
 

 

 

Den suveræne 
Direkte demokrati nu  

 
Dieter Walter Liedtke 



 

 

 
        

 Den suveræne 

     Direkte demokrati nu  
 
 

Globalt demokrati   
 
 
 
 
 
 
 
             Dieter Walter Liedtke  
 
 
 
 
 



 

 
3 

Tryk 
 
 
 
 
Den suveræne globale trust 
(i oprettelse af British Virgin Island) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - marts 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Oversættelser 
Vi beder om støtte med oversættelserne af bogen "Der 
Souverän" og vores Souverän websider i andre sprog, da de 
forskellige sprog af den tyske tekst med 
tekstoversættelsesprogrammet DeepL blev oversat til de 
yderligere sprog, beder vi om din hjælp ved rettelser af 
oversættelserne i en mail under:  
text@the-sovereign.com  
 
Vi stiller gerne bogen "Der Souverän" oversat til alle andre sprog 
gratis til rådighed for alle internetbrugere som PDF-fil og 
udformer gerne yderligere websider med oversatte tekster fra 
Souverän. Send venligst en e-mail for at få afklaret de 
ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med oversættelser fra den 
tyske tekst til et andet sprog, som endnu ikke er blevet oversat til: 
book@the-sovereign.com  
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Fornyelse af verden  
gennem forskning og uddannelse 
 
Information er virus eller medicin 2003 
 
Information er ved at ændre vores sundhed og samfund. 
Terrorangreb viser os på en skræmmende måde, hvad man har 
overset i de sidste århundreder. Vi måtte lære, at bagudrettede 
trosretninger og ideologier kan føre til evolutionær tomhed, 
håbløshed, depression og/eller aggression.  
 
I århundreder blev forbuddet mod billedlig fremstilling af naturen 
og Gud manifesteret ved fortolkningen af Koranen, og der blev 
således nedlagt et forbud mod fantasi på fantasiens delområder, 
hvilket har medført og medførte ødelæggende konsekvenser for 
de troende, hvis de religiøse bud blev fortolket for strengt. 
Virkningerne kan forstås, hvis man sidestiller en ophævelse af 
begrænsningen af visioner og kreativitet med en religiøs 
overskridelse og dermed overfører arbejdet for fremtiden til Gud 
alene. 
 
En sådan overførsel af den fremtidige magt til Gud svarer ikke til 
verdens udvikling, fordi menneskers indsigt i 
bevidsthedsudviklingen har bidraget til, at udviklingen af deres 
egen indre verden, menneskets og samfundets neurale netværk 
altid er tilpasset den ydre verden. Man kan også sige, at naturen, 
udviklingen, fremtidsmagten, visioner, kunst og kreativitet - alt 
sammen kommer fra Gud og derfor også de ting, som 
mennesket har bidraget til verdens udvikling. En streng 
adskillelse mellem Gud og mennesker fører til de velkendte 
disharmonier hos de troende (personlighedsreduktion, frygt, 
depressioner, afhængighed og aggressioner) og konsoliderer 
således de stærkes magt gennem mysticisme, som i 
middelalderen i Europa, hvilket førte til forfølgelse og afbrænding 
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af vidensformidlerne i den kristne verden. I tiden før Koranen og 
før den fatalistiske fortolkning af Koranen, som senere blev 
udbredt, blev der inden for samme kulturelle område skabt høje 
kulturelle og humanistiske resultater. Tænk f.eks. på 
pyramiderne, biblioteket i Alexandria, poesi, astronomi, arkitektur, 
matematik, medicin og kunst. 
 
 
Et bud til folket om ikke at få lov til at forestille sig noget ukendt 
for dem, noget evolutionært, ting, processer, systemer, fremtiden, 
Gud, som de alligevel konfronteres med dagligt, som et behov 
eller ritual, eller ikke at få lov til at følge deres intuition, blokerer 
deres fantasi. Det fører til, at afhængigheden af staten og 
religionen er indbygget i systemet, da ikke-forestillede, åndelige 
fremtidskonstruktioner således ikke skabes i befolkningen selv, 
men befolkningen skal hente sin styrke fra religionen og 
statsledelsen - fra retningslinjer og love, som de giver. Det vil 
sige, at mennesker på grund af forbuddet mod fantasi ikke kan 
skabe nye ideer, billeder eller værdier for sig selv i en verden, der 
ser tilbage, og dermed kan de ikke opbygge moderne idealer for 
fremtiden, og det til trods for at Kristus og Muhammed selv var 
store visionære og forandringsskabende.  
 
Uden egne og nye værdier er der ingen kreativ og produktiv 
udformning af fremtiden. Udvikling og velstand, både for den 
enkelte og for samfundet, er kun vanskeligt muligt på grund af 
begrænsninger i kreativitet og visioner. Befolkningen stopper på 
de udviklingsstadier, der er beregnet til den, eller udvikler sig ikke 
i overensstemmelse med genernes naturlige evolutionære 
programmer. Det er derfor ikke overraskende, at fortidens 
referencesystemer og værdier idealiseres i bagudrettede 
religiøse systemer og ideologier. 
 
Der er en kamp om fordelingen i dag med værdierne fra i går. 
Som en konsekvens heraf og af frygt for det nye og fremmede er 
der en kamp mod de værdiændringer, som fremmer en 
bevidsthedsrevolution - med andre ord, som fremmer et 
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samfundssystem, der er orienteret mod fremtiden. Det ovenfor 
beskrevne fænomen gælder for de fleste selvstændige ideologier 
og trossystemer. Den stigende afstand til ekstreme fatalister, 
terrorister og nynazister gennem erkendelse, fantasi og 
udformning af fremtiden bidrager til, at de udelukker sig selv fra 
den verden, der udvikler sig, og kun lever i deres egen verden - 
og reagerer eller handler mere og mere aggressivt og, set fra 
vores synspunkt, mere og mere umenneskeligt. 
 
Men som ud fra deres fatalistiske opfattelse handler i 
overensstemmelse med deres religion, deres overbevisning eller 
ud fra en indre nødvendighed og i overensstemmelse med Guds 
bud, samt fra fremtidens og forskningens verdener, som de 
mener at være udelukket fra ved Guds ord (med en fortolkning af 
fantasiens begrænsning), og i disse verdener af de vantro ser de 
deres fjendebilleder og ønsker derfor at bekæmpe og ødelægge 
andre religioner eller verdensbilleder og deres symboler (som 
terrorangrebene viser).  
 
