que 
lentamente se desmorona. Na queda, transformam-se numa 
democracia directa livre que mostra o próximo passo da 
evolução dos sistemas sociais, a fim de alinhar os sistemas 
sociais com o sistema geral de criação da natureza através da 
transferência de informação de uma forma humana, natural e 
evolutiva.  

Não são sobretudo os Estados, empresas estatais ou 
empresas monopolistas que querem promover a ideia popular 
de liberdade e prosperidade sem medo, apoiá-la e moldar 
eticamente o futuro do homem, dos animais e da natureza, 
porque para implementar a conversão ética do capitalismo 
exigida pelo povo, têm de renunciar à sua posição de monopólio 
de poder e transferi-la para o povo, 

mas  
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são os biliões de pessoas de classe média, colarinho azul e 
colarinho branco, e os mais desfavorecidos, as pessoas que 
vivem na pobreza, a escola produziu criatividade, as pessoas 
que se mantiveram desorientadas em medos e criatividade QI 
reduzido pela informação mediática criada artificialmente 
(notícias falsas e narrativas de conspiração obscuras dispersas 
sem provas), qualquer um dos quais sem medo do futuro poderia 
quebrar os senhores feudais globalmente com o seu poder 
criativo libertado e as ideias e conceitos que dele emanam.  

 

Através das maiorias do conhecimento das populações, os 
governos e os poderosos bem como os meios de comunicação 
social são chamados a corrigir a informação e a acção 
resultante, a pesar todos os factos e possibilidades empíricas 
através da Internet, até à realização da protecção da população 
e da democracia em nome das leis, constituições e direitos 
humanos. Superámos na maioria dos países este tempo difícil 
de domínio feudal aberto, porque mesmo os poderosos e 
orientados para o futuro reconheceram que só a promoção da 
criatividade, saúde, extensão da vida, bem como a prosperidade 
e liberdade na amplitude da vida da população mundial, assim 
como a sua própria sobrevivência, em afecto e paz com a sua 
prosperidade e vida únicas garantem.  

 
Inventário 
Os elevados custos, perdas e execução das falsas portarias 
Corona e a execução do encerramento da Corona sem ter em 
conta os danos, custos e especialmente as populações mostram: 
 
E no entanto funciona!  
 
 
No espaço de quatro anos, se tivéssemos agido tão 
consistentemente em nome da natureza, do ambiente, do 
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clima, da educação criativa e das pessoas, e utilizado capital 
para este fim, tê-lo-íamos perdido através dos lockdowns e 
dos medos:  

1. sem resíduos plásticos no mar, nas costas, nas paisagens 
e nas florestas,  

2. nenhum problema climático de estufa, nenhuma poluição 
do ar por poeira fina, 

3. uma queda acentuada no consumo de energia fóssil,  
4. sem pobreza e fome   
5. não um problema de refugiados,  
6. sem falta de educação criativa nas populações  
7. sem ódio entre religiões 
8. sem receios para o futuro de grandes grupos 

populacionais 
9. nenhum número crescente de doenças devido à 

desinformação e ao medo que os vírus se espalhem nos 
meios de comunicação social,  

10. nenhuma crise da democracia parlamentar devido a uma 
democracia directa há muito esperada 

se tivéssemos poupado o dinheiro, que se perde a nível 
mundial em apenas um ano, pelos Lockdowns de Corona 
aos estados e às populações e é pago à indústria de 
vacinação, renunciando aos Lockdowns (como na Suécia) 
com conceitos inteligentes anti-Corona e tendo utilizado o 
capital poupado da renúncia ao Lockdown para o 
saneamento e para o financiamento das queixas globais dos 
pontos 1-10. Isto dá a impressão de que não pode ser sobre a 
saúde e as mortes nas populações, pois caso contrário ter-se-ia 
mudado há muito tempo para a redução de danos por resultados 
de investigação conhecidos e ter-se-ia escolhido o caminho 
sueco melhorado hoje por descobertas ou outros estados ou 
regiões sem encerramento.  

Pode-se chegar à opinião que pelas crises já mais longas 
e óbvias 1. a 10. e a sua causa de até cem vezes mais 
doenças e mortes, em relação à Corona-Crisis, são 
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utilizadas para a geração medial do medo para o 
futuro, mas as crises em si não são para ser 
reparadas.  

1. Uma segunda solução, até agora escondida, de 
financiamento resulta para além da vida sem bloqueio 
da remoção imediata das crises da dissolução da 
propagação permanente do medo e da redução da 
criatividade da população pelos meios de comunicação 
social, que anualmente, para além do lamentável aumento 
do número de doentes e mortos, um prejuízo para a saúde 
várias vezes superior, por pessoas doentes, suicídios 
nos hospitais, internamentos não tratados ou adiados, 
bem como a reduzida criatividade económica, 
utilizável com a atenção dos meios de comunicação 
social tempo roubo do tempo de vida para a 
organização futura, a recuperação, bem como o tempo 
para a alegria de viver, do que a causa dos Lockdowns.   

As histerias de ansiedade danificam o nosso sistema 
imunitário. 
O que está feito, está feito!  Os infelizes mortos não regressam à 
vida. Culpar o passado não traz soluções. Jogos mentais e 
teorias sobre possíveis antecedentes e os beneficiários actuais 
das crises, caso todos esqueçam o mais cedo possível, após a 
leitura, de trabalhar sem receios, com toda a criatividade e força 
sobre o seu futuro e um futuro positivo. 
 
Se a população acreditar que os governos não têm planos e 
cometem erros, embora a sequência permanente de 
interpretações erradas, dados errados e medidas 
governamentais prejudiciais à saúde e favoráveis ao vírus ao 
longo dos anos no resultado só possa ser planeada 
propositadamente, uma vez que os governos, se eles próprios 
cometem erros uma vez que têm milhares de cientistas à 
disposição, que já encontraram formas de sair da crise, mas 
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estes são desacreditados e atacados pelos mesmos governos e 
meios de comunicação social.  
 
Os estudos podem ser organizados, a ligação de Lockdown, 
lockdown, neuroses de ansiedade, isolamento social, máscara 
de redução de oxigénio, afundando a alegria de viver e, assim, 
em defesas imunitárias mais baixas é implementada, pelo que 
apenas o aumento do número de infecções de Corona favorece 
e traz consigo. Algumas coisas falam pelo facto de que um caos 
de informação planeado é para nos paralisar.   

 
Render-se ao medo pela própria vida, boicotar a coragem e a 
criatividade das opiniões para melhores soluções dos outros, 
significa ocultar a própria falta de coragem e de ideias, como o 
dever dos meus semelhantes nascidos do meu medo e impedir 
as ideias salvadoras, a coragem de defender a minha vida e a 
dos meus semelhantes e a vida através do medo é uma 
armadilha de argumentação fatal, que supostamente dá 
segurança e produz o oposto. Isso não significa que, para a 
maior segurança do nosso futuro do ponto de vista actual, nem 
tudo é feito cientificamente, evidentemente baseado, para trazer 
danos à saúde, à vida, à prosperidade, bem como à democracia 
e à liberdade ao mínimo.  
 
Independentemente de os receios serem reais ou não. O efeito 
dos medos na saúde, criatividade e psique é crucial. Devido aos 
receios que têm sido permanentemente gerados na população 
durante décadas pelos meios de comunicação social sem 
educação sobre as correlações medo-efeito na saúde, liberdade, 
democracia e criatividade, torna-se abertamente evidente que 
devemos estabelecer uma democracia directa global para 
podermos dar forma a um novo modelo ético global de 
sociedade. 
 
Mesmo que os governos e os meios de comunicação social 
mudem em breve de ideias para se prepararem melhor para 
manifestações e reuniões não autorizadas, a Bundeswehr está 
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agora a ser modernizada até 2024, porque o vírus é criativo e 
continua a dominar as mentes.  
 
Maior rigidez nos bloqueios e utilização dos militares no interior? 
A Lei Básica (Grundgesetz, GG) na Alemanha fornece um quadro 
jurídico diferente do que existe em quase todos os outros países: 
"Com excepção da defesa, as forças armadas só podem ser 
utilizadas na medida em que esta Lei Básica o permita 
expressamente", a Constituição estipula no artigo 87a, parágrafo 
2. A razão para tal encontra-se na história alemã - e não apenas 
no período do Nacional-Socialismo. Já na Prússia e no Império 
Alemão, os militares eram repetidamente utilizados para impor o 
poder estatal a nível interno - também e especialmente contra 
manifestações políticas. "Só os soldados ajudam contra os 
democratas", escreveu o rei prussiano Frederick William IV em 
1849. Na República de Weimar, o político do SPD Gustav Noske, 
como ministro Reichswehr, permitiu a utilização das tropas 
contra as revoltas locais e a queda da revolta de Spartacus em 
1919. De acordo com a Lei Básica de hoje:  

 
São possíveis operações militares a nível interno na República 
Federal da Alemanha, bem como em quase todos os outros 
países. 
A partir da Wikipédia: As medidas de auto-segurança dentro do país para 
prevenir infracções criminais ou interferência com negócios oficiais de 
acordo com a Lei sobre o Uso de Coerção Directa e o Exercício de 
Poderes Especiais por Soldados das Forças Armadas Alemãs e das 
Forças Armadas Aliadas e Guardas Civis também não são consideradas 
uma operação militar ao abrigo da lei constitucional, mesmo quando se 
trata de garantir temporariamente áreas de segurança militar especial 
estabelecidas fora de áreas militares estacionárias. 

 
Quem são os membros do grupo Malthus ou da ditadura  
das fileiras dos poderosos, governos e organizações? Por que 
características se pode reconhecer este grupo?   
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Qualquer pessoa pode pesquisar esta questão para si própria 
nos meios de comunicação social através das declarações e 
declarações dos possíveis "candidatos": 
 

1. A população é demasiado estúpida. É de notar que 
os membros do grupo produzem esta estupidez na 
população por medo primeiro e que os membros 
não podem imaginar como podemos ir com uma 
população mundial crescente, mais saudável, mais 
velha e mais inteligente, sem guerras, para um 
futuro melhor, com sistemas de segurança social 
óptimos para todos os humanos sem destruir os 
governantes e os poderosos globais. (Assim, 
apenas o ensino superior e a criatividade não se 
encontram no início da vida, mas mudaram para o 
tempo após os anos de trabalho, aproximadamente 
dos anos 60 para aproximadamente 100. A 
investigação prova que, um cérebro saudável 
continua a evoluir mesmo na velhice. O que conduz 
à clareza, sabedoria e melhores soluções para 
problemas anteriores). 
 

2. Os membros estão também na lista de 
patrocinadores do Fórum Económico Mundial de 
Davos 

 
3. Membros propagam o reset global  

 
4. Os membros querem impedir a Democracia Directa 

através do descrédito, da intimidação nos seus 
meios de comunicação, da acção governamental e 
de novas leis 

 
5. Os membros têm estudos feitos sobre pandemias, 

vírus e crises sem qualquer sugestão de soluções 
para as corrigir, ou os seus estudos e publicações 
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dão falsas instruções, conselhos e informação 
mediática que amplificam uma crise.  

 
6. Os membros são racistas no sentido das classes 

sociais e não são avessos à eutanásia e à 
esterilização 

 
7. Os membros acreditam que uma ditadura digital é 

desejável 
 

8. Os membros têm a atitude de que o número da 
população mundial é demasiado elevado para uma 
coexistência sustentável na prosperidade de todas 
as pessoas em até sete mil milhões de pessoas.    

 
9. Os membros querem que todos sejam vacinados. 

 
10. Os membros dizem que precisamos de um registo 

de vacinação 
 

11. Os membros querem que as liberdades sejam 
limitadas nos meios de comunicação de 
consciência e que o bloqueio seja geograficamente 
real. 

 
12.  Os membros querem sempre lockdowns  

 
13. Os membros aumentam o caos de pensamento na 

população, fornecendo informações opostas sobre 
o mesmo assunto. 
 

Esta lista não está completa e não dá qualquer certeza, mesmo 
que o contra-cheque se tenha expressado de forma semelhante 
nos 13 pontos, ele não é assim um membro do grupo ditatorial 
porque talvez seja um seguidor sem auto-pensamento ou um 
pensador de auto-censura ou ELE, ELE, ELE, ELE 
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simplesmente chegou a esta atitude de convicção através da 
informação nos meios de comunicação social.  
 
Também se pode olhar para esta pandemia através de uma 
lente diferente: 
 
Se o plano é reduzir as populações, como se poderia dizer? 
 

Através dos meios de comunicação social, os medos são agitados 
na população. Está cientificamente provado que os medos 
reduzem o sistema imunitário e que o desempenho criativo do 
cérebro é reduzido a zero. Concentramo-nos, geneticamente 
condicionados superficialmente na construção do medo, contra o 
Coronavírus sem os antecedentes, com um desempenho de 
pensamento criativo e senso comum normal a questionar ou a ser 
capaz de considerar.  

      
 

 
 
Uma vez que todo o ser humano sem medo tem um cérebro, com 
ligação e senso comum normal, possui certamente mais 
criatividade do que o vírus sem cérebro.  
 

 
Então de que é que temos medo?  
Identificámos o perigo.  
Porque conhecemos o risco Corona dos nossos entes queridos e os 
medos Corona dos nossos semelhantes. Respeitamos as regras 
pessoais de higiene Corona dos nossos semelhantes ansiosos dos 
meios de comunicação social e não nos deixamos roubar a nossa 
criatividade, o nosso espírito, a nossa liberdade, prosperidade e 
vida ou saúde, bem como o nosso senso comum e a nossa 
dignidade e um futuro fantástico pelas regras do medo dos 
governos, mas mantemos as regras de higiene lógicas e 
cientificamente evidentes. Também não vigiamos de braços 
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cruzados que estas regras do medo sem criatividade da Idade 
Média (em que ainda nada se sabia sobre o desencadeamento de 
pandemias, mas atribuímos a praga ao povo judeu, às bruxas ou ao 
castigo de Deus) devem aplicar-se a todas as pessoas e estas 
podem reduzir a humanidade. Não deixamos que o mundo seja 
projectado negativamente como o fez Thomas Malthus no século 
XVIII (com 1,65 mil milhões de pessoas na Terra nessa altura), 
quando o contrário tem sido compreensível durante milhares de 
anos e tem sido provado pelo aumento da humanidade, a idade 
média de vida e a crescente prosperidade, bem como a liberdade 
do homem através da criatividade.  

 
 

Torne-se finalmente soberano! 
 

 
Há formas simples e éticas de proteger uma democracia e o 
povo destes malthusianos de aspecto retrógrado quando se 
torna necessário. Porque tão rapidamente como estes 
fantasmas negativos para os poderosos, o aumento da 
população mundial, o aumento da saúde e a extensão da 
vida, a liberdade de informação surgiram, uma nova economia 
emergente e próspera pode desenvolver-se nos meios de 
comunicação social, bem como pelas agências de relações 
públicas e os meios de comunicação social, que reconheceram 
que com factos e soluções sustentáveis e criativas, uma nova 
economia emergente e próspera baseada na sustentabilidade, 
co-ambiente e ética pode desenvolver-se, se as populações 
puderem viver em democracias directas, desenhar uma nova 
visão do mundo do futuro.  
 
O que é claro é que a humanidade, apesar da propagação do 
medo através dos media, jogos e filmes e a consequente 
diminuição temporária do QI, está a tornar-se mais inteligente e 
com uma população mundial crescente e um QI médio de 
recuperação através da redução da histeria do medo, exigirá 
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uma democracia directa com um capitalismo social para a 
direcção sustentável do mundo.  
 
Sobre os pontos acima referidos, é de notar que os poderosos 
não podem imaginar como podemos ir para um futuro melhor 
com uma população mundial crescente, mais saudável, mais 
velha e mais inteligente, sem guerras, com sistemas de 
segurança social óptimos para todas as pessoas sem destruir os 
governantes e os poderes globais. Será que a desinformação, as 
notícias falsas e as denúncias dos esforços democráticos devem 
ser entendidas como teorias conspiratórias?  
 
Não deveria este pequeno e especial grupo de pessoas da 
ditadura ser educado sobre a capacidade criativa de inteligência 
do enxame da humanidade, como evidenciado pela nossa 
história e pela própria epigenética, ao esticar o seu lugar, sem 
receios para si e para as suas famílias, na sociedade? 
 
Implementar um modelo de mundo fictício sombrio 
cinematograficamente, sem propostas de solução a partir deste 
beco sem saída e armadilha do medo da mente, e realizá-lo 
globalmente em todas as línguas, seria fatal e iria rebaixar o 
nosso desenvolvimento ético global, uma vez que estaria 
associado à informação do medo da informação dos media, que 
juntos formam a perspectiva de acabar num futuro de horror. 
Estes receios multiplicados aumentariam a histeria e reduziriam 
a inteligência dos receptores do filme nas populações e 
provocariam reacções na maioria das populações de suicídio, 
depressão e agressão, que são dirigidas contra os poderosos 
que estão em minoria e violam ou dissolvem os direitos humanos 
conquistados, como já vimos em revoluções anteriores.  
As revoluções, como podemos ver várias vezes na história 
recente, não são particularmente propícias a um 
desenvolvimento ético do mundo, através da sua histeria que 
espalha o medo e a consequente diminuição do QI da população 
para a evolução social, e levam sempre a ditaduras e mais tarde 
também à sua dissolução.  
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Percebemos como uma sociedade que devemos muito aos 
"pioneiros e campainhas" das inovações, em termos do nosso 
desenvolvimento humanista que foi alcançado. Que eles próprios 
estão sujeitos aos receios das populações é compreensível, uma 
vez que são naturalmente diferentes e os Caínos na sociedade 
ainda não suprimiram a sua inveja ou não aprenderam a 
redireccioná-la e a utilizá-la para o seu próprio desenvolvimento. 
Se excluirmos os pioneiros globais na sociedade, eles faltam 
como aceleradores evolutivos na população mundial.  
 
Todos devem acabar com a inveja contra as pessoas 
particularmente bem sucedidas e mega-ricas, porque esta inveja 
e intimidação contra os poderosos viola as leis, mina os seus 
direitos humanos e liberdades e apenas testemunha o QI dos 
que agem desta forma, reduzido pela impotência e pelo medo. 
Não devemos envenenar o cérebro das pessoas com imagens 
negativas, filmes e ideias. Custam apenas energia. Este é o 
caminho errado e leva à regressão social, mas temos de nos 
alertar uns aos outros sem ódio, histeria, medo e preconceito, 
porque é inegável que no século passado, globalmente, cerca de 
40 milhões de pessoas da classe média mais avançada e 
independente do Estado (sem os mortos das guerras) foram 
levadas à morte violenta ou forçadas a trabalho escravo em 
campos de concentração. Não podemos certamente afirmar nas 
nossas democracias que queremos que as ordens e leis sociais 
se tornem novamente como nos domínios feudais ou ditaduras, 
ou que este é o objectivo dos governos.  
 
O princípio evidenciado nas constituições: 
Permanecer destemidamente abertos à oposição e aos factos 
das teorias que os governos e os media rotulam como teorias da 
conspiração, mas que envolvem uma evolução ou melhoria da 
democracia, liberdade e sociedade, com base na Lei Básica ou 
constituições. Não desista dos direitos humanos duramente 
conquistados contra a escravatura apenas nos últimos dois 
séculos. Este é o melhor alicerce da democracia. É construído 
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com base nisso e que promove o seu desenvolvimento criativo e 
personalidade. Questionar, discutir, pesar todas as opiniões e 
ciência evidente, bem como reunir, demonstrar e expressar 
pacificamente os seus pensamentos é a sua marca certa e 
distintiva. Isto não lhe pode ser tirado ou restringido pelo poder 
do Estado (como se pode ver nas democracias ocidentais) numa 
democracia.  
 
Será que no entanto notamos, através da Internet e dos novos 
meios de comunicação, uma nova realidade de feudalismo 
encoberto e das mãos que guiam ou determinam o segundo e 
terceiro pano de fundo (lobbyismo), que até agora não podíamos 
perceber através dos meios de comunicação clássicos, ou será 
que a informação na Web sobre este estado da nossa sociedade 
é apenas desinformação? 
 
Mesmo os poderosos sabem que até à Idade Média a população 
mundial cresceu para 500 milhões de pessoas, das quais cerca 
de 50% - 70% passaram fome e, em média, não viveram mais 
do que aproximadamente. 35 anos (os poderosos viveram quase 
o dobro do tempo de vida) e que embora ou apenas porque os 
números mostram que hoje (500 anos depois) com uma 
população mundial 17 vezes maior, com o dobro do tempo de 
vida, poderíamos alimentar 89% de todas as pessoas e com um 
enfoque no cultivo sustentável, objectivos de investigação 
ecológica e ética, bem como a distribuição correcta dos 
alimentos 100% da população mundial em crescimento ou 
produzir um excedente de alimentos.  
e que os cidadãos comuns de hoje são mais livres, têm direitos 
humanos e constituições, podem viver o dobro do tempo (como 
os governantes costumavam fazer) mais saudáveis e com mais 
liberdade, prosperidade e dignidade do que na Idade Média.  

 
 

Reduz a ansiedade 
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Render-se ao medo pela própria vida, boicotar a coragem e 
criatividade das opiniões para melhores soluções, significa 
esconder a própria falta de coragem e ideias, nascidas do meu 
medo como o dever dos meus semelhantes, e usar as ideias 
salvadoras para a minha vida e a dos meus semelhantes e 
dificultar a vida através do medo é uma armadilha de 
argumentação fatal, que supostamente dá segurança e produz o 
oposto, nomeadamente a morte e a pobreza. Isso não significa 
que, para a maior segurança do nosso futuro do ponto de vista 
actual, nem tudo é feito cientificamente, evidentemente baseado, 
a fim de trazer danos à saúde, à vida, à prosperidade, bem como 
à democracia e à liberdade ao mínimo.  
 