Dette er let muligt, fordi magtsystemernes ledelsesgrupper (også 
demokratiske stater), kombineret med religioner, ideologier og 
trosretninger, både internt (systemets medlemmer) og eksternt 
(tredjeparter), er den videre udvikling, åbenhed, kreativitet og 
evolution for at bevare magten be- og forhindre. De, der ikke 
tilhører magtsystemernes snævreste kerne, bliver vildledt eller 
intimideret, skræmt og skræmt, og deres personlighedsudvikling 
bliver forstyrret af informationsfiltre. De, der gennem deres 
kreativitet og mod alle odds bringer nye idéer frem, som binder 
folk sammen, skaber nye værdier og idealer, bliver fremstillet 
som løgnere eller retsforfulgt som snydere og lovovertrædere, 
isoleret fra deres familier og samfund. I den nærmeste fremtid vil 
den uddannelsesmæssige kløft mellem kulturerne ikke ændre sig 
elementært, for selv i den vestlige verden er fordelene ved at 
afkode kunst gennem museer og medierne samt indførelsen af 
afkodning af kunst som et obligatorisk fag i skolerne, 
beskyttelsen af kreative mennesker gennem forfatninger og 
hjernemanipulation gennem vild spredning af negativ 
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medieinformation fra kredse, der klamrer sig til forældede 
ledelsesinstrumenter, endnu ikke blevet anerkendt eller stoppet. 
 
Netop i dette punkt, i den vestlige verdens, orientens og den 
tredje verdens næsten lige store udgangsposition med hensyn til 
forøgelse af kreativiteten gennem forbedret neuronalt netværk, 
ligger muligheden for, at med en global indførelse af en formel for 
kreativitet gennem medierne med nye programmer og indhold 
(da det skulle være et optisk billedligt - uafhængigt af læsning, 
skrivning og tidligere uddannelse - formidlingssystem) kunne alle 
mennesker tage samme skridt samtidig. De ekstreme 
udskejelser, uoverensstemmelser og misforståelser mellem 
kulturer, religioner, ideologier og folkeslag ville blive reduceret 
betydeligt, hvis en sådan kreativitetsformel - som mere korrekt 
burde kaldes livsformel eller fredsformel - blev indført. Det ville 
være en stor mulighed for at hæve kreativiteten og 
intelligensniveauet på verdensplan og mindske terrorisme og 
krigsfarerne. 
 
Kreativitet og hjerneblokeringer indtil i dag 
I Europa har vi gennem historien oplevet, at befolkningens 
adgang til viden (læsning og skrivning) blev forhindret af 
religionen kombineret med magtsystemerne. Denne tilstand blev 
først brudt i det 15. århundrede af Johannes Gutenberg og hans 
opfindelse af bogtrykkeriet, som førte til kopiering og udbredelse 
af bøger og dermed af den daværende viden i verden. 
Statistikker viser, at de privilegerede mennesker i Europa havde 
omkring 900.000 bøger på det tidspunkt. Et århundrede senere, 
takket være Gutenberg, var der allerede ni millioner. Gutenberg 
bidrog i høj grad til at bryde den elitære blokade. 
 
Vidensforvaltningsmonopolets dominans fortsatte længe, men i 
de enkelte territoriale stater i Tyskland blev det tidligere 
privilegium at kunne læse og skrive først i slutningen af det 18. 
århundrede en pligt i kraft af oplysningstidens bestræbelser. 
Skolepligten blev indført i den tysktalende verden i Preussen i 
1794. Men ikke kun her, men også i de fleste europæiske lande 
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begyndte man at læse og skrive befolkningen på dette tidspunkt. 
Målet var også at bekæmpe folkets fattigdom, uvidenhed og 
sløvhed og dermed bidrage med aktivitet og produktion til at 
opretholde og forbedre staten. Langsomt begyndte befolkningens 
levevilkår at blive bedre, den gennemsnitlige levealder steg, og 
børnedødeligheden faldt støt og roligt indtil i dag. I 200 år har 
alfabetisering, uddannelse og læring nu bidraget til en eksplosiv 
spredning af viden og til at bryde de ovenfor beskrevne 
vidensmonopoler. 
 
I dag trænger der dagligt gennem alle medier en enorm strøm af 
information ind i os, som vi ikke længere kan forestille os vores 
liv uden, og det gør det meget svært for os at skelne mellem det 
vigtige og det uvigtige. Hos nogle meget følsomme mennesker 
fører dette til afholdenhed fra medieinformation eller, hvis de 
tilbydes eller vælges forkert, til depression, aggression eller 
selvmord og i ekstrem fatalisme, under vejledning, til en 
symbiose af selvmord og aggression. I disse 
sygdomsfremmende eller sygdomsudløsende processer bliver 
hjernen midlertidigt eller permanent lammet i store områder af 
mentale eller følelsesmæssige vira. Negative informationskilder 
omfatter også, med gradueret virkning, gyserfilm og -spil eller 
tilsvarende trykte produkter samt negativt overdrevne radio, 
trykte og tv-nyheder og rapporter, der fremkalder frygt i 
modtagerens sind. Det svarer ikke til menneskets evolutionære, 
informationsorienterede, genprogrammerede sanseorganer samt 
hjernens neuronale netværk, at der i en livsradius på højst ca. 
100 km kan indtræde information af negativ art og 
virkelighedsforvrængende information i observatørens 
bevidsthed som mentale virus uforberedt og her reducere det 
neuronale netværk på en sådan måde og manipulere det på en 
sådan måde, at det fører til en negativ verdensviden, så disse 
mennesker ønsker at isolere sig fra denne negative verden, også 
på en gradueret måde. Sansernes direkte 
informationsmodtagelse, som har udviklet sig gennem 
evolutionen, er begrænset til en radius på ca. 100 m fra 
observatøren. 
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begrænset. Selv med de bedste øjne kan vi ikke længere se 
nogen detaljer på mere end 400 m. Hvem har nogensinde i sit liv 
set mennesker blive lemlæstet inden for denne radius? 
Genprogrammeringen er tilpasset princippet om artsbevarelse på 
en sådan måde, at alle negative og livstruende oplysninger i 
synsfeltets radius prioriteres højere end mulighederne for direkte 
sanseopfattelse for at kunne træffe øjeblikkelige 
beskyttelsesforanstaltninger for sig selv og sin egen art. 
 
Dette artsbevarende, evolutionære beskyttelsesinstinkt udnyttes 
af nogle medievirksomheder og politikere (Hitlers vej til magten 
er et eksempel på brugen og kombinationen af mentale vira og 
omprogrammering af neurale netværk) som en fælde for 
efterretnings- og propagandamedier. Selv på bekostning af en 
verden, der udvikler sig negativt, øger de deres profit og magt 
ved at tilskynde til eller endog orkestrere kriminalitet, 
ekstremistiske og terroristiske handlinger, samtidig med at de på 
demokratisk vis kræver drastiske foranstaltninger og større magt 
og begrænsning af forfatningsmæssigt garanterede 
grundlæggende menneskerettigheder i kampen mod kriminalitet, 
terror og menneskerettighedskrænkelser. 
 
For at håndhæve deres politiske krav transporteres globale 
negative informationer også multimedievis i ansigtet og 
bevidsthedsfeltet - i en radius af 100 m - hos modtageren, og 
derved installeres en verden forvrænget af frygt i hans 
bevidsthed og neurale netværk, som en realitet, der kan reducere 
hans intelligens - som undersøgelser viser - med op til 30 % ved 
mutationer i synapserne. På den ene side svarer denne negativt 
overtegnede verden ikke til den ydre synsfeltvirkelighed, der er 
udviklet af evolutionen, og på den anden side begrænser 
reduktionen af intelligens og kreativitet den hjerneskadede 
persons evne til at foretage vurderinger. Desuden er der, som 
bekræftet af talrige undersøgelser, andre fysiske og psykiske 
sygdomme forårsaget af frygt, depressioner og 
personlighedsforringelse. Derfor forbliver de snigende 
gerningsmænd til hjerneskaden skjult for den syge selv gennem 
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hans nedsatte intelligens. Den årlige stigning i antallet af tilfælde 
af psykiske sygdomme, som Verdenssundhedsorganisationen 
WHO 
offentliggjorte tal om depressionsramte og selvmord taler deres 
eget sprog og er blevet anmodet af WHO. Alene i Tyskland er 
der 340.000 depressionsramte og over 11.000 selvmord om året, 
uden at medregne det høje antal uanmeldte tilfælde, som 
eksperterne antager. Disse sammenhænge og virkninger er 
afsløret af omfattende forskning samt af undersøgelsen 
"Depression 2000" offentliggjort af det tyske Max Planck Institute 
for Psychiatry i München: "Empirisk sikret, med hensyn til 
sårbarhed og risikofaktorer for depressive sygdomme, er, ud over 
køn (kvinder har en højere sandsynlighed for at blive syge), især: 
Familiegenetiske faktorer: Sandsynligheden for at opleve 
depression i løbet af livet er betydeligt forøget hos 
førstegradsslægtninge til depressive patienter; der er påvist 
forskellige hyppigheder af sygdommen hos enæggede og 
tveæggede tvillinger.  
Neurobiologiske ændringer: Forstyrrelser i signalering inden for 
og mellem neuroner samt endokrinologiske påvirkninger (f.eks. 
kortisol, melatonin) og forstyrrelser i søvn-vågn-reguleringen. 
Visse dysfunktionelle kognitive stilarter, forudgående 
angstlidelser og afhængighed af psykofarmaka og stoffer - akutte 
og kroniske psykosociale (stress)faktorer, såsom separation, 
arbejdsløshed, livskriser, tabsoplevelser og ensomhed (personer, 
der lever alene eller er separeret, har en betydelig øget risiko for 
sygdom) og visse kroniske fysiske sygdomme (f.eks. kroniske 
smertesyndromer)." Kilde: Max Planck Institute of Psychiatry, 
München 
De udløsende faktorer for sygdommen afhænger af de 
betydninger, som den syge giver de negative kognitioner. 
 
Men det kan ikke skjule, at humus og grobund for disse mentale 
vira er forberedt af propagandamedierne (villige 
medievirksomheder, der tjener magtstrukturerne, skaber frygt og 
begrænser intelligens og demokrati). Desuden kan alle de 
årsags- og risikofaktorer, som Max Planck-instituttet har 
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opregnet, direkte eller indirekte - hvilket bekræftes af yderligere 
undersøgelser - henføres til den fremherskende mediepraksis i 
dag som årsagssammenhæng. Desuden antager den 
ætiologiske depressionsforskning et multikausalt sæt af forhold, 
hvor genetiske, neurobiologiske, psykologiske, sociale og 
adfærdsmæssige faktorer alle spiller en lige stor rolle. Hvis man 
lægger de talrige internationale, empirisk dokumenterede 
forskningsresultater fra ovennævnte områder og fra kunsthistorie, 
evolutionær forskning samt evolutionær teori om kognitive 
systemer i et gitter, får man et klart bekræftende billede af de - 
gennem propagandamidlerne - implicerede mentale vira, som 
løbende kan mutere gennem nye negative informationer og 
dermed vise forskellige symptomer i det kliniske billede. 
 
Politikens og propagandamediernes maksimum om 
profitforøgelse og magtudvidelse stopper ikke engang ved 
hjerneskader på et folk. Resultatet er fængsling og mord på alle 
mulige modstandere af regimet, krige og forsøg på at udrydde 
hele etniske grupper og folkeslag (se www.Shoa.de).  
Dette fænomen illustreres f.eks. af det nazistiske regime, den 
Stalins æra eller krigen mod Saddam Hussein, og det fremgår af 
den bevidste eller ubevidste hjælp fra medievirksomheder, der blev 
bragt på linje af magthaverne. Gennem historikernes videnskabelige 
arbejde præsenteres dette fænomen på en forståelig måde. 
 
I dag glemmer de magtbesatte ikke, at når først et folk har 
overlevet denne åndelige epidemi og erkendt 
sammenhængen, er det modstandsdygtigt over for en ny 
spredning af denne sygdom.  
For at forhindre dette ignoreres, forfalskes og udbredes 
forskningsundersøgelser og anvendes i strid med deres 
resultater til at forfølge politiske mål - med modsatrettet virkning. 
(Der findes talrige eksempler i medierne på områder som 
narkotika, katastrofer, kriminalitet, den nynazistiske bevægelse, 
fremmedhad, uddannelse, kunst og kunstnere, medicin osv.) 
Processen med at hindre den frie udvikling af personligheden 
gennem fysisk skade på hjernen kan, som undersøgelser viser, 
føre til en reduktion af den gennemsnitlige intelligenskvotient (IQ) 
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fra 100 til 110 til værdier under 80. Tænk bare på den velkendte 
eksamensangst, som som frygt for fremtiden midlertidigt kan 
blokere dele af det neuronale netværk. 
 