Independentemente de os receios serem reais ou não. O efeito 
dos medos na saúde, criatividade e psique é crucial. Devido aos 
receios que foram permanentemente criados nas populações 
durante décadas pelos meios de comunicação social sem 
educação sobre as correlações medo-efeito na saúde, liberdade, 
democracia e criatividade, torna-se abertamente evidente que 
devemos estabelecer uma democracia directa global, a fim de 
sermos capazes de dar forma a um novo modelo ético global de 
sociedade. 
Há soluções: Torne-se directamente democrata e questione toda 
a informação da política e da ciência até compreender o seu 
significado. Exigir da política e dos media que toda a ciência e 
novos estudos não organizados pela indústria com prós e 
contras sejam consultados para decisões e medidas baseadas 
em provas contra o medo e publicados nos media de uma forma 
compreensível para todos. 
Não deixe que opiniões e meias verdades sem provas torçam os 
seus cérebros como factos científicos de medo! 

Rejeitar opiniões e relatórios de destemido como um instrumento 
antidemocrático e um ataque à democracia, bem como ao seu 
QI, saúde, independência e dignidade e autodeterminação, e 
observar todas as precauções de protecção cientificamente 
baseadas em provas. 
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A história da humanidade mostra que o potencial criativo de 
cada não nascido carece das populações nos seus próximos 
passos de evolução, (liberdade, saúde, extensão da vida, 
prosperidade, ética e democracia directa). Para as crianças 
nascem como génios de aprendizagem rápida. A sociedade e as 
escolas, para além do ensino do ABC e de uma especialização 
temática, organizam a redução e o condicionamento da inovação 
genial e das capacidades de pensamento das crianças.  
Portanto, cada recém-nascido é bem-vindo e fortalece o 
soberano numa democracia directa com as possibilidades 
da sua inteligência não diminuída.  
 
Muitos dos génios a quem devemos a nossa evolução acelerada 
não teriam nascido nos últimos 100 anos. O nosso mundo ficaria 
sombrio. Os números nas estatísticas da evolução da população 
mundial também o provam: Com mais pessoas no mundo, 
podemos viver mais tempo e alimentar mais pessoas de forma 
melhor e mais sustentável.  

São os 90 por cento dos biliões de pessoas de classe média, de 
colarinho azul e de colarinho branco, e os mais desfavorecidos, 
as pessoas que vivem na pobreza, a escola produziu criatividade 
diminuída, mantida desorientada em medos e criatividade QI 
reduzida por informação mediática criada artificialmente (notícias 
falsas e narrativas de conspiração obscuras espalhadas sem 
provas), do qual cada indivíduo sem medo do futuro poderia 
quebrar globalmente o poder do desenho do medo com o seu 
poder criativo libertado e as ideias e conceitos que dele 
emergem com a educação criativa apropriada. 

Há "pessoas conhecedoras, médicos, investigadores, 
historiadores de arte, políticos, pensadores livres, pessoas 
poderosas e jornalistas" em todo o mundo, pensadores laterais, 
da classe média, que nos protegem, em parte com o risco dos 
seus empregos ou das suas vidas, e que podem classificar 
correctamente a informação falsa ou exagerada sobre o medo, 
segui-la empiricamente e pensar logicamente sem "medos", bem 
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como explicar-nos as ligações correctas com base em factos 
científicos.  
 

Através das maiorias do conhecimento das populações, os 
governos e os poderosos bem como os meios de comunicação 
social são chamados a corrigir a informação e a acção 
resultante, a pesar todos os factos e possibilidades empíricas 
através da Internet, até à realização da protecção da população 
e da democracia em nome das leis, constituições e direitos 
humanos. Ultrapassámos este tempo difícil de domínio feudal 
aberto na maioria dos países, porque mesmo os mais avançados 
e poderosos perceberam que só a promoção da criatividade, 
saúde, extensão da vida, bem como a prosperidade e a 
liberdade na amplitude da população mundial garantem vida, 
incluindo a sua própria sobrevivência, em afecto e paz com a 
sua prosperidade e vida únicas.  

A investigação médica clássica está prestes a dar às pessoas (e 
primeiro aos poderosos) o longo e desejado prolongamento 
saudável e múltiplo da vida através do rejuvenescimento das 
células do corpo em 20 a 30 anos. Mas devido às finanças 
limitadas para grandes segmentos das populações, será traçada 
uma nova trincheira de terror entre os quase imortais modernos 
(até cerca de 20% das populações que podem ou não podem 
obter estes medicamentos para prolongar a vida devido ao 
bloqueio de acesso por parte do governo) e os sucos e mortais 
(cerca de 80% das populações que não podem pagar um 
medicamento para rejuvenescer as células do corpo). Para 
prevenir isto, deve ser desenvolvido um programa genético que 
tornará a saúde e o rejuvenescimento celular disponíveis 
globalmente e gratuitamente para todas as pessoas em menos 
tempo ainda. Fundacion Liedtke apoia um projecto de 
investigação sobre rejuvenescimento celular com uma aplicação 
de rede social chamada "www. aimeim.info" para que possamos 
realizar um mundo ético positivo onde todas as pessoas possam 
desfrutar de séculos de tempo e da prosperidade, saúde e 
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liberdade para expandir e construir o seu pensamento, 
consciência e criatividade para desenvolver um mundo ético, 
sustentável e simbiótico com a natureza como um "co-mundo". 
Os direitos humanos da Carta das Nações Unidas e as 
constituições das democracias garantem-nos o livre 
desenvolvimento da personalidade sem domínio feudal, trabalho 
escravo, tortura e medos. Estes são, nos últimos séculos, bens 
supremos e duramente conquistados da liberdade, que é 
reforçada por uma população mundial crescente e mais 
consciente sem medos e pela ONU cada vez mais. A nossa 
história, ao longo de milénios, prova-o; 

mais pessoas = mais direitos humanos, mais liberdade,  
mais riqueza, mais saúde e mais vida,  

mais know-how 

Cada ser humano traz consigo aprox.1200 - 1500 gramas de 
criador genético, mas parcialmente bloqueado pelo medo da 
massa encefálica. Historicamente, devemos talvez 2000 
cérebros sem medos atenuantes (2,4 - 3 toneladas de massa 
cerebral em aproximadamente 150 milhões de toneladas de 
cérebro em 110 biliões de pessoas que viveram até agora na 
história humana - aproximadamente 0,000002% - que também 
foram perseguidas, eliminadas ou executadas) o nosso 
desenvolvimento da liberdade, da saúde, da alimentação e da 
nossa vida actual - em comparação histórica - três ou quatro 
vezes mais longa. Hoje temos aproximadamente 10 milhões de 
toneladas de massa cerebral humana viva no planeta Terra, das 
quais aproximadamente 100.000 toneladas de cérebros (700.000 
a 800.000 humanos ou cerca de 0,01%) em diferentes fases nos 
últimos 70 anos já estão entdimmt por criatividade. A eles 
devemos a nossa cobertura da procura particularmente rápida e 
em parte sustentável nas sociedades. Este desbloqueio da 
criatividade e da sua utilização continuará a desenvolver-se 
exponencialmente. Dentro de 10 a 20 anos teremos 5 a 10% de 
pessoas sem bloqueio de criatividade (500 a 1000 vezes mais do 
que hoje), que continuarão a implementar este processo e só 
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querem produzir recursos sustentáveis, para que os seres 
humanos e os animais, na e com a natureza, vivam juntos de 
acordo com princípios éticos. Para tal, os medos encenados na 
sociedade pelos media devem ser minimizados através de uma 
nova lei dos media (baseada na Carta dos Direitos Humanos da 
ONU e nos resultados da investigação neurológica e epigenética 
do novo milénio) com um código dos media. Os denunciantes 
como Julian Assange ou Edward Snowden, bem como a sua 
protecção pela sociedade, têm um significado importante de 
correcção do sistema e de aceleração da criatividade para este 
desenvolvimento revolucionário mas necessário para a 
sobrevivência com recursos de criatividade ética e sustentável 
do ser humano sem medo perante os que estão no poder, as 
violações dos direitos humanos dos que estão no poder ou das 
suas estruturas imperiais. Cada ser humano deve ter o direito (é 
o seu direito humano) de viver permanentemente e 
saudavelmente sem medos encenados e também sem o uso do 
capital, de separar o seu conhecimento, consciência e 
personalidade do lixo, do medo e do conteúdo minimizador da 
vida através de uma percepção selectiva das inovações, de 
distinguir entre informação que sustenta a vida e informação que 
ameaça a vida. Deve ter o direito de escolher e, se assim o 
desejar, de evoluir, de aprender novas profissões em qualquer 
idade com mente e corpo frescos, de estudar, de se dedicar às 
artes, às pessoas, à natureza ou a si próprio e ao seu próprio 
poder criativo, e de não fazer nada temporária ou 
permanentemente na sociedade da abundância sustentável em 
evolução, com programas de auto-aprendizagem e robôs, 
especialmente porque o "nada" é o relativo inseparável da 
criação.  

A história da humanidade prova: a criatividade crescente permite 
saúde, vida mais longa, prosperidade para todas as pessoas e 
um ambiente natural e limpo, alimentos, energia e recursos 
produzidos de forma sustentável, bem como uma criatividade 
sempre em evolução de todas as pessoas através de novas 
informações. 
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"A criatividade ou inteligência do enxame da humanidade... 
fá-los tornar-se o criador". 

Hoje, a humanidade já se protege a si própria e à natureza do 
poder banal, transmitindo as novas descobertas da ciência à 
população, de modo a que as possibilidades futuras de 
preservação da espécie e da natureza tenham espaço para a 
compreensão e a acção democrática, e as inovações e 
informações resultantes da inteligência do povo e que servem 
para construir e expandir o seu futuro sejam divulgadas em todo 
o mundo através da Internet. 

 
 
Uma segunda iluminação está a começar: a sociedade mundial, 
como prova a nossa história dos últimos 50 anos (apesar das 
guerras orquestradas pelas estruturas de poder banais), está a 
tornar-se cada vez mais forte sob esta interpretação do 
crescimento da criatividade através de uma população mundial 
crescente de 10 ou 20 mil milhões de pessoas, e uma vida 
permanente e saudável de prosperidade para cada ser humano 
com uma criatividade crescente em enxame. Agora chegou-se 
ao ponto em que este processo já não pode ser invertido sem 
uma aniquilação global da criatividade, e a humanidade crescerá 
pela primeira vez numa era sustentável, eticamente concebida, 
de paz sem limitações na Inteligência Global de uma população 
mundial não limitada.    
     
Quando a política e os meios de comunicação social fazem a 
equação; 
 

"Mais pessoas = Mais criatividade 
= 

Soluções mais éticas e sustentáveis". 
 

obtemos o melhor de todos os mundos possíveis. 
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O Código dos Media 2014 

 
A promoção da inteligência e da saúde ou 
a sua redução por informação deve ser 
marcada. 
 

 
 
Os receios divulgados e induzidos pelos governos e pelos meios de 
comunicação social, como evidenciado pela investigação neurobiológica e 
epigenética recentemente publicada, exigem a publicação de um: 
 

 Código dos meios de comunicação 
 

Informação sobrestimada, falsa e negativa prejudica o corpo,  
inteligência, liberdade e democracia. 

 
Só aumentam o lucro e o poder   

de ditadores, políticos e corporações individuais  
e não ajudam o povo  

ou o desenvolvimento da democracia.   
 

Nós, as vítimas,  
os mal informados, os enganados pelo Estado e pelos meios de comunicação 
social, os conspiradores e criminosos e os autores de ferimentos, juntar-se-ão 

em grupos de países como partes lesadas em todo o mundo e instaurarão 
processos constitucionais contra os meios de comunicação social e os 
governos em países que não impeçam a redução da rede cerebral, a 

escravização da mente do homem e a cessação da minimização do QI da 
população no seu país.   

 
Nós somos  

mais de 2 a 2,5 mil milhões de depressões  
As pessoas no mundo,       

mais de 100 milhões de pessoas mortas prematuramente por ano,   
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as inumeráveis pela sua inteligência,  
a criatividade e a liberdade,   

os discriminados não quantificáveis,  
os marginalizados e os criativos,  

os de outros credos,      
o número excessivo de criminosos,  
assassinos, ditadores e terroristas,     

os fatalistas e crentes fanáticos,    
os assassinos e bombistas suicidas,    

que põem milhares de milhões de pessoas com medo,  
os explorados e em regime de voluntariado  

Pessoas que vivem em escravatura,   
os milhares de milhões privados da oportunidade de desenvolver uma vida 

saudável,   
os milhares de milhões de pessoas privadas do seu futuro positivo e as que 

nascem no futuro  
a mesma coisa lhe está a acontecer.    

 
 Estamos a processar por: 

não prestação de assistência, ajuda, cumplicidade e organização 
de crimes contra os direitos de acordo com a lei superior 

bem como as reduções no QI da população  
ao dano corporal ao cérebro com a consequência da restrição garantida 

pelas leis básicas ou constituições e nas leis penais dos Estados  
Direitos da Liberdade Pessoal,  

 as violações dos direitos humanos e dos consumidores  
e a 

 Carta dos Direitos Humanos da ONU  
o livre desenvolvimento da personalidade 

 
incitação, ajuda, cumplicidade e organização 

 através dos seus órgãos e comunicados de imprensa: 
Homicídio 

Terrorismo, 
Exploração, 

O crime, 
Privação de liberdade, 

à escravatura voluntária, 
à redução da inteligência e criatividade 

da população 
e restrição da concorrência face a 

outras economias, 
para a promoção da guerra, 

e por medos,       
redução orientada do QI 
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da população, bem como o subfluxo  
da democracia. 

 
Nós exigimos:  

A exigência de rotulagem para informação sobre os meios de comunicação 
social.   

Uma vez que o consumo de viciantes geneticamente ancorados e 
subtilmente, latentemente - a informação negativa dos meios de 

comunicação social que produz medo reduz a inteligência e a saúde, o 
consumidor e o consumidor só podem proteger-se a si próprios através de um 

aviso prévio e da rotulagem.  
a partir de informação negativa.   

 
Este aviso prévio é necessário porque:   

a.) o consumo de informação negativa dos media provoca mutações nas 
sinapses do destinatário que bloqueiam a sua visão e criatividade futuras, 

 
b.) é activada por informação negativa através do programa genético de 

dependência do medo presente em todos os seres humanos (dependência de 
mais informação negativa) e continua a perder a sua capacidade de decisão 

original sob a influência da dependência.  
é severamente limitado,    

 
c.) porque a sua capacidade de combinação é reduzida ou desligada, 

incluindo e em comparação com a sua capacidade visionária, inventividade, 
criatividade, que está presente sem medos, e a inteligência criativa de rede  

e, portanto, a sua possibilidade original de  
o espectro de personalidade é grandemente minimizado,   

 
d.) as reações de medo insalubres podem instalar-se de forma epigenética e 

neurobiológica para ele e ser transmitidas aos seus filhos.   
 

Por conseguinte, a informação negativa é  
a dignidade do homem,  

direitos humanos,  
as leis penais,  

violar a democracia, bem como as constituições ou as leis fundamentais  
e os seus efeitos nocivos para a saúde e a criatividade 

 na população.   
 

Os arguidos  
não nos têm protegido e avisado sobre isto, apesar dos melhores 

conhecimentos obtidos através dos novos resultados da investigação 
neurobiológica e epigenética, bem como da investigação evolutiva e 

comportamental: informação negativa, geradora de ansiedade e violadora 
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da dignidade do ser humano, reportagens mediáticas, jogos, filmes,  
o QI e a criatividade temporariamente  

(reduzir a capacidade de visão positiva sob o foco da informação negativa até 
100%)   

reduzir a saúde ou causar doenças e reduzir a motivação  
para moldar positivamente o futuro.  

 
O impedimento à cura e remédio 

Os arguidos agiram ainda intencionalmente desde 
ocultaram o reconhecimento da arte 

o processo de medo de mutações por informação negativa ou nocebos, 
que inverte reduções na conectividade cerebral ou QI através de 

neurónios-espelho no cérebro, inverte limitações de inteligência através 
de baypasses neurais, e transfere a criatividade da cultura (tecnologia, 

arte, literatura) para a população, permitindo a saúde, criatividade, 
liberdade, e prosperidade de um povo. 

 
Nós não somos  

pela restrição da liberdade de imprensa, mas pela rotulagem de informação 
negativa, bem como contra a mistura de informação positiva e neutra em 

termos de saúde com informação negativa, uma vez que prejudica 
fisicamente o cérebro e o corpo psicologicamente através de doenças, bem 

como a autodeterminação, o desenvolvimento da personalidade e o 
desenvolvimento da empatia com outras pessoas, bem como é um fardo 

significativo para os sistemas sociais e de saúde.  
 

Somos contra isto:  
a criatividade e cura da rede neural do cérebro humano e uma maior 

inteligência do enxame da população é dificultada pelo governo e pelo 
cartão de bloqueio dos meios de comunicação social de promoção da 

criatividade da população.  
 

Somos contra isto:  
a democracia como forma de governo é tão prejudicada pela divisão 

interna do homem que se pode ver dentro do país o medo e a ditadura 
retrógrada das demarcações mentais e do exterior "decisões 

governamentais e eleitorais contra a Lei Básica e os direitos humanos  
e assim o  

A própria democracia torna-se antidemocrática  
ou seja, está virada contra si própria. 

 
 
Informação negativa dos meios de comunicação, jogos, filmes podem levar a 
um QI até 30% mais baixo, bem como a uma redução da criatividade, crime, 
hostilidade, exclusão, racismo, fascismo, guerras, pessimismo, depressão, 
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pobreza, distúrbios comportamentais, doenças, vida negativa, bem como até 
28% de morte prematura. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autor, domínio público, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Informação mediática positiva, filmes, jogos marcados com o logótipo abaixo 
promovem o QI, prosperidade, desenvolvimento da personalidade, amizades, 
poder para moldar o futuro, criatividade, autodeterminação, liberdade, 
democracia e conduzir a uma vida mais longa e saudável. 
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Criatividade é a chave 2019-2020 
                             
              

Como inventor e participante lateral das artes, nos anos 60, fui 
confrontado repetidamente com questões que não podiam ser 
respondidas de forma satisfatória pelo estabelecimento cultural e 
educativo. 
Queria uma clareza cientificamente evidente enquanto jovem, 
porque, tal como eu, milhões de cidadãos sentiram: 
simplesmente não havia respostas lógicas para as nossas 
perguntas sobre a criatividade na arte ou sobre como nos 
podemos tornar mais criativos, embora pudéssemos ver a partir 
de milhões de exemplos e da nossa história que a criatividade 
assegura a nossa saúde, dignidade, liberdade, soberania, 
prosperidade e futuro. 
 
As questões-chave foram: 

O que é a arte e será que tem um significado? 

As obras de arte são apenas a nova roupa, imagem e marketing do rei 
ou há algo por detrás da roupa que deve ser escondido da população? 
Se tudo for declarado arte, o conteúdo torna-se borrado e as roupas 
continuam a tomar forma através do nevoeiro mental.   

Ainda ninguém pensou que o esforço de ofuscar e privar os sentidos 
da arte moderna é um sinal de alarme que mostra que deve haver 
mais por detrás da arte, especialmente porque os ditadores e os seus 
departamentos de propaganda estatal com declarações semelhantes 
às dos actuais protagonistas da arte apenas intensificam a sua 
influência sobre a população com o regozijo e o descrédito da arte 
moderna, até e incluindo a exclusão e punição dos artistas. A arte só é 
usada para especular e ganhar dinheiro? Mas então a questão do 
significado da arte permanece em aberto, porquê este esforço tabu 
pelos historiadores do estado e da arte? O que é que tem de errado? 
Não faz sentido ter um esforço de propaganda tão elevado por parte 
de historiadores de arte e revistas de arte ou do Estado até às aulas 
da escola, se não houver nada a descobrir por detrás da arte.  
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É a privação dos sentidos da arte que alimenta uma consciência de 
classe egoísta com presunção e exclusões, ou está apenas a turvar 
a verdadeira grandeza do espírito humano, o observador de arte. 
Deverá a burguesia educada, agora que as religiões são cada vez 
menos capazes de cumprir a tarefa de submeter os seus seguidores à 
palavra de Deus e aos dogmas da igreja através dos resultados da 
investigação científica, ser educada para se tornar desorientada e 
desamparada no Estado com a ajuda da arte? Podem os 
historiadores de arte tornar-se os novos sacerdotes a quem se deve 
acreditar incondicionalmente, ou então os apóstatas e não ajustados 
e insubmissivos ao seu espírito serão excluídos da comunidade de 
arte e da cidadania educada. 1.) 

Será tudo isto apenas teoria? 

Ou será que a arte tem um significado secreto, científico e 
empiricamente compreensível para o desenvolvimento da nossa 
sociedade ou será apenas que os sistemas escolares (introduzidos no 
início da era industrial) estão desactualizados. Talvez até ambas são 
verdadeiras?  

Se se conseguir provar a existência de uma fórmula artificial, tudo fala 
pelo facto de sermos epigenicamente manipulados. 

Queria prosseguir estas questões com a procura de uma fórmula 
artística também com base em novos resultados de investigação 
neurobiológica. 
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A minha procura de uma fórmula para todas as artes foi 
recompensada em 1979, mas só em 1988 é que finalmente 
implementei a fórmula da arte como símbolo gráfico das criações 
humanas, (o que correspondeu ao pedido que me foi feito em 1984 por 
Joseph Beuys para explicar a todos todas as criações humanas, ou 
seja, a arte em todas as épocas, de uma forma muito simples, clara e 
fácil de compreender). No livro "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel 
gelöst" (A Chave da Arte - Arte Resolvida) introduzi a fórmula da arte 
subjectiva e objectiva ao público na Alemanha em 1990, e em 2019 
desenvolvi um sistema de avaliação da arte com um certificado de arte 
para obras de arte chamado "Artinvest", que separa claramente a arte 
da decoração pelo conteúdo de inovação e pelo nível de inovação na 
obra.  
 