Den, der manipuleres af propagandamedierne, er, som 
udviklingen af nationalsocialismen i Tyskland har vist, ude af 
stand til at træffe velovervejede politiske beslutninger som 
vælger på grund af sine afskærede kreative og intelligente 
ressourcer (se også www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, 
Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). Den 
såredes hjerne kan manipuleres af den besatte kraft i denne 
tilstand til instinktivt at omforme det neurale netværk af reduceret 
bevidsthed (ved at eliminere eller begrænse det kritiske, 
balancerende og kreative bevidsthedsnetværk) gennem simpel, 
følelsesmæssigt ladet ny information. Overført til uddannelsen i 
de demokratiske lande i den vestlige verden er de unge ifølge 
videnskabelige undersøgelser (se Pisa-undersøgelsen) 
vedrørende de relevante nationale grupper i sammenligning i 
gennemsnit ikke længere i stand til at yde en akademisk 
toppræstation (gennem IQ-nedsættelse). De samme resultater 
afspejles senere i landets årlige økonomiske data, hvis 
mediernes forbrug af negative oplysninger ikke bremses, men 
fremmes yderligere. Den intellektuelt aflukkede mediemodtager 
har ud over en mulig udvikling af aggression eller depression kun 
vejen til frivilligt tvangsarbejde (som igen giver de mentale virus 
nye kræfter) eller muligheden for at overtage den af magthaverne 
ønskede generelle samfundsretning uden kritik eller motivation. I 
begyndelsen af det tredje årtusind er det på tide at indføje i 
forfatningerne, at der i befolkningen gennem den obligatoriske 
uddannelse trænes og etableres et videnssystem, et kreativt 
bevidsthedsnetværk, som således styrker det neuronale netværk 
og er særligt forankret i det. Dette ville sætte mennesket i stand 
til selektivt og ubevidst at præfiltrere den strøm af evolutionært 
vigtige såvel som uvæsentlige informationer, der vælter ned over 
det, og dermed forhindre begrænsning af intelligens og kreativitet 
og samtidig opnå det modsatte, nemlig automatisk at fremme 
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kreativitet og intelligens gennem hele livet. Katja Thimm siger i 
magasinet "Der Spiegel":  
 
 "Enhver læringsproces ændrer hjernen" [2]. 
 
Gerhard Roth, neurovidenskabsmand ved universitetet i Bremen 
og rektor for Hanse-Wissenschaftskolleg i Delmenhorst, 
bekræfter i samme rapport: 
"Enhver indlæringsproces ledsages af en ændring i hjernen"... 
 
Synlig kreativitet er artsbevarende, den former det neurale 
netværk. Professor i matematik og didaktik Gerhard Preiß fra 
universitetet i Freiburg: 
 
"Mens etik og lovgivning forbyder invasive hjerneeksperimenter 

på mennesker... 
Mennesker. Men forskere ved fra dyreforsøg, at komplekse 

hjerner lærer på lignende måder. Lignende processer finder sted 
i deres hjerner, når de abstraherer, generaliserer og opdeler 

deres omgivelser i kategorier som f.eks. små og store, høje og 
stille. De grundlæggende neurale mekanismer er universelle fra 

havsneglen  
til mennesket. “ 

 
Indlæring betyder, at information forankres i hjernen på en sådan 
måde, at 
de kan til enhver tid indkaldes. Om et muligt redskab til 
kreativitet, intelligens og menneskelig udvikling sagde kunstneren 
Prof. Joseph Beuys: 
 
"Kunsten er efter min mening den eneste evolutionære kraft. Det 

vil sige, at det kun er menneskets kreativitet, der kan ændre 
forholdene." 

 
Siden 1988 har vi med kunstformlen haft et mentalt værktøj til 
rådighed til at ændre omstændighederne. Det giver en generelt 
gyldig adgang til kreativitet og, ud over teorien, en grafisk-optisk 
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måde at fremme det neuronale kreativitetsnetværk i hjernen, der 
som et kreativt bevidsthedsgitter gør kreativitet mærkbar og 
forfiltrerer og lagrer den som kognition. Om processerne i hjernen 
udtrykker Gerhard Preiß sig således:  
 

"Hjernen skal beskytte sig selv mod at lære for meget. Fordi 
Sekund for sekund konkurrerer et umådeligt antal indtryk og 

opfattelser om hans opmærksomhed. Hvis de alle blev lagret, 
ville hjernen blive lammet inden for meget kort tid af en strøm af 
meningsløst dataaffald. Derfor skal den først og fremmest klare 
to vanskelige opgaver: At skelne vigtige fra uvigtige ting og at 

danne kategorier. 
Først udplukker hjernen alle tanker og idéer, sansestimuli, 

fornemmelser og oplevelser til den lille del, som den finder vigtig 
nok til at blive gemt og husket i hjernen. Dette uddrag skal så 
bringes i orden. For kun for dem, der er i stand til at genkende 

kategorien "æble" i Boskop, Cox Orange og Granny Smith, giver 
verden mening. Det enorme arbejde med at filtrere og sortere 
udføres af et netværk af omkring 100 milliarder nerveceller i 

hovedet, som igen er forbundet med hinanden ved i alt omkring 
100 billioner kontaktpunkter (synapser). Hvert indtryk, hver 
stimulus, hver omstændighed, som en person udsættes for, 

ændrer dette fint spundne netværk ved at styrke visse 
neuronforbindelser og svække andre." 

 
En formel til afkodning af kunst etablerer ikke blot et styrket 
skabelsesnetværk i hjernen, men filtrerer også informationerne 
for bevidstheden, så hjernen lettes, og viden forberedes (som et 
æble), gøres genkendelig som kreativitet, præsenteres. Synlig 
kreativitet er artsbevarende, den former det neurale netværk. De 
synopser og deres indbyrdes forbindelser, der er udviklet i 
barndommen og frem til puberteten ved hjælp af en given 
genprogrammering, ny information og artsbevarende kognitioner 
dannes på ny i voksenalderen, overvejende af artsbevarende 
kognitioner, der er forfiltreret af bevidstheden. Formlen gør det 
muligt at fremme fantasi og fremtidsdannelse ved hjælp af et 
hurtigt voksende neuralt netværk til kreativ præstation. Et 
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kreativitetscenter og/eller -netværk i hjernen kan i dag forudses 
at udvikle sig. Da vores primære sanseopfattelse er synet, er 
erkendelsen af kreativitet eller kunst, den selektive opfattelse af 
visuelle kreative ændringer, kreativt syn den vigtigste og mest 
effektive proces i vores konkrete mentale udvikling. 
Kreativitetskognitionsprocessen er skabt og/eller fremmet af den 
artsbevarende programmering af generne til bevidsthedens 
evolutionære motor og af formlen. Selvfølgelig bliver kløften 
mellem mennesker, der har forstået denne erkendelse og 
etableret den i deres neurale netværk, større og større i takt med 
at de filtrerer de oplysninger fra brød og spil, som er vigtige for 
deres synapser og netværksudvikling, ved at de genkender 
ændringer i dagens mange forskellige medier. For den tyske 
forsker og antropolog Friedemann Schrenk kan udforskningen af 
dette videnskabelige tomrum hurtigt fremskynde den 
menneskelige biokulturelle udvikling. Det grundlæggende princip 
- den eftertragtede kode - fremstår klart for alle livsformer som et 
artsbevarende genprogram, der filtrerer informationerne til 
bevarelse af arten og lagrer dem i det neuronale netværk. 
Sammenhængen og den omvendte proces med mentalt og fysisk 
forfald er blevet beskrevet på forhånd og understøttes af talrige 
empirisk validerede undersøgelser: 
a) Artsspecifik prioritet for positive oplysninger 
b) Narkotikaafhængighed af negativ information gennem 
unaturlig ændring af det neurale netværk 
c) Genprogrammeret tilpasning af personligheden til den 
negative omverden 
 
d) Ændring af omverdenen ved egne handlinger, for at opnå 
overensstemmelse med hans indre kognitioner i hans neuronale 
netværk, op til raseri, racehad, antisemitisme, socialisme, 
kommunisme, kapitalisme, udbyttende kolonial- eller 
globalkapitalisme, religiøs fanatisme, terrorisme, krig eller - og 
dette er ofte forekommende - til helt almindelig galskab. Ofte 
forekommer disse fænomener i blandede former, som f.eks. kan 
være regionale, nationale eller præget af en gruppebevidsthed. 
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I den forbindelse er Alberto Ferrús, neurobiolog og forsker fra 
Madrid, på udkig efter det næste vigtige skridt inden for 
neurobiologien: 
 