A fórmula da arte e da evolução 2.) 
 

Vida + expansão da consciência = arte 

 
 
 

A lei da arte é:  

"A dissolução dos be-limites das artes e da história da arte ou da 
consciência através da arte".   

 

A lei da arte e o desenvolvimento das sociedades 
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"A aplicação pública da lei da arte traz consigo a abolição dos limites 
da criatividade, inteligência e saúde, e uma prosperidade próspera nas 
sociedades". 

 
"O nível superior da arte é tornado evidente pela dialéctica de Hegel 
com tese, antítese e síntese aplicada à arte em cada obra de arte, e 
assim é ela própria uma obra de arte como um processo tornado 
visível no quadro".    
Até à data, a fórmula ainda não foi publicada na Alemanha nem 
introduzida nos currículos escolares. 
Bloquear a criatividade da população ao não introduzir a fórmula da 
arte, bem como permitir que o QI seja reduzido pelo medo de difundir 
informação 3.) impede a democracia, a evolução e o desenvolvimento 
espiritual, bem como a prosperidade de um povo. Os políticos agem 
consciente ou inconscientemente, omitindo ajudar, bem como ajudar e 
incitar não só contra a Lei Básica ou a Constituição do seu país, mas 
também contra as "Regras de acordo com a Lei Superior", que está 
em última análise acima do legislador e levou à condenação dos 
criminosos nazis em Nuremberga. 
 
Os políticos e os meios de comunicação social individuais 
poderiam ser hoje responsabilizados pelos resultados da 
investigação publicada em neurobiologia e epigenética para 
ajudar e incitar à escravidão, exploração, privação de liberdade e 
danos corporais ao cérebro, e violação das "Regras de acordo 
com a Lei Superior",  
 
a.  quando a informação dos meios de comunicação social que faz as 

pessoas adoecerem ao gerar medo e desfaz as pessoas em 
pedaços, o QI é divulgado sem rotulagem de aviso (rotulagem e 
advertência como com os produtos do tabaco), 

 
b.  se a reparação de redes neuronais através do reconhecimento da 

arte e de uma restauração da saúde, criatividade e aumento do QI 
do povo for impedida pela fórmula da arte.  

 
O contexto que emerge: 
 
Redução do QI devido a informação negativa  
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mais desligar a reparação genética e a transmissão da criatividade 
através da fórmula da arte cria sociedades com a criatividade 
encerrada no medo perpétuo. 
 
 
 
 
Os políticos e os meios de comunicação social estão espantados,  
que noutros países, como a França e os EUA, o populismo e o 
racismo, as religiões, bem como a segregação de outras pessoas, 
estão também a ganhar terreno com a diminuição do QI.  
 
Manchetes do tempo em 28 de Março de 2019 e maravilhas:  
 
"Costumávamos ser mais espertos. Durante décadas, o QI nas nações 
industriais aumentou, inclusive na Alemanha. Há vários anos que tem 
vindo a cair. PORQUÊ?"  
 
Ocorreu o efeito inverso de Flynn. James Flynn descobriu no século 
XX que o QI nas nações industrializadas aumenta anualmente. 
Aparentemente, a Alemanha está epigeneticamente impedida de 
reconhecer a fórmula da arte. Como o editorial IQ de Nataly Beuel, 
Nike Heinen e Tanja Stelzer no semanário "Die Zeit" demonstra 
claramente. Apesar de todos os resultados de investigação da 
epigenética, ainda não há relatórios sobre a fórmula da arte e o seu 
efeito positivo na Alemanha. Em Espanha - pelo menos a nível 
regional - a fórmula foi relatada em pormenor já em 1992 e o seu 
princípio foi explicado por um jornal em 52 artigos semanais sob o 
título "Art Puzzle Solved".  
 
Antes de mais, tive de compreender porquê - sem uma teoria de 
conspiração e sem conspirações - estamos a correr em frente a um 
muro escuro em desenvolvimento espiritual não só na Alemanha mas 
também noutros países. Já em 1910, no seu livro "O Espiritual na 
Arte", Kandinsky chamou a esta barreira ética evolutiva contra a 
prosperidade e contra um desenvolvimento positivo para todas as 
pessoas "a mão negra".  
 
A sociedade, os meios de comunicação e os políticos estão, em 
princípio, inocentes disto, uma vez que se pode supor que as suas 
acções não são claras para eles e, portanto, não são por eles 
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conscientemente controladas. Também não existem acordos ou 
acordos tácitos no interesse de quaisquer grupos secretos para 
dificultar o desenvolvimento mental da população para poder explorá-
los melhor ou para os manter incapazes de pensar, para os ensinar 
mentalmente errados, para que possam ser manipulados e utilizados 
como massa eleitoral com a ajuda dos meios de comunicação social 
em quase todas as direcções. A democracia parlamentar foi o passo 
mais importante no caminho para um mundo melhor com uma 
democracia directa até ao desenvolvimento actual da Internet. Uma 
tentativa dos parlamentares ou dos partidos (como nos sistemas 
ditatoriais) de bloquear o QI da população por receios e um acesso às 
novas obras de arte inovadoras através de informações erradas, de 
modo a que eles queiram receber a sua legitimação da regra durante 
1000 anos, bem como impedir uma democracia directa, não deve ser 
reconhecida. No entanto, não é para ser explicado, porque é que o 
conhecimento do que é a arte e que no entanto 100 000de de 
processos de arte e direitos de autor em todo o mundo em todas as 
artes o empiricamente para todas as obras de arte juridicamente, 
bem como arte-histórica prova não é obtido.  
 
Como é que os envolvidos no mercado de arte estabelecido 
reagem à publicação da fórmula de arte? 
O crítico de arte Kenny Schächter explica no filme Arte (a partir de 
2017 realizado por Grit Lederer) sobre o negociante de arte 
internacional com 14 galerias; Larry Gagosian. Citação do filme de 
Kenny Schächter: 
"No mundo da arte ainda é como a máfia, quando o omerta é 
pronunciado ali "o segredo" como a máfia há regras de que ninguém 
fala.  Há 60 mil milhões de dólares por ano no mundo da arte. 
Provavelmente o maior negócio com menos informação sobre como 
funcionam os mecanismos. Larry Gagosian, o negociante de arte do 
filme, "Se as pessoas não compreenderem que não fazem parte deste 
mundo". (Omerta é o código de honra da Máfia. Provérbio mafioso: "Aquele 
que é surdo, cego e mudo vive cem anos em paz") A reacção dos 
protagonistas do mercado de arte escapou ao facto de estarem a violar 
os direitos humanos e a lei, bem como a contradizer a missão 
educativa dos museus, mas que também estão a pensar demasiado 
míope e a agir contra as suas próprias expectativas de lucro, como se 
pode ver na comparação com o crescente mercado de livros através 
da Internet. Os negociantes de arte iniciados vêem o mercado de arte 
como o seu próprio negócio selado de monopool e acreditam que 
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devem proteger os lucros resultantes pelo segredo de uma fórmula de 
arte fácil de compreender. Isto é egoísta e impede o desenvolvimento 
da criatividade na população em geral, cria confusão no julgamento da 
arte, e incentiva a fraude do "que é arte ou decoração". Além disso, é 
contraproducente e errado para o desenvolvimento do mercado 
artístico, porque com uma abertura global ou democratização do 
mercado artístico para a população através da fórmula artística, o 
mercado para obras de arte, artistas e produtos criativos aumentará 
cem vezes devido a uma maior procura, bem como os preços para as 
Obras de Arte Objectivo (obra de arte real inovadora) e Obras de Arte 
Subjectiva (decoração). Os mercados separar-se-ão em Arte Objectiva 
e Subjectiva, mas ambos crescerão mais rapidamente. A fim de abrir o 
caminho da arte aos museus, amantes da arte e ao público em geral, a 
Fundacion Liedtke desenvolveu um certificado de arte chamado 
"Artinvest" que, com base nas inovações da obra, esclarece se a obra 
em questão é uma verdadeira obra de arte (Arte Objectiva) ou uma 
decoração (Arte Subjectiva). (ver também: www.freebocks.gratis) 
 
 
Mas é preciso ir mais fundo do que o mercado da arte na 
investigação comportamental se se quiser saber porque estamos 
condicionados a um acesso bloqueado à nossa criatividade 
geneticamente disponível. Acontece que, mesmo no sistema escolar, a 
criatividade não está representada ou é deturpada. A arte é celebrada 
como um golpe de génio e não documentada e treinada como um 
processo de aprendizagem da inovação. Uma fórmula artística que 
abre fácil acesso à percepção selectiva de inovações mesmo para 
as crianças (as crianças nascem como génios de aprendizagem com 
os seus cérebros já finamente ligados) não é apenas retida às 
crianças, mas às populações como um todo. 
 
O génio da criança está a ser mutilado ou morto com o sistema de 
informação escolar do século XVIII. Quantos recursos cerebrais e 
inovação sustentável está a sociedade a perder pelo caminho?   
 
Torna-se evidente que mesmo nas academias de arte o processo de 
criação através de uma fórmula artística não é ensinado, mas as 
técnicas do passado estão em primeiro plano. A fuga para criar arte, 
para ser criativo, é muito difícil para os estudantes sob estas 
condições.  
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Engenheiro de inovações? 
As universidades e faculdades não ensinam engenharia da inovação 
com base na fórmula. O estudante não pode obter um diploma de 
engenharia ou um Dr. de Innnovations. 
 
Mas tal como nos séculos XV a XVIII, com a imprensa, a população 
ensinou-se a ler e escrever, uma visão global da criação e inovações, 
bem como a sua progressão evolutiva, será aprendida pelos jovens na 
Internet com a visão selectiva da fórmula em auto-estudo. A 
propagação da hiperactividade - como uma forma de sair dos velhos 
valores da sociedade que estão em convulsão - vem em seu auxílio. 
 
 
 
 
Qual é o sentido da velha técnica de ensino?  
Políticos mal instruídos e treinados no mesmo sistema prestam um 
mau serviço ao Estado e ao povo, utilizando o sistema pavloviano 
limitado e administrado  
Continue a ensinar conteúdos (que começaram com a era industrial - 
graças a Deus - e trabalhadores treinados para as máquinas, mas para 
o tempo presente por falta de conceitos futuros, porque não foi 
treinado na aplicação da própria fórmula da criatividade). Os conceitos 
da velha escola não serão suficientes para o novo amanhecer do 
tempo para proporcionar a todas as pessoas prosperidade, saúde e 
realização de uma democracia que garanta a dignidade humana.  
 
Haverá mais agitação social a médio prazo? 
O que devem fazer no futuro as pessoas cuja criatividade tenha sido 
suprimida pelo Estado e pelo seu sistema escolar, e as máquinas, 
computadores e programas em constante evolução assumam o 
trabalho permanentemente repetitivo?  
 
Temos apenas uma opção se não quisermos afundar-nos em 
revoluções, guerras de distribuição e divisões de sociedades com 
ideais retrógrados ou de direita:  

- abrir a criatividade com a fórmula da arte nas escolas e na 
população,   

- Rotular informação negativa dos meios de comunicação social 
(tais como produtos do tabaco), que produz ansiedade,  
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- assegurar um nível básico de prosperidade para todas as 
pessoas. 

  
 

As pesquisas mostram: As capacidades genéticas e cognitivas são 
inerentes aos genes de todos para reavivar o seu génio. O QI médio 
das populações voltará a aumentar. 
 
O efeito do renascimento das faculdades engenhosas do homem 
torna-se aparente dentro de três a seis meses.  
 
Os políticos ainda acreditam (apesar da experiência com a Internet e 
os meios de comunicação social em sentido contrário) que demasiada 
criatividade da população irá lançar o Estado (ou os políticos) no 
caos.  
 
Isso não é verdade. O oposto é o caso.  
Estados e empresas prosperam com um poder futuro que antes era 
desconhecido, como podemos ver, por exemplo, nas empresas da 
Internet. Isto pode assustar aqueles que pensam no antigo sistema 
escolar e levar a encerramentos. Para a nova pessoa pensante traz-
lhe alegria e abre-lhe o futuro. Com um rendimento básico, as pessoas 
só aceitarão os empregos que considerem agradáveis ou 
significativos. Na Alemanha de hoje, 5 milhões de pessoas já fazem 
trabalho voluntário. O tempo de trabalho semanal do homem irá 
diminuir, como podemos ver pelos números dos últimos 100 anos. O 
Estado terá de se afastar do facto de que as empresas são os 
controladores do tempo de trabalho e os "cobradores de impostos" 
para os trabalhadores e empregados. Serão desenvolvidos novos 
modelos de trabalho que captem a inclinação, a produção de sentido, 
as horas de trabalho, a educação, o estado mental e físico actual, a 
responsabilidade através de metadados partilhados, e o privilégio de 
trabalhar para o bem comum, permitindo ao funcionário regular e 
atribuir as suas próprias horas como entender. Também aqui, as 
empresas em linha já podem recorrer à experiência. O trabalho torna-
se um passatempo e uma recompensa. As primeiras abordagens 
são a NWoW - New World of Work ou Nova Forma de Trabalhar. 
 
A fórmula da arte é introduzida no currículo escolar. A Constituição ou 
a Lei Básica garante protecção criativa e inclui o direito de ser treinado 
com a fórmula da arte, bem como que o QI negativo que reduz a 
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informação dos meios de comunicação, filmes, fotos e jogos deve ser 
marcado e não pode ser misturado com informação normal como 
artigos da Constituição ou da Lei Básica.  
 
O novo desporto popular chama-se inventar, fazer arte e 
desenvolver novos conceitos mais sustentáveis e éticos para hoje e 
amanhã. Seja criativo, torne-se criador e viva uma vida significativa e 
materialize ideias positivas e traga-as para o mundo. 
 
A partir da minha própria experiência  
 
Depois de ter provado a fórmula da arte gráfica como código de 
inovação em 1988 - histórica e cientificamente, novos formatos 
(TV, impressão e rádio) foram desenvolvidos por mim de 1989 a 1993 
com a fórmula da arte para os media, a fim de tornar a fórmula 
conhecida do público pelo aumento da criatividade, bem como de nos 
preparar para o novo e previsível tempo de evolução cada vez mais 
rápida das inovações no mundo e de libertar a percepção 
geneticamente existente e selectiva das inovações nas redes 
cerebrais da população, de forma simples e duradoira e epigenética 
novamente; 
a. Caça ao tesouro - procura de obras de arte em mercados de pulgas 
com a fórmula da arte  
b. 1.000 obras de história de arte e as suas inovações,  
c. Estrelas cintilantes - A apresentação de inovações nas obras de 
jovens artistas.  
   
Depois de descobrir que os meios de comunicação bloquearam a 
fórmula da arte para reportagens e também não a queriam publicar 
com os novos formatos, tomei a decisão de descodificar uma grande 
exposição de arte com 1.000 obras originais de artistas mundialmente 
famosos das artes plásticas com a fórmula e de a realizar através de 
diferentes épocas artísticas com obras de música e literatura, a fim de 
documentar a validade da fórmula para todas as obras de arte, artes e 
movimentos de arte.  
 
Com a exposição privada e particularmente grande, a simples fórmula 
de inovação simples, que cada oito anos de idade entende, deveria ser 
apresentada ao público a nível mundial com patronos 
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internacionalmente conhecidos. Na altura, tive a impressão errada de 
que a exposição já não podia impedir a introdução da fórmula da arte.  
 
Desde 1994 organizei a exposição de arte "arte aberta" em 23.000 
metros quadrados com mais de 1.000 obras de arte originais e como 
patrono um ministro alemão, o antigo presidente da Rússia e a rainha 
espanhola, bem como directores responsáveis de museus e colecções 
da Rússia, Polónia, Espanha, Suécia, França e Alemanha tinham 
familiarizado com a fórmula da arte e estavam convencidos da sua 
correcção. Os museus deram-me empréstimos gratuitos de obras de 
grandes mestres das artes plásticas. Entre eles estavam Dali, Picasso, 
Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, Kandinsky e grandes exposições 
completas da Idade da Pedra, arte Voodoo, Idade Média Russa, arte 
do século XIX, bem como obras de Christo, Giger e Ernst Fuchs, a fim 
de explicar a fórmula da arte com estas obras na exposição "arte 
aberta - arte desde a Idade da Pedra até aos dias de hoje" e para 
apresentar ao público a sua validade geral em todos os períodos e 
movimentos artísticos. 
 
A "arte aberta" foi a primeira exposição de arte no mundo que 
abrangeu diferentes épocas em termos de conteúdo e foi capaz de 
explicar as obras com apenas uma fórmula.  
As obras de arte foram documentadas pela fórmula da arte nos seus 
passos de inovação cultural, resultando pela primeira vez numa visão 
global abrangente e orientada para a evolução dos sucessivos 
desenvolvimentos. Depois disso, foi inequivocamente claro para os 
visitantes da exposição: a arte sem inovação / evolução não existe. 
Obras sem inovação são decoração epigonal.  
 
Desapercebida pelo público, a fórmula tem escrito a história 
cultural. 
Como consultor, pude trabalhar com ele:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Consegui conquistar uma série de peritos académica e socialmente 
estabelecidos. Consegui também convencer outros directores de 
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museus da fórmula da arte e conquistá-los para a exposição de arte 
"arte aberta". 
 
A exposição foi inaugurada a 10 de Julho de 1999 nos salões de 
exposição de Essen.  
Os visitantes tinham entrada livre e a apresentação / exposição estava 
aberta dia e noite - 24 horas.  
Em discussões com a cidade de Essen, foi feita a exigência prévia de 
que, se a construção da exposição continuasse, deveria ser cobrada 
uma taxa de entrada de 20 DM por visitante. Só então se poderia 
garantir que o apoio da cidade seria mantido, o que incluía, por um 
lado, a vertente financeira e, por outro, a garantia de um bom 
funcionamento, sem obstruções ou outros distúrbios ou sanções. Não 
podia e não concordaria com estas condições, uma vez que já tinha 
alugado os pavilhões de exposição no recinto de exposições com uma 
área total de 23.000 metros quadrados em 1996 por um montante fixo 
de 200.000 DM, e as condições para a abertura em Julho de 1999 
tinham sido contratualmente acordadas e planeadas com todos os 
patrocinadores e financiadores das obras.  
Em resposta à minha rejeição, houve uma onda de notícias falsas e de 
reportagens manipulativas dentro da região com o objectivo de 
torpedear a exposição. 
 
A Messe Essen GmbH (uma empresa da cidade de Essen) ofereceu-
me para organizar a "arte aberta" como um projecto de exposição 
anual em nome da cidade com pequenas alterações (20 DM de 
admissão por pessoa) e para adiar a primeira "arte aberta" de 1999 por 
anos no futuro. Devido aos contratos existentes, uma recolocação 
temporária, bem como a cobrança de 20 DM de admissão, pareciam 
irrealizáveis na altura. Em Março de 1999, a Câmara Municipal decidiu 
então uma grande extensão dos pavilhões de exposição de Messe 
Essen, que foi iniciada no mesmo mês em que a "arte abriu" e se 
arrastou durante anos. Os pavilhões de exposição alugados foram 
fechados com uma vedação de tábua. A entrada da exposição foi 
deslocada para uma entrada de salão anteriormente desconhecida. 
 
Do meu ponto de vista actual, já estava previsto um encerramento da 
"arte aberta" antes da abertura. Porque a exposição já estava 
obstruída e sabotada durante a construção. No caso da abertura, foi 
ameaçado um ataque à bomba. O escritório de gestão da exposição 
foi invadido, os computadores com a correspondência e os planos 
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foram roubados. O correio dos patrocinadores não chegou ao 
escritório da organização.  
 
Na noite de 14 de Julho, realizou-se uma apresentação e 
demonstração da fórmula artística através das obras expostas, por 
ocasião de uma conferência de imprensa às 22 horas em frente de 
cerca de 100 jornalistas da zona do Ruhr (como se verificou mais 
tarde, os representantes da imprensa dos meios de comunicação 
social fora da cidade foram enganados por um serviço de segurança 
oficial da cidade de Essen, de modo que finalmente saíram de novo). 
Na manhã seguinte, às 10 horas, hora local, a "arte aberta" foi selada 
através da mudança das fechaduras em todas as portas dos salões de 
exposição. Os visitantes não estavam autorizados a entrar nos salões, 
e os seguranças verificaram adicionalmente que ninguém podia visitar 
a exposição. Os representantes da imprensa estrangeira que vieram à 
conferência de imprensa foram afastados pelos guardas da cidade. Ao 
mesmo tempo, porém, isto impediu a introdução global da fórmula 
artística e um desenvolvimento mais rápido e sustentável da 
prosperidade através de um poder inovador reforçado nos povos. 
 
Por razões frágeis e contrárias às leis existentes, e 
independentemente das obras de arte de grande calibre, da 
singularidade da exposição, da fórmula artística e do conceito artístico-
histórico ou mecenato por parte do artista: 
 
Rainha Sofia de Espanha 
Dr. Norbert Blüm, Ministro Federal 
Michael Gorbachev, Prémio Nobel da Literatura 
 
para além de ignorarem a Lei Básica Alemã, as obras de arte foram 
incluídas com a fórmula. 
 
O seguro de obras de arte tinha feito a condição de que as fechaduras 
normais / antigas fossem substituídas por novas fechaduras de 
segurança. A direcção da exposição estava consciente desta condição 
de seguro, pois tinham substituído as antigas fechaduras por novas 
fechaduras de segurança. No entanto, com grande risco para as obras 
de arte de grande calibre (fechaduras antigas e cobertura de seguro 
cancelada), as fechaduras foram trocadas de volta pela Messe GmbH 
da Cidade de Essen. Um tribunal confirmou mais tarde que o 
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encerramento e a troca de fechaduras nas portas dos pavilhões de 
exposição foram proibidos actos arbitrários do senhorio.  
 
Adolf Hitler já estava convencido de que as obras de arte criativas 
mudam a rede neuronal do cérebro do telespectador ou leitor. 
Portanto, especialmente as obras criativas com novas perspectivas ou 
inovações foram desacreditadas como arte degenerada contra a 
população, os seus autores foram perseguidos ou, se eram obras de 
literatura, foram queimados.  
 
A confiscação ou queima das obras de arte não foi possível. Mas foi 
possível fechar e interromper a exposição, para que as obras com a 
fórmula da arte não se tornassem do conhecimento público.   
 
No primeiro choque em 1999, foi para mim completamente 
incompreensível a razão pela qual este encerramento na Alemanha 
tinha sido ordenado pelas autoridades com razões frágeis e falsas, 
quando o Terceiro Reich não existia desde 1945. 
 
Uma fórmula artística que explica a arte à população, bem como faz 
com que as pessoas se tornem apreciadores de arte e mais criativas, 
fortalecendo-as e democratizando todas as artes, ainda hoje é "arte 
degenerada"? Em termos de história da arte, pode ser classificado como 
Pop Art (na Pop Art, os símbolos populares do povo são representados e o 
indivíduo é elevado como uma estrela). A fórmula da arte, na sua simplicidade 
simples, declara a Pop Art e todas as artes como sendo inovação, 
tornando assim cada arte Pop Art, bem como cada homem, num criador.  
  
Onde está o clamor mediático dos historiadores de arte, 
conhecedores de arte, críticos de arte, filósofos e pioneiros 
intelectuais? 
 

"Parece ter-lhes escapado a ideia de que a fórmula da arte.  
é o imperador da arte pop, democratizando todas as artes e, ao 

mesmo tempo, despojando-se do seu poder". 
 

Só quando acordei algum tempo depois da rigidez do fecho forçado e 
comparei o contexto dos resultados das minhas obras de arte genética 
(dos anos 80) com os novos resultados da investigação epigenética 
sobre a programação genética e a sua herança, é que estes me deram 
a pista e a prova, o que aconteceu na Alemanha em 1999, como 
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antigo país hitleriano nazi, fortaleza e ilha de represálias contra a arte 
e os criadores de obras modernas (que eram maioritariamente judeus), 
através da programação epigenética dos nossos antepassados e dos 
seus descendentes. 
O condicionamento epigenético das redes neuronais tem dirigido uma 
impressão dos programas genéticos através de informações falsas e 
notícias não objectivas dos media contra inovações na arte (arte 
degenerada) bem como contra o povo judeu, a consciência dos 
alemães tem sido condicionada pelos medos da era nazi. 
 
A opinião actual de alguns historiadores de arte; que é impossível 
explicar a arte por uma fórmula, apoiada pela própria experiência do 
amante da arte, de que a arte não pode ser explicada por uma fórmula 
"uma vez que não existe tal fórmula". A arte está nos olhos de 
quem a vê é a opinião popagizada dos burgueses educados. Isto 
mudou o condicionamento epigenético, mas levou os medos colectivos 
do futuro com estas mudanças para o tempo presente. 4.) 

 
Esta programação do género, como a política demonstra, ainda hoje é 
largamente desfeita, mas pode ser colectivamente apagada pela 
publicação da fórmula artística.  
Esta possibilidade foi impedida por uma obediência epigenética e 
inconsciente subsequente ao Império Nazi até aos dias de hoje. 5.)  

 
As revistas alemãs "Prinz" e "Spiegel" relataram a fórmula da arte sem 
descrédito ou malícia.  
Texto original Spiegel de Ulrike Knöfel:  
"Foi assim que criou a fórmula da arte "vida + expansão da 
consciência = arte". E em Essen quer iluminar a consciência das 
massas - Liedtke conta com "um milhão de visitantes mais XXL". 
Sinais com palavras-chave que quebram recordes são para ensinar 
aos leigos surpreendidos as novas coisas que artistas famosos 
criaram: Ao lado de uma pintura do Maneirista El Greco está a placa 
"Extensão das Proporções Corporais", ao lado de Kandinsky 
"Beginnings of Abstraction". Tais "invenções inovadoras", quer Liedtke 
saber, são o único segredo da grande arte. Se os amadores tivessem 
compreendido esta "linguagem da arte", poderiam então entrar eles 
próprios em acção artística num estúdio criativo. E assim fazer algo 
pela sua hereditariedade. Todas as perspicções, o mestre acredita ter 
descoberto, têm um efeito sobre os genes". 6.) 
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O encerramento da arte aberta e a fórmula da arte, que tem sido 
"tabuada" pelos media até hoje, tem sido em detrimento da criatividade 
e do desenvolvimento do QI da população, e isto apesar do facto de já 
ser evidente em 1999 que só as sociedades criativas e inteligentes 
terão no futuro uma oportunidade de se afirmarem no mercado 
mundial, e que os políticos de topo, as autoridades e os media foram 
informados por mim sobre os efeitos da arte reconhecida numa fase 
inicial, numa carta. Se não abrirmos a arte e a criatividade com a 
fórmula da arte - como a leitura e a escrita no século XVIII - à 
população, perderemos o terreno da inovação para sermos bem 
sucedidos no mercado mundial.  
 
Este comportamento não só viola a democracia em geral, a Lei Básica 
ou as Constituições, como também as leis penais e a Carta dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas. É também prejudicial para o 
desenvolvimento da sociedade, das empresas e para todo o país, 
antidemocrático e promove o "tráfico de escravos com escravos 
voluntários" através da redução da personalidade e da inteligência e 
também bloqueia a informação da origem, cultura e poder inovador de 
um povo, bem como o poder inovador e a evolução da população 
mundial como o "encerramento e armazenamento em campos" de 
importantes obras de arte-históricas e a destruição, bem como o 
roubo de bens culturais, que também serviram para separar os 
povos derrotados ou dominados da invenção dos seus pais e 
para destruir o conhecimento da saúde mental e física, bem como o 
poder das ideias de um povo armazenadas nas obras e monumentos 
(ver, por exemplo por exemplo, Cartago, Alexandria e, num passado 
recente, as acções de Estaline, Hitler, Mao). Ou confiscar e aprisionar 
as obras de arte e, como no caso dos grandes monumentos, fornecer-
lhes explicações místicas e ofuscadas da sua existência ou do seu 
significado com conteúdos novos e falsos (grutas da Idade da Pedra, 
pirâmides, túmulos circulares, Stonehenge, disco celeste Nebra, etc.). 
A população subjugada poderia desenvolver tão pouca força, 
criatividade, inovações e não deveria ter o conhecimento sanitário 
das aplicações medicinais das mulheres sábias e dos curandeiros (que 
foram perseguidos e mortos). O homem tinha de se submeter 
incondicionalmente a si próprio e à sua mente aos dogmas da 
religião e à vontade dos governantes. Através de informação falsa e 
suprimida, a ligação às inovações armazenadas na velha cultura foi 
impedida, para que a população não pudesse voltar a ligar-se a ela e 
erguer-se como um povo contra as estruturas dirigentes. O povo era 
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mantido sem o poder das ideias, com medo, doente e quebrado, para 
que o povo e a terra pudessem ser mais facilmente explorados pelos 
governantes. Através do Humanismo, estes encerramentos da mente 
foram sendo gradualmente levantados. Foi introduzida a democracia 
parlamentar. Com a elevação do conhecimento perdido sobre os 
"processos de cura da arte e as inovações culturais" dos 
antepassados, o povo de hoje pode ligar-se ao Iluminismo da era 
moderna através da desmistificação das obras de arte e ter o 
conhecimento descoberto à sua disposição. O 2º Iluminismo (que 
mostra que todo o ser humano é um criador) começou como um sinal 
com a exposição de arte aberta em Essen, em 1999, que fechou após 
cinco dias.  
 
A fórmula da arte deve ser acessível apenas a pessoas internas e 
conhecedoras de arte e permanecer secreta para a população 
trabalhadora? 
Galileu foi condenado porque tinha escrito e transmitido os seus 
conhecimentos em italiano, a língua do povo, e não em latim, a língua 
do clero, como mostram os registos do julgamento do Vaticano da 
época.  
 
Uma fórmula artística para a população? 
Mas até hoje a população não sabe, embora na conferência de 
imprensa sobre a fórmula artística, em 14.7. 1999 às 22 horas, nas 
salas de exposição de arte abertas (na presença e na conversa 
pessoal sobre a fórmula artística e os seus efeitos na população com a 
editora Zeit Ursula Bode) e milhões de cobertura mediática através da 
reportagem sobre o encerramento da exposição de arte "arte aberta" 
em 15.7. que existe uma fórmula artística fácil de compreender, 
empiricamente comprovada, que pode ser aplicada a todas as formas 
de arte e com a qual qualquer pessoa pode simplesmente 
compreender a arte vendo-a e como resultado deste processo 
aumentar a sua própria criatividade através de processos 
neurobiológicos e epigenéticos naturais. 
 
Em "Die Zeit" de 15 de Julho de 1999, a Sra. Bode escreveu num 
artigo manchado de presunção e descrédito sob o título: 
"Spinnerpotenz" ambiguamente: "Liedtke é comunicativo" e explicou a 
fórmula da arte com malícia numa frase.  
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Leonardo da Vinci, que criou as suas obras sabendo como a fórmula 
funcionava, disse sobre o processo de trabalhar com este 
conhecimento na arte, "Ver e compreender são a mesma coisa". 
 
Em 2005, publiquei um livro sobre o encerramento da exposição "arte 
aberta" intitulado "Code Liedtke", que explica os antecedentes do 
encerramento do meu ponto de vista. A fórmula da arte foi correcta e 
resistiu a qualquer outro exame empírico, sobre os milhões de obras 
de arte, tanto pela investigação como pelos historiadores de arte mais 
conhecidos. No entanto, nunca houve uma discussão pública sobre a 
fórmula. A consciência da sua existência é simplesmente inexistente 
na Alemanha e a informação sobre a sua existência foi ocultada à 
população - ou se a fórmula foi mencionada, então superficialmente e 
com malícia, sem se envolver com a mensagem e efeito da fórmula.  
 
Será que a fórmula da arte e a exposição aberta da arte romperam os 
historiadores de arte com toda a força do método da descodificação 
demasiado simples de todas as artes para a população, como uma 
brecha do desumano e há séculos mantido muro de conhecimento 
para proteger a demarcação intelectual do proletariado, que este só 
poderia reagir de cabeça com o encerramento ilegal da arte aberta e 
com malícia? O comportamento indefeso e, até hoje, anti-social dos 
historiadores de arte e dos media foi, em observação posterior, o 
elogio histórico da arte à fórmula. 
 
O livre desenvolvimento da personalidade através da inteligência 
criativa e de mais democracia não é deliberadamente desejado na 
Alemanha em 1999? Se os principais políticos não forem devidamente 
informados pelos seus consultores historiadores de arte, devem fazer 
da promoção da criatividade da população um assunto para o chefe, 
porque o desenvolvimento de todo o país depende da introdução da 
fórmula da arte. A UE apercebeu-se disto e declarou 2009 como o ano 
da promoção da criatividade do povo. Não tem sido útil porque a 
existência da fórmula da arte não chegou aos políticos. 
 
Um vencedor do Prémio Nobel da Paz sobre este assunto: 

 
"Espero que a vossa abordagem pioneira conduza a um conhecimento mais 

extenso e imediato de muitas pessoas com 
 com arte.  

Penso que, no nosso tempo, é particularmente importante 
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 e nobre tarefa". 
 

Mikhail Gorbachev 
Prémio Nobel da Paz / Patrono da exposição de arte aberta do Código Universo 

 
O que torna o desenvolvimento ético das sociedades tão difícil 
apesar do Iluminismo?   
 
Será que tabus de pensamento ancorados na história 
impedem o nosso desenvolvimento? 
 
Um olhar mais atento e tendo em conta os novos resultados da 
investigação neuronal e epigenética mostra que fomos neuronal e 
epigenicamente pré-formados pela nossa história com 5 "tabus 
secretos do pensamento" como base de pensamento durante milhares 
de anos, que são continuamente adaptados no tempo presente pela 
informação mediática, em combinação com uma percepção selectiva 
alinhada com a pré-forma epigenética, de modo que através destas 
exclusões e em tempos mais recentes o novo Nacional-Socialismo, 
através do medo do futuro nos meios de comunicação social, só 
poderia desenvolver-se. Contudo, isto não é apenas verdade para a 
Alemanha, mas aplica-se sem restrições a todos os grupos, 
sociedades e países. 
 
Estes tabus do pensamento são tão básicos e codificados de tal 
forma que nem sequer os podemos reconhecer como proibições 
do pensamento ou tabus. Na melhor das hipóteses, reconhecemo-
los como mandamentos religiosos, tradição, opiniões políticas ou 
frases padrão, mas não como velhas impressões epigenéticas 
que têm sido preservadas até hoje e que são renovadas e 
alteradas repetidamente por rituais, tradição e informação.  
 
É inevitável para o desenvolvimento ético do homem iniciar um 2º 
esclarecimento e quebrar os 5 tabus. 
 
 
Os 5 tabus do pensamento: 
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Tabu 1 - Só a informação negativa dos meios 
de comunicação social é interessante.  
Os leitores e telespectadores querem que assim seja. Os dados 
dos meios de comunicação social provam-no. Temos liberdade de 
imprensa.  
 
A realidade  
A geração e difusão do medo pelos meios de comunicação social, 
cinema e indústria de jogos com uma ênfase excessiva em conteúdos 
perturbadores (fictícios ou não fictícios) reduz a criatividade e 
inteligência através da rede neuronal negativa no cérebro dos 
receptores. Transmite uma visão unilateral negativa do mundo e cria 
geneticamente um forte vício de notícias negativas, depressão, 
agressão, guerra, criando assim uma espiral de informação negativa 
como um sistema de percepção selectiva. Independentemente do 
crescimento genético, ao longo de milhões de anos, o alcance de 
percepção limitado dos próprios órgãos sensoriais até cerca de 100 
metros (de relatos contemporâneos e de rumores até cerca de 100 km 
sem imagens) dos seres humanos tornam-se pelos meios de 
comunicação social informação geradora de medo do mundo na nossa 
consciência (muito acima do alcance dos nossos órgãos sensoriais 
geneticamente dados omnipresentes), de modo que as ameaças 
globais e, portanto, quase inescapáveis deste mundo são produzidas 
como reais no nosso cérebro e a percepção selectiva negativa dos 
meios de comunicação social confirma esta "visão do mundo extrema". 
A investigação prova que nos tornamos agressivos ou deprimidos ou 
ambos, o que pode ser epigenicamente reflectido nos nossos 
programas genéticos e, portanto, no nosso comportamento e no dos 
nossos filhos.  
Uma vez que estamos geneticamente (pré-)programados para 
preservar informação negativa das espécies por razões evolutivas 
numa espécie de dependência, estamos numa armadilha genética 
de medo, que se desenvolveu para proteger a preservação das 
espécies há milhões de anos, mas agora, através dos que estão no 
poder e dos meios de comunicação, podemos ser direccionados contra 
a nossa evolução e saúde. Estes antigos programas genéticos com um 
círculo de informação directa dos órgãos dos sentidos de 50 - 250 
metros e de acordo com o boato transmitido com um círculo de 
informação indirecta até cerca de 100 km são utilizados para o 
exercício do poder, exploração e circulação aumenta com a 
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propagação global de informação geradora de medo. Toda a 
informação do mundo que produz medo é transportada pelos meios de 
comunicação social para o nosso cérebro, que não está geneticamente 
preparado para a massa global e variedade de informação negativa. 
Temos de esperar por mais informações de acordo com o nosso 
programa de preservação de espécies genéticas (o nosso programa 
genético cria um comportamento viciante para mais informações 
negativas). Depois de termos entrado neste estado de dependência 
pelos nossos programas genéticos para procurar a causa e 
correlações sobre as informações que nos causam ansiedade, ficamos 
bloqueados nas nossas capacidades criativas. A falta de esperança, 
depressão, privação sensorial e doenças mentais e físicas, são 
fenómenos permanentes. Apenas algumas pessoas podem 
desenvolver saídas, imaginação e confiança no futuro neste estado, 
como mostra a nossa história. Estamos permanentemente à procura 
de mais informação sobre as causas - informação sobre esta 
informação negativa e despoletadora de medo nos meios de 
comunicação social, a fim de recuperarmos o nosso próprio poder de 
acção e de podermos decidir de forma criativa novamente. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
No maior estudo psicológico disfarçado de todos os tempos com quase 
700.000 sujeitos de teste, o Facebook enviou notícias positivas para 
uma parte dos 700.000 utilizadores e notícias negativas para a outra 
parte em 2014. O resultado: as notícias negativas levaram a emoções 
depressivas e/ou agressivas em muitos utilizadores, enquanto que os 
outros utilizadores relataram emoções positivas. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Esta redução do QI tem uma tradição milenária  
com as execuções públicas (em que os dignitários e a população 
deveriam ou poderiam participar), as crucificações, as queimadas, o 
apedrejamento, etc. até às "execuções" públicas actuais de criminosos 
na imprensa escrita, na televisão e nas redes sociais. A "tarefa" de 
redução do QI foi hoje assumida consciente ou inconscientemente 
pelos meios de comunicação social. 
 
Com a prevenção de uma discussão mediática sobre uma obrigação de 
rotulagem (como, por exemplo, com o tabaco...) para informação 
negativa dos meios de comunicação social, a condição de QI da 
população é neuronalmente mais atenuada. A liberdade de imprensa é 
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preservada no caso de rotulagem obrigatória de informações nocivas para a 
saúde e para o QI. 
 
 
Tabu 2 - Não há nenhuma regra ou fórmula 
simples para a arte. 

 
A realidade 
A falsa afirmação sobre a essência da arte, que é difundida por esta, 
bloqueia o caminho para nos tornarmos mais criativos através de 
obras de arte (através dos nossos neurónios-espelho no cérebro) e 
impede-nos assim - como a investigação cerebral e a epigenética 
mostram - de optimizar continuamente a nossa rede neuronal através 
da percepção de inovações e de aumentar a nossa inteligência (ver 
também Prémios Nobel e resultados de investigação dos últimos 20 
anos em genética e medicina).  
 
Tornar a arte ou o poder criativo das pessoas inacessíveis à 
população mundial através de uma fórmula simples significa:  
1.  alimentar os medos, baixando o QI bem como o populismo.  
2.  selar as artes, as profissões criativas e a investigação como o 

desenvolvimento de uma empresa ou de um país inteiro. 
3.  Promover o socialismo popular ou de grupo e as ditaduras num 

Estado. 
4.  Promover a depressão e as doenças físicas ou não as reduzir em 

populações. 
 
A possibilidade de reparar as redes neuronais feridas e interrompidas, 
que são produzidas por informação negativa, por um "bypass repair" 
neuronal através da criatividade, como os resultados da 
investigação provam, com a arte e a fórmula de cognição, para 
melhorar novamente o QI (que pode ser facilmente verificado em 
estudos empíricos), esta ligação é ocultada pela não comunicação da 
fórmula artística (e que embora em 100 mil decisões judiciais a 
nível mundial sobre inovações e as cópias dos direitos de autor, a 
fórmula artística é confirmada com cada decisão e, portanto, 
legalmente a nível mundial não existem dúvidas sobre a 
correcção da fórmula e, além disso, a fórmula é 
comprovadamente inatacável do ponto de vista artístico) em 
detrimento do desenvolvimento do QI da população. Isto viola as leis 
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básicas, as constituições ou leis penais de muitos Estados, bem como 
a Carta dos Direitos Humanos da ONU.  
 
As garantias da liberdade pessoal de desenvolvimento, da 
integridade física e mental dos direitos básicos do homem, que 
são quebrados pelos media e estados através de NÃO EFEITOS, 
não podem ser exigidas pelas populações, porque estas nem 
sequer estão conscientes destes efeitos (tabu 1) e não estão 
impotentemente expostas à redução do seu QI, da sua 
personalidade, da sua saúde e liberdade independentemente do 
sistema através da cognição e da arte através de um simples 
acesso de "compreender toda a arte e inovação" com uma 
fórmula de arte através de tabu 2.  
 
A recuperação de uma nação é possível a curto prazo, porque nos 
museus as inovações e obras de arte de milénios foram 
recolhidas e já se encontram expostas. Pela primeira vez na sua 
história, os museus podem cumprir a sua missão e quebrar os 
tabus 1 e 2 com a publicação da fórmula das suas obras já 
expostas e liderar uma revolução pacífica através da evolução do 
conhecimento e ir ao encontro da nova tarefa social e global da 
sociedade.  
 
 
Com a superação das quebras do tabu 1. e 2.  
os tabus 3, 4, e 5 no cérebro do ser humano, com a nova percepção 
selectiva após a informação de cognição das inovações, elevam-se 
neuronalmente iguais com, uma vez que esta percepção é gene-
programada para a nossa evolução (NEUGAR) e é desbloqueada pela 
fórmula artística com derivações de inteligência neuronal. Uma 
população medrosa, agressiva, deprimida e com QI diminuído tornou-
se assim uma coisa do passado. A Democracia Directa encontrou um 
caminho para um mundo novo e melhor ou o nosso desenvolvimento 
positivo com o lançamento da Fórmula da Arte (ver também o livro: 
"Capitalismo Ético"). 

 
Esta fórmula artística, como núcleo do conceito de exposição de arte 
aberta, não só fascina os apreciadores de arte, mas também contém 
declarações de elevada explosividade para os historiadores naturais". 