"Vi vil gerne finde en slags neural kode for at forstå, hvordan 
f.eks. opfattelsen er kodet i vores hjerne. Eller hvordan vi bevarer 

en modtaget oplysning i hukommelsen: Kode: Hvordan gør en 
flue eller et menneske det i hjernen? Ifølge hvilket 

grundlæggende princip? Detaljerne vil naturligvis være forskellige 
for hver organisme. Men måske, måske findes der et sådant 

grundlæggende princip, en sådan kodeks af universel værdi. Når 
det blev opdaget, ville vi have taget et enormt skridt fremad.  

Det ville føre os lige så langt fremad som Mendels love engang 
førte genetik fremad." 

 
Kilde: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", udgivet i 
2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
[1] Medieforbrugeren bliver narkoman gennem sit genprogrammerede artsbevarende program med alle de 
konsekvenser og sundhedsskader, der følger med stofbrug, fordi der er skabt forbindelser til negative 
informationer i hans neuronale netværk. I dag ved vi fra forskning i narkotika, at når først de neurale forbindelser 
er skabt, skabes afhængighed af hukommelsen. Mennesket falder gennem de mentale virusproducerende 
propagandamedier i en firefoldig genetisk fælde. 
2] Godmorgen, kære tal, i det tyske nyhedsmagasin "Der Spiegel" nr. 27/2002 
"To forskerhold ved Max Planck Institute i Göttingen har nu været i stand til at påvise, at synapser dannes i den 
tidlige hjerneudvikling, selv uden kommunikationsstimuli. Først i den senere udvikling 
Aktiveringsstimuli er uundværlige." Kilde: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki fra University of Tokyo har 
gennem hjernestudier af primater efter brug af værktøj vist, at neuroner reorganiserer sig for at integrere 
værktøjet i forestillingen om ens egen krop. Kilde: Universitetet i Tokyo 

     
Frihedens formel? 2020 

 
Vi får flere og flere oplysninger og reklamer for det, vi ønsker i 
øjeblikket, og dykker dybere og dybere ned i en neuronal 
netværksstruktur, der viser os, hvad der bekræfter vores tidligere 
tankegang og er aktuelt engageret. Film- og musiktjenester viser mere 
af det, vi lytter til, og nyhedsfeeds viser mere af det, vi allerede tror eller 
frygter. Dette er ikke den virkelige verden, men kun en lille del af den.  
 
Tænkningen bliver forudindtaget med denne information i troen, og 
anden information bliver så marginaliseret, at vi udvikler mindre og 
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mindre medfølelse med andre mennesker. Så meget, at vi kan bo ved 
siden af hinanden, mens vi lever i helt forskellige virkeligheder. Er det 
den verden, vi ønsker at leve i, misinformeret af informationsrobotter, i 
mentale ø-verdener, fremmede kontrolleret i isolation uden nogensinde 
at kunne se livets mangfoldighed og helhed?  
 
I algoritmekulturen viser de sociale medier mere og mere af det, der 
bekræfter os i vores erkendelse og ambitioner, og desuden udelukker 
de fleste af verdens mangfoldige oplysninger. 
 
Algoritmeudviklerne hævder, at de tjener os og giver os mere af det, vi 
ønsker. Men det eneste, de i virkeligheden giver, er mere af det, vi 
allerede har oplevet, mens de manipulerer os for den virksomhed, der 
har designet produkterne og algoritmerne. At give et barn kun sukker 
og slik, forklædt som mad, hjælper sukkerproducenten, men fører 
barnet til sygdom og i sidste ende til en for tidlig død. En algoritmisk 
gentagelseskultur er en stagnerende og døende kultur, der begrænser 
vores opmærksomhed og samtidig eliminerer eller formindsker 
mangfoldigheden af information og dermed menneskets genialitet og 
kreativitet.  
 
Den er rettet mod vores kreativitet, intelligens, mangfoldighed, 
tolerance, liv, bevarelse af arter og natur, og det drejer sig ikke kun om 
den radikalisering af information om vores kreativitet, men også om 
den negative epigenetiske virkemåde af ensidig dåseinformation på 
vores kroppe, vores sundhed og forkortelse af vores levetid samt en 
mundkurv på demokratiet, på differentierede meningsgrupper gennem 
de informationsskykler, der er opfundet til heste og ikke til mennesker, 
med mediernes forvalg af information og deres påståede 
fortolkningshøjhed, som derefter bringer demokratiet og freden i fare 
som et massernes diktatur. 
 
Algoritmiske robotter styrer medierne og vores selektive opfattelse, så 
vi kun kan udvikle os inden for de udviklede og forudfattede rammer af 
de programmer og informationer, der forekommer os som virkelighed. 
 
Hvor er de algoritmer, der giver os det, vi endnu ikke har set, overvejet 
eller troet? Hvor er de algoritmer 
, der bryder igennem dette tankefængsel med kreativitet på en sådan 
måde, at vi uden forbruger- og brandneurose kan gøre vores 
personlighed, sundhed og levetid lykkeligere, sundere, mere empatisk, 
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mere bæredygtig, mere meningsfuld og styrke vores immunsystem 
mod pandemier, sygdomme og frygtfremkaldende medievirus? Som 
ikke giver os det, som vi selv eller virksomheder/diktatorer vil have os til 
at gøre, præ-tænke og programmere for os, men det, som vi virkelig 
har brug for for os selv, samfundet, naturen og verden? Naturen har 
allerede udviklet denne algoritme genetisk for hundreder af millioner af 
år siden i planter, dyr, mennesker og selv i de hjerneløse encellede 
organismer og dyr og har forfinet den ved at lagre information og 
epigenetik for at bevare arten. Navnet på naturens algoritme: 
"kreativitet". Det har givet os kunst og innovation, mere mad, frihed, 
vores velstand, en længere levetid og et bedre helbred og det første 
skridt til demokrati. Nu skal vi bare afdække den selektive natur-geniale 
algoritme, kreativiteten, for at skabe en bedre fremtid i suverænitet for 
alle mennesker.  
 