 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
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Director Adjunto do Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Como é que estes dois grandes tablóides criadores de 
tendências encontram o seu caminho aos olhos do público: 
1.  através da exposição de arte: i = E = MC2 - O Segundo Iluminismo 

-  
2.  através de um sinal arquitectónico globalmente perceptível de paz 

- o "Globalpeace Campus". 
3.  pela comprovação científica, empírica, de que Deus ou a criação 

existe  com a fórmula: i = E = MC2. 
4.  através da possível integração de comunidades de fé numa 

constituição global da religião. 
5.  por um juramento de todas as pessoas, nos meios de 

comunicação social e antes da criação, de que os crentes e os 
não crentes têm um direito ilimitado a uma vida saudável, 
permanente e livre com todas as possibilidades de desenvolver a 
sua personalidade e são protegidos pelo juramento como 
criadores-conhecedores.  

 
 
Os três tabus seguintes levantam no cérebro da população 
quando os tabus 1 + 2 são quebrados. 
 
Tabu 3 - Não se pode compreender o infinito.  

 
A realidade 
A afirmação deixa de fora recursos e energias infinitas na investigação. 
A quase ausência de investigação infinita produz, organiza e solidifica 
a consciência de recursos finitos, medos irreais do futuro, exclusões, e  
Guerras de Alocação de Recursos. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Deus ou criação não deve ser 
compreendido. 

 
A realidade 
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Assim, o "homem criador" é "classificado" apenas como trabalhador, 
membro de uma comunidade religiosa ou ideológica, consumidor e 
sujeito ou eleitor e é substancialmente limitado e reduzido no seu 
papel activo a favor de toda a humanidade, embora a investigação e 
evolução em todas as sociedades (apesar das suas regressões 
temporárias) provem e tornem visíveis para nós verdades opostas 
sobre o homem como o criador do seu mundo. 
 
Tabu 5 - Um paraíso na terra não é realizável 
através dos lados maus do homem. 
 
A realidade 
Isto não é verdade, como provam as épocas após o Iluminismo e 
especialmente as dos últimos 50 anos. Isto é para esconder e distrair 
do facto de que através do poder da criação, da criatividade do homem 
e da evolução da humanidade, estamos há muito tempo no processo 
de realização do paraíso na Terra para todas as pessoas.  
 

• Vivemos quase o dobro do tempo que vivíamos há 150 anos.  
• Cada vez mais máquinas estão a tomar conta do trabalho 

pesado e monótono.  
• Estamos a fazer cada vez melhor (mesmo no mundo em 

desenvolvimento) em comparação com tempos anteriores.  
• Se distribuirmos correctamente os alimentos, os alimentos 

produzidos serão suficientes para todas as pessoas pela 
primeira vez.  

• Pela primeira vez temos à nossa disposição, ao mesmo tempo, 
10 milhões de toneladas de massa encefálica viva, que podemos 
ligar em rede através de um "Segundo Iluminismo" de uma forma 
nova e mais criativa em benefício da nossa evolução e cujas 
realizações intelectuais e materiais (inovações) podemos utilizar 
mais em conjunto.  

• A mente e a criatividade tornar-se-ão a nossa nova e infinita 
fonte de energia e recursos que continuarão a crescer com cada 
novo ser humano nascido na era do 'Segundo Iluminismo'. (ver 
também o livro "Enlightenment NOW" de Steven Pinker, Prof. da 
Universidade de Harvard). 
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Com os 5 tabus, a inteligência e a criatividade da população tem 
vindo a esbarrar em paragens epigenéticas de inteligência pré-
determinadas há milénios. Estas paragens - juntamente com a 
Fake News nos meios de comunicação social - levam à redução 
do QI e à exploração e ao fácil controlo das populações. 
 
Com as exigências de uma sociedade globalizada e moderna, estas 5 
proibições de pensamento para o desenvolvimento de um novo mundo 
ético na saúde e com prosperidade para todas as pessoas são os 
nossos piores reféns, que conduzem a guerras e atrasam a nossa 
evolução uma e outra vez, o que torna as ditaduras e as guerras 
possíveis em primeiro lugar. 
 
Perigo reconhecido, perigo evitado  
 
Podemos implementar um 2º esclarecimento para levantar os 5 
tabus ou proibições de pensar directamente, sem revolução e 
pacificamente através da Internet. 
 
Quando se obtém o 'Segundo Iluminismo' com a Fórmula da Arte, 
obtêm-se imediatamente os seguintes resultados visíveis:  
 
1. A fórmula da arte como núcleo do 'Segundo Iluminismo' dissolve o 

misticismo e os enigmas das culturas antigas. Sabemos de onde 
vimos e para onde a humanidade irá no futuro. Os receios do 
futuro dissolvem-se. 

 
2. Após a aplicação da fórmula e a divulgação de informação 

negativa nos meios de comunicação, um Capitalismo Ético pode 
desenvolver-se na sociedade no âmbito do 'Segundo Iluminismo'. 

 
3. Com o "Segundo Iluminismo" começa o desenvolvimento da 

criatividade e inteligência para todas as pessoas, que conduzirá a 
mais democracia e a novas invenções sustentáveis.  
A economia desenvolver-se-á em imagem de espelho e de forma 
sustentável com a população e no sentido de um entendimento 
holístico. 

 



 

 
102 

4. A fórmula, utilizada como instrumento do 'Segundo Iluminismo', 
mostra soluções para pessoas que querem vir até nós e abre como 
não sobrecarregam mas aliviam os nossos sistemas sociais. 

 
5. Com a fórmula e o 'Segundo Iluminismo', um programa epigenético 

praticamente acessível e gratuito está a ser desenvolvido e 
disponibilizado a todos através de um portal na Internet para 
recuperação, saúde e rejuvenescimento celular.  

 
6. Com base na fórmula, com o 'Segundo Iluminismo' torna-se 

possível realizar um conceito de coexistência pacífica de todas as 
religiões sob o nome de 'Campus da Globalpeace'. 

 
Já seis meses após a introdução da fórmula e o início do 'Segundo 
Iluminismo', poderemos perceber os primeiros resultados na 
população. 
 
As pessoas são então mais activas, mais motivadas  
e mais saudável  
e viver mais tempo; 
e vivem felizes para sempre:  
menos ansiedade, 
menos paragens mentais e sentimentos de desespero, 
menos depressão, o que reduz o número de suicídios, 
menos crimes e agressões, 
mais prosperidade 
(poderemos ver isto a partir das estatísticas após um ou dois anos); 
 
têm então:  
mais criatividade,  
mais inteligência, 
mais compaixão, 
uma consciência social mais elevada,  
mais e melhores soluções para os problemas da vida quotidiana e da 
sociedade, 
eles vão arquivar mais invenções, 
participarão cada vez mais activamente na política e na democracia 
dos seus países. 
 
Uma nova compreensão da democracia desenvolver-se-á no 
Capitalismo Ético, com uma democracia global temática e factual na 
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Internet, bem como com balanços éticos de empresas, pessoas e 
estados. Os receios de fomentar serão punidos como bullying. O 
espírito das leis e constituições de base será tido em conta pela 
introdução da fórmula artística nas aulas escolares, bem como por 
fazer com que o medo e a doença produzam informação reconhecível 
em áreas especialmente compiladas dos meios de comunicação 
social. Tais conteúdos serão marcados com advertências - como é o 
caso dos produtos do tabaco, medicamentos, alimentos, etc. - 
contribuindo assim para a protecção do ambiente. - o que irá contribuir 
para a igualdade de oportunidades para todos. 
 
As religiões assinarão finalmente uma constituição religiosa de paz 
global entre as religiões e com o reconhecimento dos direitos 
humanos. 
 
As pessoas que quiserem votar receberão uma licença para votar. Os 
partidos já não fornecerão ministros, mas apenas prepararão os 
tópicos considerados relevantes nas respectivas eleições através de 
filmes informativos (com verificação dos factos). A admissão à votação 
sobre estas questões será concedida quando os filmes de informação 
personalizada sobre as questões relevantes da eleição tiverem sido 
vistos e compreendidos de forma demonstrável na Internet. 
 
Qualquer pessoa que tenha uma licença de voto para o respectivo 
tópico poderá então votar. Cada licença eleitoral será personalizada e 
fornecida com diferentes características de acesso biológico. Os 
ministros serão profissionais não partidários, seleccionados e 
nomeados por agências de recrutamento independentes. Um painel 
ministerial nomeará os ministros. 
 
As pessoas poderão tornar as suas vidas e o Estado cada vez 
melhores, estando conscientes e usando a sua inteligência que já não 
está bloqueada. As pessoas que não se importam com o Estado, que 
permanecem sem licença de voto ou não votam, pagarão cerca de 
10% mais impostos devido ao maior esforço por parte do Estado. 
 
Demagogos e ditadores deixarão de encontrar um terreno fértil numa 
democracia que não suscita receios para o futuro, mas desenvolve 
soluções para o futuro e na qual não se podem espalhar receios 
através dos meios de comunicação, especialmente aqueles que 
activam instintos e eliminam a criatividade. 
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O nosso futuro  
Os "metadados" serão divulgados e disponibilizados a todos para a 
criação de Projectos Éticos e Balanços Empresariais e para o 
desenvolvimento de produtos e conceitos optimizados e sustentáveis. 
Os metadados da Agência Nacional de Segurança (NSA) pertencem a 
todas as pessoas! 
 
As pessoas poderão viver quase para sempre. 
Todos os recursos estarão globalmente disponíveis em abundância 
através da criatividade da humanidade - ainda mais com uma 
população mundial em forte crescimento (como já provado no 
passado). 
 
O que falta ainda fazer?   
Torne-se soberano e toque o futuro sem receios e comece com o 
'Segundo Iluminismo'. 
 
 
 
 

 
Temos a escolha entre 

 
Ditaduras do capitalismo 

com uma atitude utilitária 
 
 

ou a construção de 
 

Democracias directas 
em liberdade num ambiente sustentável com uma vida 

mais longa e mais saudável. 
Uma vida de prosperidade para todos 
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1) Como na Idade Média: A igreja tinha reivindicado a soberania da interpretação e a reivindicação 
de ser o único representante da criação. O crente tinha de acreditar. Nada mais. Ele teve de 
submeter a sua mente aos dogmas da igreja. Se a pessoa que pensava em si própria ou que 
pensava livremente não se submetia, era excluída da religião como herege ou queimada ou 
executada de outra forma. A história da igreja também mostra que os mais altos representantes 
da fé se distanciaram da criação através de dogmas e interpretações da fé nos tempos da 
Inquisição, contrariaram a criação pela sua própria natureza, e dissolveram a criação com a 
soberania interpretativa que reivindicavam neste mundo. O desenvolvimento espiritual e 
sanitário da população na Idade Média parou ou diminuiu. Isto só poderia terminar com o longo 
processo de esclarecimento, bem como com as revoluções desde que as populações se 
ensinaram a ler e escrever desde o início da impressão até ao final do século XVIII.  
  
Hoje, o descrente na arte que duvida das palavras dos historiadores de arte: "Que não existe 
uma forma simples e nenhuma fórmula de arte para compreender a arte para a população, mas 
apenas a crença nas definições de uma obra particular do historiador de arte produz arte" e 
exprime isso é sujeito a uma espécie de mobbing ou processo de ignorância. Mas isto também 
prova a reivindicação da representação exclusiva e da soberania interpretativa única dos 
historiadores de arte para as criações humanas e conduzirá, não menos através da 
arbitrariedade, a limitações (em vez da liberdade à essência da criação) na produção de obras 
de arte por artistas, na evolução da história da arte, bem como no desenvolvimento do QI e no 
poder inovador da população.  
 
Não é contestado pelos historiadores de arte que a arte é criação. Contudo, deve-se distinguir 
entre arte objectiva que contém informação nova na história das artes plásticas e representa 
uma evolução na história da arte e as obras que não contêm qualquer inovação na história da 
arte mas apenas evocam ou despoletam uma nova informação individual como uma obra de arte 
subjectiva nos vários telespectadores em todo o mundo. Nenhuma obra de arte histórica, 
nenhuma obra de arte objectiva é criada por uma interpretação subjectiva do historiador de 
arte ou do espectador de uma obra de arte subjectiva das artes plásticas se a própria obra não 
mostrar quaisquer inovações nas artes plásticas.  Subjectivo + Subjectivo = Obra Subjectiva 
de Belas Artes. Por outro lado, uma interpretação subjectiva de uma obra de Arte Visual que 
não tem inovação na própria História da Arte pode ser uma Obra de Arte objectiva em Literatura 
através das suas inovações textuais interpretativas.  
 
Embora as interpretações das obras de arte permitam estabelecer um estilo de arte na literatura, 
não podem identificar a arte subjectiva, as cópias, o plágio e a decoração de obras de arte 
como obras de arte objectivas, porque as obras carecem das duas inovações necessárias que 
se entrecruzam e justificam mutuamente para obras de arte objectivas de forma e conteúdo.  
A linha divisória que cria clareza nas artes visuais é entre Arte Objectiva e Arte Subjectiva, e 
entre as artes visuais e a literatura da "arte interpretativa" como um possível movimento 
artístico independente. Os historiadores de arte devem conhecer estas linhas divisórias através 
dos seus estudos, caso contrário não têm prestado atenção na aula. Para os historiadores de arte 
que estão conscientes das linhas divisórias na arte e não as têm em conta nas suas 
interpretações, bem como não as publicam nas suas avaliações de obras de arte, é fraude 
através da desinformação e no contexto geral da genética, epigenética, saúde, democracia e 
liberdade, bem como em relação ao desenvolvimento social; ASOCIAL, bem como a ajuda e 
cumplicidade na escravatura e exploração da população e viola a Lei Básica alemã, as 
constituições e leis penais da maioria dos Estados, bem como a Carta dos Direitos 
Humanos da ONU. 
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Isto não deve ser mal entendido. Todas as artes, movimentos artísticos e interpretações de 
arte são necessárias e importantes para captar a sociedade dos seus diferentes níveis de 
educação e criatividade, das suas plataformas de consciência da sua idade, cultura e educação 
anterior e para descobrir e estimular o poder inovador ou a criatividade da população com a 
fórmula artística para criações que abranjam todas as plataformas. Contudo, isto não terá 
sucesso se as fronteiras da inovação, criatividade e criações nas artes se esbaterem, uma vez 
que a percepção selectiva geneticamente existente para as inovações não consegue apreendê-
las ou compreendê-las, e assim os neurónios-espelho no cérebro não conseguem cumprir a sua 
tarefa para a preservação da espécie e evolução do homem, para se tornarem ele próprio mais 
criativos adoptando inovações compreendidas. O nevoeiro da arbitrariedade, que contradiz o 
núcleo interior e o princípio das criações, dissolve-se através da compreensão e aplicação do 
poder criativo na consciência do observador da arte através do esbatimento dos limites da arte 
misturados com informações falsas. Segundo Joseph Beuys, para a nossa evolução futura da 
sociedade (escultura social) precisamos de uma fórmula artística claramente definida que torne a 
criação na obra visível para todos da forma mais simples. Desde que o Estado, os sistemas 
escolares e os meios clássicos não publicaram até hoje a fórmula da arte, a exposição de arte 
pode fornecer mais esclarecimentos com a fórmula i = E = MC2 e apresentada nos novos meios 
de comunicação.  
 
Como as pessoas tiveram de se ensinar a ler e escrever sem a ajuda do Estado a partir da 
imprensa em mais de três séculos, assim as populações dos países libertar-se-ão das 
transmissões de criatividade neuronal através da fórmula da arte com a ajuda dos novos meios 
de comunicação. Isto não será novamente um processo de mais de 300 anos, mas pode 
acontecer em todos os países com a exposição nos museus ou com a ajuda dos novos meios de 
comunicação com a fórmula de arte em 3 meses.  
 
Com a transferência da criatividade e da criação para a população, a agressão, a depressão, a 
doença, a pobreza, a guerra, o terrorismo, o fascismo, o racismo, a exploração, a exclusão e o 
crime são ainda mais dissolvidos. A educação holística, o humanismo, a saúde, a prosperidade e 
a liberdade nas populações cresce claramente mensurável em poucos anos e dá à democracia o 
poder renovador decisivo para um futuro ético holístico para o homem e a natureza.  
 
 
2.)Arte objectiva é tudo o que produz novos conhecimentos objectivos na história da arte, que 
através da obra como uma nova concepção, como uma inovação reconhecida ou ainda não 
reconhecida na forma e conteúdo, na história da arte, bem como através da história da arte 
através das inovações na obra na documentação da evolução da arte como conhecimento pode 
ser empiricamente provado por qualquer espectador da história da arte com a nova obra. Este 
processo de verificação das inovações e das novas redes neuronais não só tem lugar no cérebro 
do espectador subjectivo através da fórmula da arte, é portanto também de efeito subjectivo, mas 
é documentado objectivamente na ciência natural através das inovações na história da arte, uma 
vez que as obras de arte mostram o processo cognitivo das inovações na sua história fora do 
cérebro do espectador, publicamente nos museus. As obras nos museus documentam assim o 
processo artístico objectivo da evolução da história da arte. Consequentemente, qualquer 
objectivo pode ser arte que possa acrescentar inovações na forma e no conteúdo à história da 
arte. Através da transmissão de criatividade reconhecida, a consciência ou QI da pessoa que 
compreende a arte é simultaneamente desenvolvida através de milhões de novas redes 
neurobiológicas no cérebro. Se este processo com a fórmula da arte for transferido para as 
populações, obtemos sociedades humanistas e economicamente prósperas e democráticas. 
Arte objectiva = inovações na história da arte / mudança na história da arte / uma mudança 
na consciência do espectador é possível através de arte objectiva que, no entanto, pode 
desencadear diferentes mudanças subjectivas e percepções em cada espectador.  
Arte subjectiva é o que é declarado como arte pelos especialistas em arte (sem ser arte 
objectiva) ou percebido como arte pelo espectador e experiências subjectivas independentes 
da história da arte para a consciência do indivíduo, o que desencadeia novos pensamentos na 
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consciência do espectador através do percebido ou através da obra e permite reforçar ou 
novas redes neurobiológicas do cérebro através dos neurónios-espelho.  
Arte subjectiva = decoração, não-arte, cópia = sem inovação artística / Uma mudança da 
consciência do espectador é tão possível através da arte subjectiva. Cabe portanto ao estado 
evolutivo (que inovações de obras de arte o espectador conhece) do conhecimento e das 
imagens da consciência do espectador se uma inovação numa Obra de Arte Subjectiva é 
reconhecida por ele como nova informação. É um processo evolutivo biológico: apenas novos 
conhecimentos alteram a rede neuronal do telespectador.  
Arte subjectiva e arte objectiva podem desencadear processos de pensamento e redes 
neuronais individualmente diferentes em cada telespectador. Ao contrário da arte objectiva, 
porém, este processo de trabalho artístico na arte subjectiva só pode ser determinado 
subjectivamente, principalmente pelo próprio espectador ou por novos procedimentos de imagem 
do cérebro do espectador que reconhece ou por testes de QI do espectador.  
Em Arte Objectiva, por outro lado, a informação da inovação na obra de arte é pública e 
cientificamente empírica e compreensível para todas as pessoas nos museus através da própria 
obra e da história da arte. Para tal, a chave para compreender as artes (uma teoria ABC das 
artes e uma fórmula gráfica das artes que possa ser facilmente compreendida por todas as 
pessoas) bem como a informação de que a compreensão das artes não é um luxo de pão e 
manteiga mas produz imediatamente melhorias neuronais na criatividade, inteligência e 
saúde, bem como uma prosperidade em desenvolvimento, tem faltado até à data, 
favorecendo o estabelecimento e manutenção de sistemas ditatoriais de poder e em detrimento 
da democracia.  
 
3.)Através de mutações de informação permanentemente geradoras de ansiedade futura nas 
células nervosas - o QI dos receptores é temporariamente forte, mas latentemente baixado de 
forma permanente em pequenos passos apesar do efeito Flynn. Ver também os estudos de 
investigação científica na Internet sobre: Ansiedade, Depressão, Sofrimento Crónico, Agressão, 
Suicídio, Redução do QI, Terrorismo, Guerras e Genocídios. A Fundacion Liedtke quer criar um 
estudo científico independente de muitos anos, que resume o conglomerado das causas e dos 
seus efeitos, bem como a interacção dos diferentes medos e dos bloqueios de criatividade no ser 
humano de numerosos estudos científicos empíricos. O conteúdo e objectivo deste estudo é um 
catálogo de países, que regista e classifica os estados de medo e os bloqueios de criatividade 
das populações e os coloca em relação aos direitos humanos concedidos no país, o QI médio 
das populações, os casos de suicídio, a criminalidade, a raça e a xenofobia, o populismo, a 
liberdade dos meios de comunicação social, os resultados dos estudos de Pisa em relação à 
democracia e à política do país e os avalia a fim de obter novos conhecimentos e soluções 
sobre como podemos moldar o mundo de forma mais ética e como todas as pessoas podem 
viver melhor nele. 
 
4.)A programação do futuro - medo - pelos meios de comunicação social como pelos bandidos do 
período nazi está profundamente ancorada na população alemã e epigenicamente ligada às 
razões então existentes de uma vida melhor no nazi-empiro e às falsas possibilidades 
melhoradas do colectivo, ao perigo da própria vida por simpatia e proximidade e às ideias dos 
perseguidos, com a possibilidade de passar a própria vida em campos de concentração até à 
morte ou assassinato. 

 
5.)Na ligação entre epigenética e arte, o fracasso dos políticos no poder em 1999 em parar o 
Segundo Iluminismo, fechando a exposição de arte aberta, de modo que a antiga impressão 
epigenética de anti-semitismo, racismo e exclusão dos dissidentes não pudesse ser removida 
com a fórmula da arte. A fórmula elimina através da simbiose todas as limitações não naturais da 
genética, neurobiologia, culturas, sociedades e entre ricos e pobres ou entre velhos e jovens. É o 
símbolo de uma união de opostos, que se verifica à medida que o conhecimento entra no 
subconsciente e, a partir daqui, molda o pensamento consciente. A percepção selectiva é 
novamente ajustada à curiosidade, criatividade, inovações e evolução do pensamento e do 
subconsciente. "Informação de lixo" que não contém qualquer inovação e conhecimento 
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sobre a evolução ou que provoca medos, atravessa a consciência, não encontra o seu 
caminho para o subconsciente e só pode formar o ninho de pensamento de uma depressão, 
neurose ou QI reduzido e externamente determinado visão programada com dificuldade porque 
esta informação da evolução não é percebida como significativa pela percepção selectiva após 
o conhecimento e até a contradiz. Uma introdução global da fórmula da arte dissolveria em cada 
país (e cada país tem a sua própria história) o racismo, bem como o anti-semitismo e o fascismo 
através da abolição epigenética das demarcações dentro da arte e da arte ao homem através 
de mais criatividade, inteligência e empatia nas populações.  
 

6.)De acordo com novos resultados de investigação neuronal e epigenética, a criatividade 
armazenada das obras de arte é transferida para a população através do reconhecimento da arte 
através de neurónios-espelho no cérebro, e contraria a redução, redução e limitação da mente, 
da empatia, bem como das capacidades genético-psíquicas. Eric Kandel recebeu o Prémio Nobel 
da Medicina em 2000 (juntamente com Carlsson e Greengard, relativamente à transmissão de 
sinais em células nervosas). Outros resultados de investigação sobre a interacção dos neurónios-
espelho no cérebro com a genética e a epigenética confirmam anos mais tarde a afirmação: 
Informação, arte e imaginação desenvolvem a reestruturação epigenética dos programas 
genéticos, para que possamos desenvolver-nos prosperamente no ambiente em mudança. 
 
 
 
 
 
 

O soberano 

Democracia directa agora  
 

 
 Democracia global   

 
                Dieter Walter Liedtke  
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Renovação mundial  
através da investigação e educação 
 
Informação é vírus ou medicamento 2003 
 
A informação está a mudar a nossa saúde e a nossa sociedade. 
Os ataques terroristas mostram-nos de uma forma assustadora o 
que tem sido perdido nos últimos séculos. Tivemos de 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 Corão, 
pelo que a proibição da fantasia foi estabelecida em subáreas 
da imaginação, o que traz e traz consequências devastadoras 
para os crentes se os mandamentos religiosos fossem 
interpretados de forma demasiado 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 apenas para Deus. 
 
Tal transferência do poder futuro para Deus não corresponde ao 
desenvolvimento do mundo, porque na evolução da consciência, 
os conhecimentos das pessoas contribuíram para o facto de o 
desenvolvimento do seu próprio mundo interior, da rede neural 
do homem e da sociedade estarem sempre alinhados com o 
mundo exterior. Também se poderia dizer que natureza, 
evolução, poder futuro, visão, arte e criatividade - tudo vem de 
Deus e, portanto, também as coisas contribuídas pelos seres 
humanos para o desenvolvimento do mundo. Uma separação 
rigorosa entre Deus e os seres humanos leva às conhecidas 
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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, o que levou à perseguição e queima dos portadores do 
conhecimento no mundo cristão. No tempo anterior ao Alcorão e 
antes da interpretação fatalista do Alcorão que se instalou mais 
tarde, foram produzidas elevadas realizações culturais e 
humanísticas na mesma esfera cultural. Pense, por exemplo, 
nas pirâmides, na biblioteca de Alexandria, na poesia, na 
astronomia, na arquitectura, 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 
não lhes seja permitido seguir a sua intuição, bloqueia a sua 
imaginação. Isto leva ao facto de as dependências do Estado e 
da religião serem inerentes ao sistema, uma vez que as 
construções futuras não imaginadas e espirituais não são assim 
criadas no próprio povo, mas a população deve retirar a sua 
força da religião e da liderança do Estado - das directrizes e leis 
dadas por eles. Ou seja, devido à proibição da imaginação, as 
pessoas não podem criar novas ideias, imagens ou valores para 
si próprias num mundo voltado para o passado, não podendo 
assim construir ideais contemporâneos para o futuro, e isto 
apesar do facto de Cristo e Maomé terem sido eles próprios 
grandes visionários e realizadores de mudanças.  
 
Sem valores próprios e novos, não há forma criativa e produtiva 
de moldar o futuro. A evolução e prosperidade, tanto para o 
indivíduo como para a sociedade, só é possível com dificuldade 
devido às limitações da criatividade e da visão. A população pára 
nas fases de desenvolvimento que lhe são destinadas, ou não se 
desenvolve de acordo com os programas evolutivos naturais dos 
genes. Não é, portanto, surpreendente que em sistemas 
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religiosos e ideologias retrógradas os sistemas e valores de 
referência do passado sejam idealizados. 
 
Há uma luta pela distribuição nos dias de hoje com os valores de 
ontem. Como consequência disto, e por medo do novo e do 
estranho, há uma luta contra os que mudam de valor e que estão 
a impulsionar uma revolução da consciência - por outras 
palavras, que estão a promover um sistema social orientado 
para o futuro. O fenómeno acima descrito aplica-se à maioria 
das ideologias e sistemas de crenças auto-contidos. A distância 
crescente a extremistas fatalistas, terroristas e neonazis através 
da cognição, imaginação e moldagem do futuro contribui para o 
facto de se excluírem do mundo em evolução e só viverem no 
seu próprio mundo - reagindo ou agindo cada vez mais 
agressivamente e, do nosso ponto de vista, cada vez mais 
desumanamente. 
 
Mas que, pela sua percepção fatalista, agem de acordo com a 
sua religião, a sua convicção ou por necessidade interior e de 
acordo com os mandamentos de Deus, bem como dos mundos 
do futuro e da investigação, dos quais se acreditam excluídos 
pela palavra de Deus (com uma interpretação da restrição da 
imaginação) e nestes mundos dos descrentes vêem as suas 
imagens inimigas e por isso querem lutar e destruir outras 
religiões ou imagens do mundo e os 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) como externamente 
(terceiros), o desenvolvimento futuro, a abertura de espírito, a 
criatividade e a evolução para manter o poder a - e prevenir. 
Aqueles que não pertencem ao núcleo mais próximo dos 
sistemas de energia são mal guiados ou intimidados, assustados 
e o seu desenvolvimento da personalidade é perturbado por 
filtros de informação. Aqueles que, através da sua criatividade, 
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contra todas as probabilidades, trazem à luz novas ideias que 
unem as pessoas, criam novos valores e ideais, são retratados 
como mentirosos ou levados à justiça como trapaceiros e 
violadores da lei, isolados das suas famílias e da sociedade. 
Num futuro próximo, o fosso educacional entre culturas não irá 
mudar elementar, porque mesmo no mundo ocidental, os 
benefícios da descodificação da arte através dos museus e dos 
media, bem como a introdução da descodificação da arte como 
disciplina obrigatória nas escolas, a protecção das pessoas 
criativas através de constituições e a manipulação do cérebro 
através da proliferação selvagem de informação negativa dos 
media por círculos agarrados a instrumentos de liderança 
desactualizados, 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 uma introdução 
global de uma fórmula para a criatividade através dos meios de 
comunicação com novos programas e conteúdos (uma vez que 
teria de 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 mal-entendidos entre 
culturas, religiões, ideologias e povos seriam consideravelmente 
reduzidos se tal fórmula de criatividade - que deveria ser mais 
correctamente chamada a fórmula da vida ou a fórmula da paz - 
fosse introduzida. Representaria uma grande oportunidade para 
elevar o nível de criatividade e inteligência a nível mundial e para 
reduzir o terrorismo e os perigos da guerra. 
 
Criatividade e bloqueios cerebrais até hoje 
Na Europa temos tido a experiência ao longo da história de que 
o acesso da população ao conhecimento (leitura e escrita) foi 
impedido pela religião juntamente com os sistemas de poder. 
Este estado de coisas só foi quebrado no século XV por 
Johannes Gutenberg e a sua invenção da impressão, que levou 
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à duplicação e disseminação de livros e, portanto, de 
conhecimento no mundo daquela época. As estatísticas mostram 
que as pessoas privilegiadas da Europa tinham cerca de 
900.000 livros nessa altura. Um século mais tarde, 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 durante 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 só aqui, mas na maioria dos países europeus, a 
alfabetização da população começou nesta altura. O objectivo 
era também combater a pobreza, ignorância e letargia do povo, 
e assim contribuir com actividade e produção para a manutenção 
e melhoria do Estado. Lentamente, as condições de vida da 
população começaram a melhorar, a esperança média de vida 
aumentou e a taxa de mortalidade infantil diminuiu de forma 
constante até hoje. Desde há 200 anos, a formação, educação e 
aprendizagem da alfabetização têm contribuído para uma 
difusão explosiva do conhecimento e quebrado os monopólios 
do conhecimento acima descritos. 
 
Hoje, através de todos os meios de comunicação, uma enorme 
inundação de informação, sem a qual já não podemos imaginar 
as nossas vidas, penetra-nos diariamente, tornando-nos muito 
difíceis de distinguir o importante do sem importância. Em 
algumas pessoas altamente sensíveis, isto leva à abstinência da 
informação mediática ou, se oferecida ou seleccionada 
incorrectamente, à depressão, agressão ou suicídio e em 
extremo fatalismo, sob orientação, a uma simbiose de suicídio e 
agressão. Nestes 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 incluem também, 
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em efeito escalonado, filmes e jogos de terror ou produtos 
impressos correspondentes, bem como notícias e reportagens 
negativas exageradas de rádio, imprensa e televisão que 
evocam receios na mente do receptor. Não corresponde aos 
órgãos sensoriais evolutivos, orientados para a informação, 
programados pelo género do homem, bem como à rede neuronal 
do seu cérebro, que no seu raio de vida de cerca de 100 km no 
máximo, a informação de um tipo negativo e a informação 
distorcendo a realidade podem estar implícitas na consciência do 
observador, uma vez que os vírus mentais não estão preparados 
e aqui reduzem a rede neuronal de tal forma e manipulam-na de 
tal forma que leva a um conhecimento negativo do mundo, de 
modo a que estas pessoas queiram provocar o seu isolamento 
deste mundo negativo, também de uma forma graduada. A 
recepção directa da informação dos órgãos dos sentidos, que se 
desenvolveu a partir da evolução, está limitada a um raio de 
aproximadamente 100 m do observador. 
limitado. Para além dos 400 m, mesmo com os melhores olhos, 
já não conseguimos perceber quaisquer detalhes. Quem na sua 
vida alguma vez viu pessoas mutiladas dentro deste raio? A 
programação genética é alinhada pelo princípio da preservação 
das espécies, de tal forma que toda a informação negativa e 
potencialmente fatal no raio do campo visual tem prioridade 
sobre as possibilidades de percepção sensorial directa, de modo 
a poder tomar medidas imediatas de protecção para si própria e 
para a sua própria espécie. 
 
Este instinto protector evolutivo e preservador da espécie é 
explorado por algumas empresas e políticos dos meios de 
comunicação (o caminho de Hitler para o poder é uma lição 
objectiva na utilização e combinação de vírus mentais e 
reprogramação de redes neurais) como uma armadilha de 
inteligência e propaganda dos meios de comunicação. Mesmo à 
custa de um mundo em desenvolvimento negativo, aumentam os 
seus lucros e poder, encorajando ou mesmo orquestrando 
acções criminosas, extremistas e terroristas, ao mesmo tempo 
que exigem democraticamente medidas drásticas e maior poder 
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e restrição dos direitos humanos básicos constitucionalmente 
garantidos na luta contra o crime, o terror e as violações dos 
direitos humanos. 
 
A fim de impor a sua exigência política, a informação global 
negativa é também transportada multimédia para o campo do 
rosto e da consciência - no raio de 100m - do receptor e, assim, 
um mundo distorcido pelo medo é instalado na sua consciência e 
rede neural, como uma realidade, o que pode reduzir a sua 
inteligência - como mostram estudos - até 30% por mutações 
nas sinapses. Por um lado, este mundo negativamente 
ultrapassado não corresponde à realidade do campo visual 
externo que se desenvolveu a partir da evolução e, por outro 
lado, a redução da inteligência e criatividade restringe a 
capacidade da pessoa com lesões cerebrais de fazer 
julgamentos. Além disso, como confirmado por numerosas 
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 da 
sua redução da inteligência. O aumento anual do número de 
casos de doença mental, que a Organização Mundial de Saúde 
OMS 
números publicados sobre depressivos e suicidas falam a sua 
própria língua e têm sido solicitados à OMS. Só na Alemanha há 
340.000 depressivos e mais de 11.000 suicídios por ano, sem 
contar com o elevado número de casos não relatados que os 
peritos assumem. Estas correlações e efeitos são revelados por 
uma extensa investigação, bem como pelo estudo "Depressão 
2000" publicado pelo Instituto alemão Max Planck de Psiquiatria 
em Munique: "Empiricamente seguros, no que diz respeito à 
vulnerabilidade e factores de risco de doenças depressivas, 
estão, para além do género (as mulheres têm uma maior 
probabilidade de adoecer), em particular: 
Factores genéticos familiares: A probabilidade de experimentar 
depressão no decurso da vida é significativamente aumentada 
em parentes de primeiro grau de doentes depressivos; foram 
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provadas diferentes frequências da doença em gémeos idênticos 
e fraternais.  
Alterações neurobiológicas: Perturbações na sinalização dentro 
e entre neurónios, bem como influências endocrinológicas (por 
exemplo, cortisol, melatonina) e perturbações na regulação 
sono-vigília. Certos estilos cognitivos disfuncionais, distúrbios de 
ansiedade anteriores, e dependência de psicotrópicos, 
substâncias-agudas e factores psicossociais crónicos (stress), 
tais como separação, desemprego, crises de vida, experiências 
de perda, e solidão, (pessoas que vivem sozinhas ou separadas 
têm um risco significativamente aumentado de doença), e certas 
doenças físicas crónicas (por exemplo, síndromes de dor 
crónica)". Fonte: Max Planck Institute of Psychiatry, Munique 
Os factores desencadeantes da doença dependem dos 
significados que a pessoa doente dá aos conhecimentos 
negativos. 
 
Mas isto não pode esconder o facto de que o húmus e o terreno 
fértil para estes vírus mentais é preparado pelos meios de 
propaganda (empresas de meios de comunicação que estão ao 
serviço das estruturas de poder, gerando medo e limitando a 
inteligência e a democracia). Além disso, todos os factores 
causais e de risco enumerados pelo Instituto Max Planck podem 
ser rastreados directa ou indirectamente - confirmados por 
estudos adicionais - até à prática actual prevalecente nos meios 
de comunicação social, como agente causal. Além disso, a 
investigação sobre depressão etiológica assume um conjunto de 
condições multi-causais em que os factores genéticos, 
neurobiológicos, psicológicos, sociais e comportamentais 
desempenham todos um papel igual. Se se sobrepuserem os 
numerosos resultados da investigação internacional, 
empiricamente comprovados, das áreas acima mencionadas e 
da história da arte, da investigação evolutiva, bem como da 
teoria evolutiva dos sistemas cognitivos numa grelha, obtém-se 
uma imagem claramente confirmativa dos - através dos meios de 
propaganda - vírus mentais complicados, que podem sofrer 
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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 pelos meios de propaganda não se detém nem sequer na 
lesão cerebral de um povo. O resultado é a prisão e o 
assassinato de todos os possíveis opositores do regime, guerras 
e a tentativa de exterminar grupos étnicos e povos inteiros (ver 
www.Shoa.de).  
Este fenómeno é ilustrado, por exemplo, pelo regime nazi, o 
era de Estaline ou a guerra contra Saddam Hussein e evidenciada 
pela assistência consciente ou inconsciente das empresas de 
comunicação social que foram alinhadas pelos que estavam no poder. 
Através do trabalho científico dos historiadores, este fenómeno 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 ligações, é resistente a uma renovada 
propagação desta doença.  
A fim de evitar isto, os estudos de investigação são ignorados, 
falsificados e propagados e utilizados contrariamente aos seus 
resultados para a prossecução de objectivos políticos - com a 
direcção oposta do efeito. (Numerosos exemplos podem ser 
encontrados nos meios de comunicação social nas áreas da 
droga, catástrofes, crime, movimento neonazi, 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 inferiores a 80. Basta pensar no 
conhecido medo dos exames, que como medo do futuro, pode 
bloquear temporariamente partes da rede neuronal. 
 
O manipulado pelos meios de propaganda é, como o 
desenvolvimento do Nacional Socialismo na Alemanha 
demonstrou, incapaz de tomar decisões políticas bem 
ponderadas como eleitor devido aos seus recursos selados de 
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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 limitando a rede de consciência crítica, 
equilibrada e criativa) através de nova informação simples e 
emocionalmente carregada. Transferidos para a educação dos 
países democráticos do mundo ocidental, de acordo com 
estudos científicos (ver estudo de Pisa) relativos aos grupos 
nacionais relevantes em comparação, os adolescentes já não 
são, em média, capazes de um desempenho académico de topo 
(através da redução do QI). Os mesmos resultados são 
posteriormente reflectidos nos dados económicos anuais do 
país, se o consumo de informação negativa pelos meios de 
comunicação social não for restringido, mas mais encorajado. O 
destinatário intelectualmente selado dos media 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 aos vírus mentais um novo 
poder) ou a possibilidade de assumir a direcção geral da 
sociedade desejada pelos governantes sem crítica ou motivação. 
No início do terceiro milénio, é tempo de incluir nas constituições 
que na população, através da educação obrigatória, se forma e 
estabelece um sistema de conhecimento, uma grelha criativa de 
consciência, que assim fortalece a rede neuronal e está 
especialmente ancorada na mesma. Isto permitiria aos humanos 
pré-filtrar selectiva e inconscientemente a inundação de 
informação evolutivamente importante, bem como de informação 
sem importância, que lhes está a cair em cima e assim evitar a 
limitação da inteligência e criatividade e ao mesmo tempo 
conseguir o oposto, nomeadamente promover automaticamente 
a criatividade e inteligência ao longo da vida. Katja Thimm diz na 
revista "Der Spiegel":  
 
                  "Cada processo de aprendizagem muda o cérebro" 
[2]. 
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Gerhard Roth, neurocientista da Universidade de Bremen e reitor 
do Hanse-Wissenschaftskolleg em Delmenhorst, confirma no 
mesmo relatório: 
"Cada processo de aprendizagem é acompanhado por uma 
mudança no cérebro"... 
 
A criatividade visível é a preservação da espécie, ela molda a 
rede neural. Professor de Matemática e Didáctica Gerhard Preiß 
da Universidade de Freiburg: 
 

"Enquanto a ética e a lei proíbem experiências cerebrais 
invasivas sobre o... 

Humanos. Mas os investigadores sabem através de estudos com 
animais que cérebros complexos aprendem de formas 

semelhantes. Processos comparáveis ocorrem nos seus 
cérebros à medida que abstraem, generalizam e decompõem o 
seu ambiente em categorias, tais como pequenas e grandes, 
barulhentas e silenciosas. Os mecanismos neuronais básicos 

são universais a partir do caracol marinho  
para o ser humano. “ 

 
Aprender significa ancorar a informação no cérebro de tal forma 
que 
podem ser chamados a qualquer momento. Sobre um possível 
instrumento para a criatividade, inteligência e desenvolvimento 
da humanidade, disse o artista Joseph Beuys: 
 
"A arte, na minha opinião, é a única força evolutiva. Ou seja, só a 

criatividade do homem pode mudar as condições". 
 

Desde 1988, com a fórmula da arte, tem estado disponível um 
instrumento mental para alterar as circunstâncias. Permite um 
acesso geralmente válido à criatividade e, para além da teoria, 
uma forma gráfica-óptica de promover a rede neuronal da 
criatividade no cérebro, que como uma grelha de consciência 
criativa torna a criatividade perceptível e pré-filtra e armazena-a 
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como cognição. Sobre os processos no cérebro Gerhard Preiß 
exprime-se da seguinte forma:  
 
"O cérebro tem de se proteger de aprender demasiado. Porque 

Segundo por segundo, um número imensurável de impressões e 
percepções competem pela sua atenção. Se fossem todos 
armazenados, o cérebro ficaria paralisado em muito pouco 

tempo por uma inundação de lixo de dados sem sentido. É por 
isso que tem de lidar com duas tarefas difíceis acima de tudo: 

Distinguir coisas importantes de coisas sem importância e formar 
categorias. 

Em primeiro lugar, o cérebro destila de todos os pensamentos e 
ideias, estímulos sensoriais, sensações e experiências que 

considera suficientemente importante para ser armazenado e 
recordado no cérebro. Este extracto tem então de ser posto em 
ordem. Pois só para aqueles que são capazes de reconhecer a 

categoria "maçã" em Boskop, Cox Orange e Granny Smith é que 
o mundo faz sentido. O enorme trabalho de filtragem e 

classificação é realizado pela rede de cerca de 100 biliões de 
células nervosas na cabeça, que por sua vez estão ligadas entre 

si num total de cerca de 100 triliões de pontos de contacto 
(sinapses). Cada impressão, cada estímulo, cada circunstância a 
que uma pessoa está exposta altera esta rede finamente girada, 

reforçando certas ligações de neurónios e enfraquecendo 
outras". 