 
 
 
Etisk kapitalisme 2014-2020 
 
Det er med en dybfølt tak, at jeg dedikerer det følgende kapitel, 
forfatteren af bogen "Systemopposition" Michael Greven, 
som i samtaler gav mig værdifulde råd om udviklingen af et nyt, mere 
retfærdigt samfundssystem gennem kritik og forslag, og som beskrev 
modellen for den etiske kapitalisme på denne måde:  
 

"Dieter Liedtke er en kunstner,  
Sociolog og samfundsfilosof 

 i hidtil ukendte områder af sindet." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professor i statskundskab / dekan for universiteterne i Marburg, Darmstadt og Hamburg / formand 

for DVPW's etiske udvalg og DVPW's stående udvalg for undervisning og studierWLuigi Sturzo 
Special Prize of the Premio Amalfi/  

Æresnål af den tyske statskundskabsforening/ 
Rådgiver for udformningen af etisk kapitalisme som et socialt system. 

 
Michael Grevens udtalelse viser, at Hegels dialektik og hans idealisme 
med Marx' materialisme endnu ikke er blevet realiseret gennem en 
syntese til en etisk kapitalisme.  
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De følgende tanker om etisk kapitalisme kan ikke være et 
patentmiddel.  
 
Denne liste er ikke udtømmende.  
Selvfølgelig vil ny udvikling og forskning ændre parametrene for 
kravene, men sammen med de nye resultater peger de i retning af, 
hvordan vi kan opnå fred i fremtiden med over 20 milliarder mennesker. 
Der skal tages hensyn til kendte sammenhænge, fremtidige udviklinger 
skal diskuteres, men også politikere og virksomheder skal gøres 
opmærksom på dem, og der skal stimuleres til at tænke over, hvordan 
etisk kapitalisme kan udvikles og gennemføres på et samfundspolitisk 
niveau, ikke kun i Tyskland og Europa, men også på verdensplan. 
 
Set fra dagens synspunkt er det ikke tilrådeligt at udvide kapitalismen 
med dens svagheder og mørke sider yderligere uden at forårsage 
endnu mere skade på menneskeheden, naturen eller miljøet. Vi har 
tværtimod brug for et nyt kapitalistisk koncept, der omfatter 
kapitalismens fordele, og som beskytter og gennemfører 
menneskerettighederne i FN-pagten og bevarelsen af arterne i 
skabelsens forstand samt sigter mod bæredygtighed og sammiljø som 
en grundlæggende forudsætning og et grundlag.  
Vi har brug for en ny social evolutionær impuls til at 
 "Etisk kapitalisme".  
 
Den evolutionære fordel ved etisk kapitalisme: 
Ifølge den seneste forskning svarer det til vores genetiske og 
epigenetiske, naturlige, sociale og evolutionære DNA-programmering: 
"At være vores menneske". 
 
Målene for en etisk kapitalisme 
Ethical Capitalism fokuserer på udvikling af bæredygtige miljøvenlige 
produkter og forretningsmodeller og på etiske profitter, der sætter 
mennesket i første række i forhold til naturen. 
 
1. retten til fri udvikling 
Alle mennesker har ret til: Informationsfrihed, pressefrihed, at de 
ansvarlige tager hensyn til mediekodekset, til uddannelse og fri 
udvikling af kreativitet og personlighed, fri adgang til Código Universo 
gennem uddannelsessystemerne for den enkleste (kun ved at se 
forståelse) neurobiologiske tilpasning af den eksisterende kreativitet i 
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hans trossamfund, kultur og hans folk samt forståelse af tidligere 
misforståede religioner, folk, kulturer, kunstværker og nyskabelser samt 
retten til frit tilgængelige internet-, uddannelses-, skole-, erhvervs- og 
efteruddannelsessystemer, desuden retten til information om Código 
Universo og forskellige mediekoder på det regionalt fremherskende 
nationale sprog og på engelsk, og desuden retten til 
gratis adgang til en computer og en gratis internetforbindelse. 
 
2. beskyttelse fra det internationale samfund 
Ethvert menneske har ret til at forsvare sine frihedsrettigheder og sin 
værdighed og til at beskytte verdenssamfundet mod totalitære 
statssystemer, diktaturer, terrorisme, krig, folkemord, tortur, 
undertrykkelse, udnyttelse, racisme, udstødelse, falsk og vildledende 
information og mod direkte og latent, subtil spredning af frygt. 
 
3. retten til en ubetinget basisindkomst 
Ethvert menneske har ret til: rent drikkevand, tøj, lægehjælp, mad og 
en anstændig bolig og/eller en ubetinget basisindkomst, som gør det 
muligt at påtage sig frivilligt arbejde for samfundet på egen anmodning 
eller at udføre opgaver og arbejde, der giver mening i hans liv og 
skaber en yderligere indkomst. Derudover giver en månedlig 
basisindkomst ham imidlertid også mulighed for at placere sig på et af 
de forskellige niveauer af velstandsplatforme i samfundet. Ved at 
frigøre sin epigenetisk eksisterende kreativitet gennem Código 
Universo bidrager hvert enkelt menneske til den etiske udvikling og 
økonomiske succes i sit land, sine virksomheder og sit liv gennem 
udbredelsen af etiske produkter og etiske forretningsmodeller og sin 
egen økonomiske deltagelse i etiske koncepter. En ubetinget 
basisindkomst skal sikre menneskets værdighed. Det er kun 
modtagerne af enhver arbejds- og computerydelse, dvs. 
virksomhederne og organisationerne, der skal betale skat. 
Arbejdspræstationer må ikke længere straffes med skatter, sådan som 
det var tilfældet under feudalherredømmet. 
Indkomstskatten eller arbejdsskatten bortfalder sammen med de 
sociale udgifter og syge- og pensionsforsikringerne og erstattes af en 
online-salgsafgift på anvendelses- og leveringsstedet samt af en global 
produktionsafgift i fakturakommunen/landet eller på produktionsstedet 
for virksomhedens præstationer.  
Moms eller omsætningsafgift er ved at blive reformeret.  
 
Den måde 
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Vi har ikke brug for en stat, en globalt placeret virksomhed eller et 
religiøst samfund for at forfølge målene for den etiske kapitalisme, men 
for mennesker over hele verden, som ikke ønsker at fortsætte med at 
støtte de udbyttende, dominerende og dualistiske systemer, og som 
ønsker at deltage i den positive, åbne udformning af en etisk verden. 
Love og forfatninger står ikke i vejen for etisk kapitalisme. Men selv i de 
stater, hvor etisk kapitalisme vil blive forbudt, beviser den hurtigere og 
stærkere kreativitetsudvikling, det bedre helbred og den større velstand 
hos befolkningen i åbne stater, der lever i overensstemmelse med 
principperne for etisk kapitalisme, at folk har mere frie praktiske og 
filosofiske muligheder for at forme sig. Selv i de lukkede sociale 
systemer (som de sidste 500 års historie viser) vil man efterhånden 
indse, at uden frihed, værdighed, velstand og sundhed for befolkningen 
(med en stadig stigende verdensbefolkning), overholdelse af FN's 
charter om menneskerettigheder og religionsfrihed kan ingen stat 
permanent forhindre en udvikling af det sociale system. 
 