 
Uma fórmula para decifrar a arte não só estabelece uma rede de 
criação reforçada no cérebro, mas também pré-filtra a 
informação para a consciência, de modo a que o cérebro seja 
aliviado e o conhecimento seja preparado (como uma maçã), 
tornado reconhecível como criatividade, apresentado. A 
criatividade visível é a preservação da espécie, ela molda a rede 
neural. As sinopses e as suas interligações desenvolveram-se 
na infância até à puberdade através de uma dada programação 
genética, novas informações e cognições de preservação de 
espécies são formadas de novo na idade adulta, 
predominantemente por cognições de preservação de espécies 
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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. Uma vez que a nossa percepção 
sensorial primária é a visão, o reconhecimento da criatividade ou 
da arte, a percepção selectiva das mudanças criativas visuais, a 
visão criativa é o processo mais importante e eficaz da 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. Claro que o fosso entre as pessoas 
que compreenderam esta cognição e a estabeleceram na sua 
rede neural está a alargar-se a um ritmo e densidade de 
cognição mais elevados, à medida que filtram do pão e dos 
jogos a própria informação que é importante para as suas 
sinapses e evolução da rede, reconhecendo as mudanças na 
actual variedade de meios de comunicação. Para o investigador 
e antropólogo alemão Friedemann Schrenk, a exploração desta 
lacuna científica poderia acelerar rapidamente a evolução 
biocultural humana. O princípio básico - o código procurado - 
emerge claramente, tanto para todas as formas de vida, como 
um programa genético de preservação de espécies que filtra a 
informação para preservação das espécies e a armazena na 
rede neuronal. As correlações e o processo inverso de 
decadência mental e física foram descritos antecipadamente e 
são apoiados por numerosos estudos empiricamente validados: 
(a) Prioridade específica da espécie para informação positiva 
b) Toxicodependência a informação negativa através de 
alteração não natural da rede neural 
c) Adaptação da personalidade ao mundo exterior negativa 
programada para o género 
 
d) Mudança do mundo exterior por actos próprios, pela 
concordância com os seus conhecimentos internos da sua rede 
neuronal, até ao desenfreio, ódio racial, anti-semitismo, 
socialismo, comunismo, capitalismo, capitalismo colonial ou 
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global explorador, fanatismo religioso, terrorismo, guerra ou - e 
isto é frequentemente encontrado - até à loucura bastante 
normal. Estes fenómenos ocorrem frequentemente sob formas 
mistas, que podem ser, por exemplo, regionais, nacionais ou 
caracterizadas por uma consciência de grupo. 
 
A este respeito, Alberto Ferrús, um neurobiólogo e investigador 
de Madrid, procura o próximo passo importante em 
neurobiologia: 
 

"Gostaríamos de encontrar algum tipo de código neural para 
compreender, por exemplo, como a percepção é codificada no 
nosso cérebro. Ou como retemos uma informação recebida em 
memória: Código: Como é que o cérebro de uma mosca ou de 
um humano se move sobre ele? De acordo com que princípio 
básico? Os detalhes serão diferentes para cada organismo, é 
claro. Mas talvez, talvez exista um princípio tão básico, um tal 
código de valor universal. Uma vez isso descoberto, teríamos 

dado um enorme salto em frente.  
Levar-nos-ia tão longe como as leis de Mendel uma vez levaram 

a genética". 
 

Fonte: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" publicado em 
2000,  
Siedler Verlag, Berlim. 
 
[1] O consumidor dos meios de comunicação torna-se toxicodependente através do seu programa de 
preservação de espécies programadas, com todas as consequências e danos para a saúde que acompanham 
o uso de drogas, porque foram criadas ligações para informação negativa na sua rede neuronal. Hoje em dia, 
sabemos pela investigação sobre drogas que uma vez criadas as ligações neurais, o vício é criado pela 
memória. O homem, através dos meios de propaganda produtores de vírus mentais, cai numa armadilha 
genética quádrupla. 
2] Bom dia, caros números, na revista de notícias alemã "Der Spiegel" No.27/2002 
"Duas equipas de investigadores do Instituto Max Planck em Göttingen conseguiram agora demonstrar que as 
sinapses se formam no desenvolvimento precoce do cérebro, mesmo na ausência de estímulos de 
comunicação. Só em desenvolvimento posterior é que 
Os estímulos de activação são indispensáveis". Fonte: Instituto Max Planck Göttingen Atsushi Iriki da 
Universidade de Tóquio demonstrou através de estudos cerebrais de primatas após a utilização da ferramenta 
que os neurónios se reorganizam para integrar a ferramenta na imaginação do seu próprio corpo. Fonte: 
Universidade de Tóquio 

    
Fórmula de liberdade? 2020 
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Recebemos cada vez mais informações e anúncios do que queremos 
neste momento e mergulhamos cada vez mais fundo numa estrutura 
de rede neural que nos mostra o que confirma o nosso pensamento 
anterior e que está actualmente empenhado. Os serviços de cinema e 
música mostram mais do que estamos a ouvir, e os noticiários 
mostram mais do que já acreditamos ou tememos. Este não é o 
mundo real, mas apenas uma pequena fatia dele.  
 
O pensamento torna-se enviesado com esta informação em crenças e 
outras informações torna-se tão marginalizado que desenvolvemos 
cada vez menos compaixão por outras pessoas. Tanto que podemos 
viver ao lado, enquanto vivemos em realidades completamente 
separadas. Será este o mundo em que queremos viver desinformados 
por robôs de informação, em mundos insulares mentais, alienígenas 
controlados isoladamente sem nunca conseguirmos ver a diversidade 
da vida e do todo?  
 
Na cultura do algoritmo, os media sociais mostram cada vez mais o 
que nos confirma no nosso conhecimento e aspirações, e, além disso, 
apagam a maior parte da informação sobre a diversidade no mundo. 
 
Os criadores de algoritmos afirmam que nos estão a servir e a dar-nos 
mais do que queremos. Mas tudo o que estão realmente a dar é mais 
do que já experimentámos enquanto nos manipulavam para a empresa 
que concebeu os produtos e algoritmos. Dar a uma criança apenas 
açúcar e doces, disfarçados de comida, ajuda o produtor de açúcar 
mas leva a criança à doença e, por fim, à morte prematura. Uma 
cultura algorítmica repetitiva é uma cultura estagnada e moribunda que 
limita a nossa atenção, eliminando ou diminuindo a diversidade da 
informação e, consequentemente, o génio e a criatividade dos seres 
humanos.  
 
É dirigido contra a nossa criatividade, inteligência, diversidade, 
tolerância, vida, preservação das espécies e da natureza e isto diz 
respeito não só à radicalização recortada da informação sobre a nossa 
criatividade, mas também ao modo de acção epigenética negativa da 
informação enlatada unilateralmente sobre os nossos corpos, a nossa 
saúde e o encurtamento da nossa vida, bem como um açaime da 
democracia, de grupos de opinião diferenciados, através dos cegos da 
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informação inventados para os cavalos e não para as pessoas, da pré-
selecção da informação pelos meios de comunicação social e da sua 
pretensa soberania interpretativa, que depois põe em perigo a 
democracia e a paz como uma ditadura das massas. 
 
Os robôs algoritmicos controlam os meios de comunicação e a nossa 
percepção selectiva, de modo que só nos podemos desenvolver dentro 
do quadro desenvolvido e pré-concebido dos programas e informações 
que nos parecem ser a realidade. 
 
Onde estão os algoritmos que nos dão aquilo que ainda não vimos, 
consideramos ou acreditamos? Onde estão os algoritmos 
 que quebram esta prisão de pensamento com criatividade de tal forma 
que nós, sem neurose de consumidor e de marca, podemos tornar a 
nossa personalidade, saúde e vida mais felizes, mais saudáveis, mais 
empáticos, mais sustentáveis, mais significativos e fortalecer o nosso 
sistema imunitário contra pandemias, doenças e vírus dos meios de 
comunicação social indutores de medo? Isso não nos dá aquilo que 
nós ou que as corporações/ditadores querem que façamos, que pré-
pensamos e programemos para nós, mas aquilo de que realmente 
precisamos para nós próprios, para a sociedade, para a natureza e 
para o mundo? A natureza já desenvolveu geneticamente este 
algoritmo há centenas de milhões de anos atrás nas plantas, nos 
animais, nos seres humanos e mesmo nos organismos unicelulares 
sem cérebro e nos animais e aperfeiçoou-o através do 
armazenamento de informação e epigenética para a preservação da 
espécie. O nome do algoritmo da natureza: "criatividade". Deu-nos arte 
e inovação, mais comida, liberdade, a nossa prosperidade, uma vida 
mais longa e melhor saúde, e o primeiro passo para a democracia. 
Agora só precisamos de desvendar o algoritmo selectivo natureza-
genius, criatividade, para um futuro melhor em soberania para todos os 
povos.  
 
 
 
 
Capitalismo Ético 2014-2020 
 
É com sincero agradecimento que dedico o capítulo seguinte, 
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o autor do livro "Systemopposition" Michael Greven, 
que, em conversas, me deu conselhos valiosos sobre o 
desenvolvimento de um sistema social novo e mais justo através de 
críticas e sugestões, e descreveu o modelador do Capitalismo Ético 
desta forma:  
 

"Dieter Liedtke é um artista,  
Sociologia e filósofo social 

 em esferas da mente até agora desconhecidas". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professor de Ciência Política / Decano das Universidades; Marburg, Darmstadt e Hamburgo / 

Presidente do Comité de Ética DVPW e do Comité Permanente de Ensino e Estudos do 
DVPWLuigi Sturzo Prémio 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 dialéctica de Hegel e o 
seu idealismo com o materialismo de Marx ainda não se realizaram 
através da síntese num Capitalismo Ético.  
 
Os seguintes pensamentos sobre o Capitalismo Ético não podem ser 
um remédio patenteado.  
 
Esta lista não pretende ser exaustiva.  
É claro que os novos desenvolvimentos e investigação mudarão os 
parâmetros dos requisitos, mas juntamente com os novos resultados, 
apontam para a direcção em que podemos ir em paz no futuro com 
mais de 20 mil milhões de pessoas. Os contextos conhecidos devem 
ser considerados, os desenvolvimentos futuros discutidos, mas 
também trazidos à atenção dos políticos e empresas, estimulando 
processos de pensamento sobre como o capitalismo ético pode ser 
desenvolvido e implementado a nível sócio-político, não só na 
Alemanha e na Europa, mas em todo o mundo. 
 
Da perspectiva actual, não é aconselhável expandir ainda mais o 
capitalismo com as suas fraquezas e lados obscuros sem causar ainda 
mais danos à humanidade, à natureza ou ao 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 
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criação, bem como que vise a sustentabilidade e o co-ambiente como 
pré-requisito básico e base.  
Precisamos como um novo impulso evolutivo social de um 
 "Capitalismo Ético".  
 
A Vantagem Evolutiva do Capitalismo Ético: 
Segundo as últimas investigações, corresponde à nossa programação 
genética e epigenética, natural, social e evolutiva do ADN: "Ser o 
nosso ser humano". 
 
Objectivos de um Capitalismo Ético 
O Capitalismo Ético está centrado no desenvolvimento de produtos e 
modelos empresariais co-ambientais sustentáveis, e nos lucros éticos 
que colocam as pessoas em primeiro lugar com a natureza. 
 
1. o direito ao livre desenvolvimento 
Todas as pessoas têm direito a isso: Liberdade de informação, 
liberdade de imprensa, a consideração do código dos media pelos 
responsáveis, à educação e ao livre desenvolvimento da criatividade e 
da personalidade, livre acesso ao Código Universo através dos 
sistemas educativos para os mais simples (apenas vendo a 
compreensão) adaptação neurobiológica da criatividade existente na 
sua comunidade de fé, cultura e o seu povo, bem como a 
compreensão de religiões, povos, culturas, obras de arte e inovações 
anteriormente mal compreendidas, bem como o direito ao livre acesso 
à Internet, à educação, à escola, aos sistemas de formação 
profissional e contínua, além de um direito à informação sobre o 
Código Universo e vários códigos dos meios de comunicação social na 
língua nacional predominante na região e em inglês, para além deste 
acesso livre com um computador e uma ligação gratuita à 
Internet. 
 
2. protecção por parte da comunidade internacional 
Todo o ser humano tem direito à defesa das suas liberdades e 
dignidade e à protecção da comunidade mundial contra sistemas 
estatais totalitários, ditaduras, terrorismo, guerra, genocídio, tortura, 
opressão, exploração, racismo, exclusão, informação falsa e 
enganosa, e contra a propagação directa e latente e subtil do medo. 
 
3. o direito a um rendimento básico incondicional 
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Cada pessoa tem direito a: água potável, vestuário, cuidados médicos, 
alimentação, bem como uma habitação decente e/ou um rendimento 
básico incondicional, que lhe permita assumir trabalho voluntário para 
a sociedade a seu pedido ou realizar tarefas e trabalho que dêem 
sentido à sua vida e gerem um rendimento adicional. Além disso, 
porém, um rendimento básico mensal dá-lhe também a oportunidade 
de se instalar num dos vários níveis de plataformas de riqueza da 
sociedade. Ao desbloquear a sua criatividade epigenética através do 
Código Universo, cada pessoa contribui para o desenvolvimento ético 
e o sucesso económico do seu país, empresas e vida através da 
difusão de produtos e modelos empresariais éticos e da sua própria 
participação económica em conceitos éticos. Um rendimento básico 
incondicional deve assegurar a dignidade do ser humano. Apenas os 
beneficiários de qualquer trabalho e desempenho informático, as 
empresas e organizações, têm de pagar impostos. O desempenho do 
trabalho já não deve ser punido com impostos, uma vez que estava 
sob a regra feudal. 
O imposto sobre o rendimento ou o imposto sobre o trabalho é 
cancelado com os custos do sistema social e dos seguros de saúde e 
de pensões e substituído por um imposto sobre vendas em linha no 
local de utilização e entrega, bem como por um imposto global de 
produção, no país do município/país de facturação ou do local de 
produção, do desempenho da empresa.  
O imposto sobre o valor acrescentado ou imposto sobre as vendas 
está a ser reformado.   
 
O caminho 
Não precisamos de um Estado, uma empresa posicionada 
globalmente ou uma comunidade religiosa para prosseguir os 
objectivos do Capitalismo Ético, mas sim das pessoas em todo o 
mundo que não querem continuar a apoiar os sistemas exploradores, 
dominantes e dualistas e que querem participar na concepção positiva 
e aberta 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 mais 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 a história dos últimos 500 anos demonstra), prevalecerá a 
percepção de que sem liberdade, dignidade, prosperidade e saúde da 
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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 factos gráficos a favor e três a favor, não-
pessoais, com explicações claras baseadas em informação 
baseada em evidências (produzida e verificada em factos e 
aderência ao código dos media por estudantes não-partidários 
nas universidades) que promovem a educação, o conhecimento, 
e a livre tomada de decisões pelo eleitor. 

 
 
 
 
 

 
Democracia Directa 2014 -2020 
 
Voltando aos nossos dez milénios de história;  
 

Mais pessoas = mais direitos humanos, 
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mais liberdade, mais prosperidade, mais saúde e mais tempo de 
vida e mais informação, mais conhecimento. 

Até agora, sob o capitalismo, adaptámos as pessoas à forma 
como as máquinas funcionam, a fim de lucrar com a produção. À 
medida que a população mundial aumenta, utilizaremos 
inovações para adaptar os robôs, que irão escrever os seus 
próprios programas no futuro, às pessoas. No futuro, o trabalho 
será organizado individualmente de modo a que cada pessoa 
possa viver uma vida significativa no país da sua escolha, em 
dignidade, prosperidade e saúde.  

A ligação entre criatividade, educação, democracia e um 
segundo esclarecimento foi demonstrada em numerosos estudos 
e repito estes resultados de investigação, 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 se auto-organizar através de uma democracia directa. 

Esquece-se aqui que já com a publicação da possibilidade da 
democracia directa ao mesmo tempo elevada, artificialmente de 
fora com a ajuda dos meios de comunicação social, nos nossos 
cérebros por mutações de sinapse de medo erigidas fronteiras 
de inteligência e sentimentos de impotência, por soluções de 
liberdade e responsabilidade pessoal são diminuídas, o que leva 
a sair do QI reduzindo o medo de loops permanentes e a ele:  

a. São as publicações e discussões sobre os efeitos dos medos 
e bloqueios de pensamento que reduzem esses medos. A 
população aprende a proteger-se de medos e informações a 
descoberto, não reais, que paralisam o pensamento e a reavaliá-
los no seu significado e escala de medo real para si própria, não 
para ignorar esta informação reavaliada, mas se for possível e 
necessário ou se puder ser organizada ajuda para os afectados, 
para encontrar soluções holísticas co-mundiais através da 
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inteligência do povo em processos democráticos de dissolução 
do medo.  

b. Os bloqueios neurobiológicos e epigenéticos do medo, 
criatividade e QI-cérebro (que supostamente alertam contra 
perigos reais, geneticamente programados, podem ser mal 
utilizadas para controlar populações para a redução do QI, anti-
democraticamente para o pensamento - medo - rigidez) são 
novamente levantadas com a fórmula soberana e criativa dos 
processos figurativos de criatividade na arte, inovações 
explicadas ou soluções para problemas através dos neurónios-
espelho e dos desvios de informação na rede neuronal do 
cérebro. Este é o milagre da evolução neuro-cérebro 
cientificamente conhecido (também epigenicamente eficaz) 
através da cognição-informação para a preservação de si próprio 
e das espécies: os meios de comunicação social - e a autoridade 
- crentes, quatro anos impotentes, governados por notícias 
falsas e lobbies, tornam-se um democrata activo e criativo e 
soberano de uma democracia directa através da formação de 
redes geradas pela criatividade (no triplo sentido). 

Também esquecido pelos opositores da Democracia Directa 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 
algantias para optimizar as melhores propostas de votação e 
decisões eleitorais do povo e com BIG Data e a sua tradução 
em planos de acção e propostas legislativas, podem ser 
utilizados sem políticos filiados em partidos e lobbying para 
o voto popular, dos quais os seleccionados (Open Sours for 
development and voter oversight) para programas e perguntas 
eleitorais (para implementação de seis filmes de factos pró e 
contras-produção universitária sobre a respectiva pergunta 
eleitoral) são lançados para votação, após a visualização dos 
seis filmes de factos, com uma licença eleitoral de cidadão. 
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O imposto sobre os rendimentos e os salários será abolido. O 
sistema fiscal 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 
nas eleições pagarão 10% de imposto sobre o seu rendimento 
anual no ano eleitoral, uma vez que não participam no processo 
democrático das eleições e impõem a sua própria tomada de 
decisão como democratas aos seus concidadãos.   
 
Eleições livres, secretas e directas  
Reivindique os seus direitos humanos com democracia directa!  

 
 
Os desenvolvimentos negativos regionais, nacionais e globais só 
podem ser contrariados aos mesmos níveis com ideias éticas e 
no terreno das constituições e leis, abrindo assim um futuro 
positivo para todas as pessoas através de uma democracia 
directa baseada em questões.  
 
Escolha por voto secreto se você e os seus filhos quiserem 
viver num mundo livre em saúde e prosperidade para todos.  
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Votem através da Democracia Directa que os monopólios do 
Capitalismo de Vigilância sejam quebrados por leis, que os 
mega-dados das redes sociais e agências de inteligência sejam 
libertados de forma personalizada para o desenvolvimento ético 
de ideias, e que uma utilização do subconsciente pelas 
previsões de dados do Capitalismo de Vigilância não seja 
utilizada para reduzir a inteligência e o QI, personalidade, 
liberdade, criatividade, saúde, vida, democracia, liberdade 
financeira e oportunidades e liberdades de desenvolvimento 
ético de indivíduos, grupos ou povos e que o capitalismo de 
vigilância deve ser transformado em Capitalismo Ético para 
benefício de todas as pessoas através de legislação.   
  
 
A escolha directa dos tópicos  
Três filmes de verificação de factos científicos e três filmes de 
verificação de factos con, cinco minutos cada, sobre a questão 
eleitoral serão apresentados pelo painel de discussão nos 
meios de comunicação social e meios de comunicação social.     
 
A sua voz  
Votação para o sistema de emissão-eleição directa, que 
preenche os cargos governamentais com gestores profissionais 
empregados. Na democracia directa temática nenhum partido 
ou político é eleito, mas é votado sobre o tema eleitoral 
seleccionado e apresentado pelo eleitor soberano através de 
aplicação eleitoral.  
 
As eleições em cadeia são secretas, seguras e não podem ser 
manipuladas.  
 
Inscreva-se na aplicação móvel gratuita Direct Democracy em 
mais de 100 línguas para que possa decidir sobre uma natureza 
sustentável e um futuro ético em saúde e dignidade para si e 
para a sua família, e com todos sobre a sua vida e liberdade.  
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A App Eleitoral recolhe e une os eleitores da democracia directa 
até que surjam maiorias democráticas regionais, estatais ou 
globais para emitir democracia directa aos cinco níveis. Ser 
soberano e ligar-se a pessoas que pensam na liberdade na rede 
social - www.the-sovereign.com com pessoas que pensam na 
liberdade da Democracia Directa, construir amizades e trocar 
ideias. 
 
 
 
Escolha como quer viver  
 
 
www.the-sovereign. com a aplicação escolhida 
para encontrar novos amigos para uma vida 
melhor.  
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Se todos fizerem 4 amigos, temos 
exponencialmente a maioria democrática num 
curto espaço de tempo e podemos exigir 
respeito pelos direitos humanos e 
desenvolvimento sustentável do capitalismo.  
 
Já com sete por cento  
www. o-sovereign. com eleitores, pode fazer do 
mundo um lugar melhor.  
 
Pense na rapidez com que 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, global e nos Estados-
nação com criatividade ética.  
 
O Clube Soberano da Fundacion Liedtke sem fins 
lucrativos em Puerto de Andratx Mallorca não é um 
partido político, ideologia ou religião, mas um 
movimento de base que trabalha globalmente, que se 
ergue em todos os países em prol de um ambiente 
sustentável e co-ambiental eticamente concebido nos 
estados nacionais e ajuda, através dos "programas 
informáticos de inteligência de enxame da criatividade 
da humanidade", de acordo com a cultura evoluída de 
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cada país para acompanhar uma vida óptima e ética 
em liberdade, dignidade e auto-determinada no 
caminho para um futuro melhor para o povo do país 
numa democracia directa.  
 
Exigir uma democracia directa, respeito pelos direitos 
humanos, e capitalismo ético: 
 
 
NA SUA CIDADE  
NO SEU ESTADO  
NA SUA COMUNIDADE DE ESTADOS  
GLOBAL 
 
Vote agora sobre os temas da democracia directa 
e obterá o modelo de sociedade garantido pela Lei 
Básica, ou nas constituições dos países, se um número 
suficiente de pessoas no seu país concordar consigo.  
 
Não mais Estado, mas menos Estado com menos leis e 
regulamentos e algumas estruturas co-mundiais 
sustentáveis conduzem a um futuro melhor.  
 
Torne-se activo para a sua liberdade e a liberdade de 
todas as pessoas! 
 
A democracia directa é assim tão simples 
Votar com o aplicativo eleitoral directo global e ligar 
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-



 

 
137 

sovereign. Com 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 si, os 
seus filhos e todas as pessoas mais justas e livres.  
 
Traga as suas sugestões criativas para melhorar a 
votação e a discussão, a fim de melhorar a democracia, 
a sociedade, o ambiente e o mundo à nossa volta.  
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 ambiente e o mundo à nossa volta, os direitos 
humanos e as constituições marcam o caminho para 
uma nova liberdade, saúde, dignidade e prosperidade 
para todos.  
 
Reclamar o seu direito à autodeterminação, à 
criatividade e a uma vida sem medo. 
 
Temos tempo, porque funciona para nós 
e continuar a reunir apoiantes na plataforma eleitoral 
www.the-sovereign. com até à formação de maiorias 
populacionais:  
 
em CIDADES, REGIONAL,   
EM PAÍSES E A NÍVEL MUNDIAL  
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formaram-se para um sistema eleitoral de 
democracia directa, para que, de acordo com as 
constituições e leis básicas dos países, a 
democracia parlamentar possa ser transformada 
numa democracia directa com um capitalismo 
ético orientado para o ser humano, o ambiente e 
a natureza em cada país.  
 
Entretanto, deixaremos a aplicação eleitoral como um  
Desenvolver "a aplicação-sovereign app", encriptada 
em cadeia, para votação secreta e programá-la para 
países em todas as línguas predominantes do país. 
 

O sistema de votação "The-Sovereign" da aplicação 
eleitoral utilizará a segurança da encriptação da cadeia 
de bloqueio. O aplicativo eleitoral ainda por desenvolver 
separará a identificação dos eleitores e a votação para 

garantir o anonimato dos eleitores. 
 
Com o programa eleitoral da aplicação: 
 www.the-sovereign. com, vamos realizar um mundo 
mais justo e sustentável que utiliza software de IA e a 
inteligência do enxame da sociedade global para iniciar 
o próximo e há muito esperado passo evolutivo dos 
sistemas sociais e moldar o melhor futuro possível para 
as pessoas e o ambiente.  
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As questões eleitorais não estão sujeitas a lobby, 
mercado, política, meios de comunicação ou influência 
partidária, pois os eleitores não estão agrupados em 
partidos ou grupos de eleitores e apenas se reúnem na 
cadeia de bloqueio que assegura eleições soberanas 
dos resultados eleitorais no livre arbítrio da sua 
resposta soberana às questões eleitorais. Estão em 
vigor outras medidas de segurança secretas para 
assegurar que as perguntas, eleições ou eleitores não 
possam ser influenciados ou comprados com presentes 
eleitorais por lobistas, partidos, meios de comunicação 
ou governos, tanto quanto possível. As listas de nomes 
de doadores não são publicadas pela Fundacion 
Liedtke e pelos organizadores da Democracia Directa. 
O financiamento ou patrocínio da Democracia 
Soberana Directa não é possível, uma vez que não 
queremos permitir qualquer influência nas questões 
eleitorais.    
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Tornar-se confiante e participar.  

Não deixe a formação do futuro do mundo para os 
lobistas e governos. 

 
Mesmo que os políticos cedam através de 

manifestações,  
ser avisado, tenha cuidado, e exija agora o  

Democracia directa. 
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A sua primeira escolha global  
sobre o estabelecimento de uma democracia 
directa global 
 
Todas as pessoas com 14 anos de idade podem 
participar nas eleições directas.  
 

 
 
 

O seu boletim de voto Blockchain  
sobre a primeira questão de princípio           
 
 
 
 
Inscreva-se na primeira escolha para que o possamos notificar 
quando chegar a altura de partir. 
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Formulário	de	Eleição: 
Nome	próprio	Apelido	 
Idade	 
País	(selecção) 
Cidade	(selecção) 
Código	postal	(	) 
Email: 
Telefone 
Whatsapp	
Língua	materna	(selecção)	
Língua	adicional	(selecção) 

Os	seus	dados	são	secretos	e	não	serão	partilhados	ou	vendidos,	fornecidos	com	publicidade,	
mas	apenas	utilizados	para	a	distribuição	global	do	Sovereign	Direct	Democracy,	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.				 

 

 
Quer uma democracia directa? 
 

O Sim    
O Não     
O sem opinião 
(assinale se for o caso) 
 
 
As eleições Sovereign Blockchain protegem contra a 
manipulação e corrupção eleitorais a nível local e 
global. 
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A Fundacion Liedtke  
                      Departamento Organizacional Soberano 
 
Quem é a Fundacion Liedtke, sem fins lucrativos? 
A Fundacion Liedtke gere, o rendimento e doações da Sovereign 
Coin, obras de arte, e bens imobiliários, acções e activos de 
doadores para implementar democracias directas, uma aplicação 
do sistema de saúde global, e construir centros universitários da 
Globalpeace, e leva o Clube Soberano privado a implementar 
uma democracia directa.  
  
O Clube Soberano da Fundacion Liedtke não é um partido 
político ou religião (e não quer tornar-se um partido ou religião), 
mas um movimento democrático de base que aborda as 
questões do presente e do futuro independentemente da religião, 
filiação partidária, ideologias, cosmovisão, filiação social, 
financeira ou étnica, orientação social ou de grupo educativo, a 
cor da pele, o sexo ou a idade apenas para questões factuais e 
temas eleitorais em conjunto, a fim de organizar o conceito de 
um capitalismo ético alinhado com os seres humanos e a 
natureza, com democracia directa global, no quadro das 
respectivas constituições nacionais pacífica e democraticamente 
em benefício de todos os seres humanos globalmente em linha 
para votar num novo co-mundo sustentável em paz, saúde e 
prosperidade para os seres humanos e a natureza. 
 
Será formado um Clube Soberano do Estado para cada Estado, 
tendo em conta a cultura, leis e constituições do Estado e a(s) 
língua(s) do Estado, e organizará e proporá ao Soberano para 
decisão e votação as questões eleitorais diferenciadas para o 
Estado com as soluções propostas. 
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O Clube Soberano, tal como acontece com o desenho das 
perguntas do escrutínio, não está sujeito a influência externa.  
 
Publicidade ou patrocínio nos meios de comunicação do Clube 
Soberano não é possível.  
 
Os dados do adquirente ou do doador da Sovereign Coin são 
assegurados por uma cadeia de bloqueio.  
 
As tarefas da Fundacion Liedtke  
Com as receitas líquidas da venda de donativos da Sovereign Coin, a 
Fundacion Liedtke financia 100% dos três pontos focais para a promoção de 
um mundo ético e criativamente sustentável: 

 
a.) o estabelecimento da democracia directa "O Soberano  
b.) a construção dos centros de paz "Globalpeace Campus" e a 

exposição Nova Renascença: i = E = MC2 
c.) a investigação e programação da aplicação gratuita de promoção 

da saúde e da criatividade: "aimeim" em mais de 100 línguas.  
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A Rede Social Soberana: 

 
Sovereign-Star:      Rede Social: Vídeos, filmes, fotos e textos sobre   
                                Tópicos e perguntas opcionais com selecção de língua e  
                                Marcação da língua materna para     
                                Troca de informações + pedidos de amizade com  
                                Calendário de nomeação para se conhecerem   
                                pessoalmente 
 
Sovereign-Fink:     Assembleia Pública de Videoconferência e  
                                Circuito de eventos  
 
Sovereign-Falcon: Videochamada Blockchain e especialmente securizada    
                                e telefone e vídeo à prova de escuta com   
                                Teleconferência 
 
Posto Soberano:   Cadeia de bloqueio e especialmente segura      
                                Sistema de correio electrónico 
 
Sovereign-Lark:    Blockchain e especialmente seguro    
                               Texto, fotografia, sistema de amizade em vídeo do   
                               Soberano Comunidade  
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As regras éticas dos sistemas de comunicação Soberanos  
A informação negativa que viole o Código dos Media, a Carta dos Direitos 
Humanos da ONU, a dignidade humana, glorifica, incita ou promove o ódio, a 
violência ou a intimidação e a discriminação, ou é manifestamente falsa como 
um facto, ou procura restringir a liberdade de informação, a criatividade, a 
democracia e o desenvolvimento de um ambiente sustentável ou a educação 
da população será eliminada. O utilizador confirma que não utilizará os 
sistemas de comunicação Sovereign para as informações negativas listadas, 
pois pode ser banido do "Sovereign Club" como utilizador de comunicação e 
como membro, embaixador ou secretário-geral de um país. 
 
A segurança dos dados soberanos: utilizadores e eleitores permanecem 
em segredo. 
Todos os dados privados dos utilizadores soberanos e todos os dados dos 
sistemas de comunicação soberanos: Falcon, Post, Fink e Lark continuam a 
ser propriedade exclusiva e sem restrições dos utilizadores e não serão 
vendidos ou partilhados e estão protegidos por Blockchain. 
 
A Moeda Soberana Blockchain protege a sua independência global. 
 

 
 
 
 
 
Com o objectivo de manter a confidencialidade dos eleitores e utilizadores 
Soberanos, todos os dados podem ser destruídos sem substituição pelo 
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operador da rede Soberana. O utilizador dos sistemas de comunicação 
Sovereign dá o seu consentimento para que os seus dados sejam 
irremediavelmente destruídos (sem reembolso de custos pelo operador para 
restaurar ou recuperar os dados) pelo operador da rede Sovereign em caso 
de perigo pelas autoridades (por exemplo, alterações legais no país de 
domicílio), governos, ataque de hackers ou terceiros. Os seus bens e dados 
importantes permanecerão seguros e protegidos por uma cadeia de bloqueio 
no seu telefone, pau ou computador. Após a eliminação, o utilizador pode 
voltar a registar-se, uma vez que os servidores Soberanos são operados em 
novos locais no caso de um risco existente de interferência eleitoral, tentativa 
de reconhecimento, formação de perguntas eleitorais, votação secreta ou 
sistema de votação sob diferentes legislações nacionais.  
 
 
A rede social Sovereign está sem anúncios e cookies 
A utilização da rede social Sovereign incluindo os sistemas: -Falcon, -Lark, -
Fink e -Post é gratuita. 
Os utilizadores registados da Rede Social Sovereign receberão uma 
notificação após a conclusão do programa de comunicação segura. 
 
Registo gratuito como utilizador da Rede Social Sovereign  
Como votante da Democracia Directa, não é necessário tornar-se membro do 
Clube Soberano para utilizar a rede social soberana segura. 
Este registo é gratuito e assegura um lugar no Programa de Segurança 
Soberana após a sua conclusão: 

 
Rede de Registo Sovereign www.the-sovereign.com         
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tornar-se um membro  
 
                     no Clube Sovereign 

As estruturas organizacionais da Fundacion Liedtke   
As Colecções de Arte "Nova Renascença: i = E = MC2",  

e "Soberana", a Fundacion Liedtke  
e a  

Clube Soberano para a realização da democracia directa   
  
Sovereign é um clube sem personalidade jurídica que ajuda a 
dar vida às organizações nacionais de democracia directa. 
 
Algumas sugestões são feitas para mudanças e sua 
implementação no primeiro passo como base de trabalho para 
mudar o rumo de uma sociedade ética global para um novo 
mundo, que deve ser adaptada às circunstâncias e exigências 
de cada país. 

Qualquer membro do Clube pode submeter propostas e 
perguntas de voto para eleição sobre as quais as alterações e 
admissão ao escrutínio serão então organizadas pelos 
Embaixadores Soberanos e os Secretários Gerais do Clube no 
país e as populações do país em questão no processo de 
votação KI Wiki com verificação dos factos sem partidos ou 
pessoas de acordo com os tópicos do escrutínio na língua 
nacional para eleição. 

O website www.the-sovereign. com é duplamente fixado com pinos. Os cuckis não são 
estabelecidos por nós, os dados não são vendidos, mas apenas utilizados para promover a paz e 
o desenvolvimento directo da democracia. Todos os dados dos eleitores e membros do Clube 
Soberano permanecem reservados apenas para projectos de paz e democracia e são altamente 
secretos para além disso. Os resultados das eleições locais, estatais e globais são publicados 
online sem nomes nem dados pessoais. Apenas o eleitor é capaz de verificar o voto com a sua 
aplicação móvel encriptada o seu voto nas estatísticas eleitorais da cadeia de bloqueio. As 
autoridades governamentais não têm acesso aos dados dos utilizadores. O opensouce criou um 
programa eleitoral em cadeia do programa Direct Democracy election app; the-
sovereign.global será afixado e publicado online para inspecção e controlo da estrutura do 
programa.
 
Inscreva-se agora como um "Membro do Clube Soberano" gratuito. 
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A Organização Soberana está em construção 
 
Candidatar-se como embaixador ou secretário-geral da 
Organização Soberana  
 
Tornar-se embaixador ou secretário-geral de um país  
da Organização Soberana, se quiser trabalhar para uma 
democracia directa global. 
 

 
 
Formulário de Inscrição:  
Organização do país: www.the-sovereign.com 
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A doação compra de Moedas Soberanas 
 
Encomendar Moedas Soberanas para apoiar a 
construção de uma democracia directa global 
 
Se todos doarem ou comprarem 20 Sovereign Coin por ano, 
somos independentes e financeiramente fortes para lançar a 
liberdade de informação, cidadania e democracia e para  
defender a nossa  
saúde e liberdade. 
 
 
 

A MOEDA SOBERANA 
 

A história mostra: a criatividade permite a liberdade, a 
paz e a saúde. 
 
Para os senhores feudais, o dinheiro tem apenas uma função de 
dinheiro de jogo, uma vez que têm esse dinheiro, não coberto 
por valor, produzido como meio de troca, a fim de poderem 
trocar os bens importantes para governar, tais como meios de 
comunicação social, organizações, políticos, empresas da classe 
média independente, acções, bens 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 carregado dos sistemas feudais 
globais, um objecto de troca (como no início da colonização: 
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 
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populações e acumula-se com os governantes, acompanhado de 
cada vez mais poder. 
 
 
 
A característica especial da Moeda Soberana é que ela é  
é utilizado exclusivamente para construir a paz global, a saúde e 
a soberania humana, e para este fim, um website em linha da 
Democracia Directa chamado: www.the-sovereign.com.   

à organização estabelecida. 
  
A Fundacion Liedtke irá emitir 100 mil milhões de Moedas 
Soberanas (Moedas TSG) em denominações de 1 Moeda TSG 
para construir e expandir um novo mundo ético.  
 
As receitas líquidas das "Moedas Soberanas" doadas ou 
vendidas serão utilizadas a 100% para acumular:  

a.) da democracia directa, "O Soberano".  
b.) dos centros de paz "Globalpeace Campus" e do 
c.) "Nova Exposição Renascentista: i = E = MC2" 
d.) bem como para a investigação e programação da aplicação 

gratuita de promoção da saúde e da criatividade: "aimeim" em 
mais de 100 línguas. 

As Moedas Soberanas podem ser adquiridas através da 
realização de obras de arte objectivas (inovadoras) e Arte 
Inovadora com Ideias Mundiais do público ou dos proprietários 
das obras de arte, trocando-as por Moedas Soberanas, 
contribuindo assim para o desenvolvimento de um mundo 
positivo. As obras de arte que estão incluídas na colecção de 
arte soberana do Museu de Arte Aberto de propriedade ou 
produção devem ser objectiva e cientificamente evidentes 
através de uma "avaliação Artinvest" com inovações AAA. AA ou 
Uma obra de arte, cujo valor é expresso no certificado Artinvest. 

A liberdade, a criatividade, a saúde e a riqueza das populações, 
pela primeira vez, não podem ser desviadas pelos sistemas 
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soberanos. O valor cultural gerado na população através de 
obras de arte da colecção de obras de arte Sovereign é reunido 
na Fundacion Liedtke. A Moeda Soberana tem um potencial 
futuro particularmente elevado de liberdade e complementa os 
mercados ambientais e co-ambientais emergentes de uma 
democracia directa através do Capitalismo Ético. 

 

A liberdade dos cidadãos: Assim, a Moeda Soberana é um 
novo bem cultural auto-gerador que permite à arte e aos artistas 
sem assistência governamental ou dependências de galerias 
novas liberdades que promovem a criatividade, a saúde, a 
educação e a democracia, e através da inovação, a 
prosperidade das populações.  
 
X Encomenda com transferência bancária para comprar Moedas 
Soberanas para apoiar a Democracia Directa:  
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"A Moeda Soberana (TSG-C)"  
Se comprar moedas, pague-as na conta da Fundacion Liedtke 
sem fins lucrativos em Puerto de Andratx Mallorca, que utilizará 
100% das receitas líquidas, sem quaisquer taxas administrativas 
ou outras, para construir a  
"Democracia Directa O Soberano" 
"Centros de Campus da Globalpeace" e o  
"aimeim health app" utilizado. 
 

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 
 
Artinvest obras de arte certificadas  

  
 
A Moeda Soberana  

 
Segurança: A construção de uma democracia directa em liberdade, paz e 
saúde para todos os povos. 
 
Ordem Soberana das Moedas www.the-sovereign.com 
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X 20 Moedas Soberanas = 20 euros de doação 
X 100 Moedas Soberanas = 97 euros de doação 
X 1.000 Moedas Soberanas = 950 euros de doação 
X 10.000 Moedas Soberanas = 9.000 euros de doação 
X 100.000 Moedas Soberanas = 80.000 euros de doação 
X 1.000.000 Moedas Soberanas = 7.00.000 euros de doação 
 
X Cartão de crédito ou factura 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 encontram-se 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 investigação científica, à qual se tem de se 
submeter porque é a verdade. O facto de a própria sociedade 
tornar possível tal investigação, a sua publicação e aceitação, 
não é tido em conta. Obviamente, desempenha um papel que a 
investigação já não está comprometida com a continuação de 
uma tese mundial fundada religiosamente. Mas será esta uma 
perspectiva suficiente para o próximo milénio ou para a 
continuação da nova inscrição mundial? Ou: como pode a 
sociedade responder ao facto de a própria ciência ter abraçado 
uma escolha pragmática de métodos e uma epistemologia 
construtivista? Fornecer redescrições é certamente uma questão 
de a própria ciência mudar os problemas ao propor novas 
soluções para os problemas, mas também ao perceber que os 
problemas são insolúveis. Além disso, será necessário pensar 
nos meios de comunicação de massas, que, com informação 
constantemente nova, mudam as possibilidades de olhar para o 
passado. Acima de tudo, porém, a poesia serve para arrancar o 
passado do esquecimento e para o apresentar de tal forma que 
pode ser descrito de novo aletheia no sentido original. Mas como 
pode tudo isto continuar quando o próprio mundo se está 
constantemente a renovar através de escolhas. A par das 
clássicas redescrições destinadas ao aletheia, estão agora a 
surgir outras formas de comunicação que geram informação 
sobre decisões. 
 
A sociedade renova-se e o problema é como a comunicação 
pode manter-se actualizada, como pode manter a própria 
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sociedade actualizada. Certamente uma sociedade que se 
renova constantemente através de decisões deve ser entendida 
como um sistema que gera a sua própria incerteza. Não se sabe 
antecipadamente como irão decorrer as próximas eleições 
políticas, se e onde as flutuações monetárias dos mercados 
financeiros internacionais irão conduzir ao investimento, ou 
quem irá casar com quem. Um mundo que tem de lidar com isto 
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 actual, cujo passado 
coagulado, não determina o que está "por vir". Esta situação 
mundial emerge em vários termos com os quais a sociedade 
está actualmente a trabalhar a fim de se adaptar a ela. Falamos 
de risco e cálculo de risco, ou de inovação e criatividade, a fim 
de criar condições para o maior número possível de 
desenvolvimentos futuros diferentes. 
 
Dá-se coragem e certamente não fazer nada e esperar não seria 
uma solução para o problema. É preciso produzir factos a fim de 
se poder compreender em retrospectiva o que aconteceu com a 
própria participação. Isto significa que o mundo já não pode ser 
concebido como um stock total de coisas (visíveis e invisíveis), já 
não como um "Rerum Universitas". O conceito de mundo torna-
se um conceito correlativo de tomada de decisões, e as 
limitações das possibilidades de tomada de decisões são dadas 
mais pela sua própria história do que pelo mundo deixado 
intocado. É precisamente por esta razão que a literatura (e 
poderíamos acrescentar, a ciência) tem a função acima referida 
de expandir a memória. Além disso, se o mundo permite que 
sejam tomadas decisões, 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 
acontecimentos que manifestam significado mesmo que não 
perdurem, e que, com a sua aparência, já se reduzem. Surge 
assim um mundo que é histórico no sentido estrito, que deve o 
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seu dinamismo não às forças especiais (energia) mas à 
instabilidade dos seus componentes elementares. Este só pode 
ser um mundo que já não fornece uma base de apoio. A 
observação do mundo é assim dirigida de volta ao que 
aconteceu e, precisamente porque aconteceu como um evento, 
já não pode ser alterada. 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. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universidade de Bielefeld 
Consultor da exposição de arte aberta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