Forslag til valgspørgsmål: Vælgersamfundet og de AI-
softwareværktøjer, der skal udvikles, og som udnytter 
befolkningens sværm-intelligens (og dermed samler, filtrerer og 
udarbejder de spørgsmål, som borgerne har udviklet til 
diskussion), giver hver tre for og tre imod upartiske, ikke-
personlige, grafiske faktafilm med klare forklaringer baseret på 
evidensbaserede oplysninger (produceret og kontrolleret på fakta 
og overholdelse af mediekodekset af upartiske studerende på 
universiteter), der fremmer uddannelse, viden og vælgernes frie 
beslutningstagning. 
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Direkte demokrati 2014-202020 
 
Vi går tilbage til vores ti årtusinders historie;  
 

Flere mennesker = flere menneskerettigheder, 
mere frihed, mere velstand, mere sundhed og mere levetid og 

mere information og mere viden. 

Hidtil har vi under kapitalismen tilpasset mennesker til den måde, 
maskinerne arbejder på, for at kunne tjene på produktionen. 
Efterhånden som verdens befolkning vokser, vil vi bruge 
innovationer til at tilpasse robotterne, som i fremtiden vil skrive 
deres egne programmer, til menneskene. I fremtiden vil arbejdet 
blive organiseret individuelt på en sådan måde, at hver enkelt 
person vil kunne leve et meningsfuldt liv i det land, han eller hun 
vælger, i værdighed, velstand og sundhed.  

Sammenhængen mellem kreativitet, uddannelse, demokrati og 
en anden oplysning er blevet påvist i talrige undersøgelser, og 
jeg gentager disse forskningsresultater, fordi jeg er af den 
opfattelse, at vejen til en positiv fremtid med mere livstid, 
kreativitet og uddannelse i befolkningen også modbeviser nogle 
magthaveres påskudte argument om, at befolkningen ikke er i 
stand til at organisere sig selv gennem et direkte demokrati. 

Det er her glemt, at allerede med offentliggørelsen af muligheden 
for direkte demokrati på samme tid højt, kunstigt udefra med 
hjælp fra medierne, i vores hjerner ved frygt synapse mutationer 
rejst intelligens grænser og magtesløshed følelser, ved frihed 
løsninger og personligt ansvar er formindsket, som fører ud af IQ 
reducerende frygt permanente sløjfer og til det:  
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a. Er publikationer og diskussioner om virkningerne af frygt og 
tankeblokeringer med til at reducere denne frygt. Befolkningen 
lærer at beskytte sig selv mod overdreven, ikke-reel frygt og 
information, der lammer tænkningen, og at revurdere disse i 
deres betydning og reelle frygtskala for sig selv, ikke at ignorere 
denne revurderede information, men hvis det er muligt og 
nødvendigt, eller hvis der kan organiseres hjælp til de berørte, at 
finde holistiske co-world-løsninger via folkets sværmintelligens i 
frygtopløsende demokratiske processer.  

b. De neurobiologisk og epigenetisk effektive frygt-, kreativitets- 
og IQ-hjerne-låse (som skal advare mod reelle farer, genetisk 
programmeret, kan misbruges til at kontrollere befolkninger til IQ-
reduktion anti-demokratisk for tænkende-frygt-rigiditet), som 
medierne har drejet ind i hjernen, ophæves igen med 
suverænitets- og kreativitets-formlen for kreativitetsprocesserne i 
kunsten, som er blevet figurative, erklærede innovationer eller 
problemløsninger af spejl-neuroner og informations-bypasses i 
hjernens neuronale netværk. Dette er nutidens videnskabeligt 
kendte (og epigenetisk effektive) neuro-hjerne mirakel i 
evolutionen gennem kognition-information til selv- og 
artsbevarelse: Den medie- og autoritetstro, fire år magtesløse, 
styret af falske nyheder og lobbyisme bliver en aktiv, kreativt 
tænkende demokrat og suveræn i et direkte demokrati gennem 
kreativitetsskabt netværksdannelse (i tredobbelt forstand). 

Modstandere af direkte demokrati glemmer også, at 
befolkningens blockchain er sikret; Robotter, bæredygtige 
fremtidsudsigter, kreativitet, sundhed, frihed, uddannelse og 
etiske programmer, programmer til omkostnings- og 
skattelettelser og alle andre former for optimering af de bedste 
afstemningsforslag og valgbeslutninger fra folket og med 
BIG Data og deres oversættelse til handlingsplaner og 
lovforslag, kan bruges uden partitilknyttede politikere og 
lobbyisme til folkeafstemning, hvoraf de udvalgte (Open 
Sours til udvikling og overvågning af vælgerne) til 
valgprogrammer og spørgsmål (til gennemførelse af 
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universitetsproducerede seks faktafilm for og imod om de 
respektive valgspørgsmål) frigives til afstemning efter visning af 
de seks faktafilm med en borgervalgslicens. 
 
Indkomst- og lønskatten vil blive afskaffet. Skattesystemet vil 
blive ændret til etiske balancer (se etisk kapitalisme) i henhold til 
princippet om, at forureneren betaler skaden, og til rene 
forbrugsafgifter. Borgere, der er kognitivt velfunderede og ikke 
kan eller vil deltage i valg, skal betale 10 % i skat af deres årlige 
indkomst i valgåret, da de ikke deltager i den demokratiske 
valgproces og pålægger deres egne beslutninger som 
demokrater på deres medborgere.  
 
Frie, hemmelige og direkte valg  
Gør krav på dine menneskerettigheder med direkte demokrati!  

 
 
Den negative regionale, nationale og globale udvikling kan kun 
imødegås på samme niveau med etiske ideer og på grundlag af 
forfatninger og love og dermed åbne op for en positiv fremtid for 
alle mennesker gennem et direkte demokrati baseret på emner.  
 
Vælg ved hemmelig afstemning, om du og dine børn ønsker at 
leve i en fri verden med sundhed og velstand for alle.  
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Stem gennem direkte demokrati for at 
overvågningskapitalismens monopoler skal opløses ved hjælp af 
love, at de sociale netværks og efterretningstjenesternes 
megadata skal frigives med henblik på etisk udvikling af ideer, og 
at overvågningskapitalismens brug af underbevidstheden ved 
dataforudsigelser ikke skal bruges til at reducere intelligens og 
IQ, personlighed, frihed, kreativitet, sundhed, levetid, demokrati, 
økonomisk frihed og etiske udviklingsmuligheder og 
frihedsrettigheder for enkeltpersoner, grupper eller folk, og at 
overvågningskapitalismen skal omdannes til etisk kapitalisme til 
gavn for alle mennesker gennem lovgivning. 
  
 
Det direkte valg af emner  
Tre videnskabeligt undersøgte faktatjekfilm for og tre 
faktatjekfilm imod, hver på fem minutter, om valgspørgsmålet vil 
blive præsenteret af valgpanelet i medierne og på de sociale 
medier.     
 
Din stemme  
Stem på det direkte valgsystem, som besætter regeringsposterne 
med ansatte professionelle ledere. I det tematiske direkte 
demokrati vælges der ingen partier eller politikere, men der 
stemmes om det valgte og præsenterede valgemne af den 
suveræne vælger via en valg-app.  
 
Blockchain-valg er hemmelige, sikre og kan ikke manipuleres.  
 
Tilmeld dig den gratis Direct Democracy-mobilapp på over 100 
sprog, så du kan beslutte dig for en bæredygtig natur og etisk 
fremtid i sundhed og værdighed for dig og din familie, og med 
alle om dit liv og din frihed.  
 
Valg-appen samler og samler vælgere til direkte demokrati på de 
fem niveauer, indtil der opstår regionale, statslige eller globale 
demokratiske flertal for direkte demokrati på de fem niveauer. 
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Vær suveræn, og få kontakt med frihedstænkende mennesker på 
det sociale netværk - www.the-sovereign.Kom sammen med 
frihedstænkende mennesker fra Issues Direct Democracy, skab 
venskaber og udveksl idéer. 
 
 
 
Vælg, hvordan du ønsker at leve  
 
 
www.the-sovereign. com den foretrukne app til at 
finde nye venner til et bedre liv.  
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Hvis alle får fire venner, får vi eksponentielt et 
demokratisk flertal på kort tid og kan kræve 
respekt for menneskerettighederne og 
bæredygtig udvikling af kapitalismen.  
 
Allerede med syv procent  
www. the-sovereign. com vælgere kan du gøre 
verden til et bedre sted.  
 
Tænk på, hvor hurtigt et socialt netværk kan 
vokse på 4 år.  
  

socialt netværk 
www.the-sovereign.com 
Vi kan kun reagere på negative og globale udfordringer 
på etisk vis, positivt globalt og i nationalstaterne.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (under dannelse) er ikke et politisk parti, en 
ideologi eller religion, men en globalt arbejdende 
græsrodsbevægelse, som i alle lande står op for et etisk 
udformet bæredygtigt miljø og sammiljø i 
nationalstaterne og hjælper via "sværmintelligens 
softwareprogrammer fra menneskehedens kreativitet", i 
overensstemmelse med den udviklede kultur i hvert 
enkelt land, med at ledsage et optimalt og etisk liv i 
frihed, værdighed og selvbestemmelse på vejen til en 
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bedre fremtid for landets befolkning i et direkte 
demokrati.  
Efterspørgselsspørgsmål - direkte demokrati, respekt 
for menneskerettigheder og kapitalismens udvikling: 
 
 
I DIN BY  
I DIN STAT  
I DIT STATSSAMFUND  
GLOBAL 
 
Stem nu om emnerne for direkte demokrati 
og du vil få den samfundsmodel, som er garanteret i 
grundloven eller i landenes forfatninger, hvis nok 
mennesker i dit land er enige med dig.  
 
Ikke mere stat, men mindre stat med færre love og 
regler og nogle bæredygtige rammer for en fælles 
verden fører til en bedre fremtid.  
 
Bliv aktiv for din frihed og alle menneskers frihed! 
 
Så enkelt er direkte demokrati 
Stem med den globale app til direkte valg, og få kontakt 
med folk, der bekymrer sig om en ny etisk verden med 
fred, frihed, sundhed og velstand for alle mennesker, 
via det sociale netværk: www. the-sovereign. com med 
mennesker, der bekymrer sig om en ny etisk verden 
med fred, frihed, sundhed og velstand for alle 
mennesker. Udveksl med dem og skab sammen med 
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dem et mere retfærdigt og frit lokalt og globalt samfund 
for dig, dine børn og alle mennesker.  
 
Kom med dine kreative forslag til forbedringer til 
afstemningen og diskussionen for at forbedre 
demokratiet, samfundet, miljøet og verden omkring os.  
Friheden til at forme verden stopper der, hvor staten, 
virksomhedernes produkter eller tjenester ikke beskytter 
og fremmer mennesket og en kreativ bæredygtig 
samverden, men begrænser, skader eller reducerer 
borgernes og samverdenens værdighed, kreativitet, 
frihed, sundhed, IQ, levetid og velstand.  
 
Miljøet og verden omkring os, menneskerettigheder og 
forfatninger viser vejen til en ny frihed, sundhed, 
værdighed og et liv i velstand for alle.  
 
Gør krav på din ret til selvbestemmelse, kreativitet og et 
liv uden frygt. 
 
Vi har tid, fordi det fungerer for os 
og fortsætter med at samle støtter på vælgerplatformen 
www.the-sovereign. com, indtil der er dannet 
befolkningsflertal:  
 
i Byer, REGIONALE,   
I LANDE OG GLOBALT  
 
har dannet sig for et direkte demokratisk 
valgsystem, således at det parlamentariske 
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demokrati i henhold til landenes forfatninger og 
grundlove kan ændres til et direkte demokrati 
med en etisk kapitalisme, der er orienteret mod 
mennesker, miljø og natur i alle lande.  
 
I mellemtiden lader vi valg-appen stå som en  
Udvikle "the-sovereign app", blockchain-krypteret, til 
hemmelige afstemninger og programmere den til lande 
på alle de fremherskende landes sprog. 
 

Valg-appens "The-Sovereign"-afstemningssystem vil 
bruge blockchain-kryptering som sikkerhed. Den endnu 
ikke udviklede valg-app vil adskille vælgeridentifikation 
og stemmeafgivning for at sikre vælgernes anonymitet. 

 
Med app-valgprogrammet: 
 www.the-sovereign. com vil vi skabe en mere retfærdig 
og bæredygtig verden, der bruger AI-software og det 
globale samfunds sværmintelligens til at indlede det 
næste, længe ventede evolutionære skridt i de sociale 
systemer og skabe den bedst mulige fremtid for 
mennesker og miljø.  
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Valgspørgsmålene er ikke underlagt indflydelse fra 
lobbyer, markeder, politikere, medier eller partier, da 
vælgerne ikke er samlet i partier eller vælgergrupper og 
kun mødes i de blockchain-sikrede suveræne valg af 
valgresultaterne i deres frie vilje til at svare suverænt på 
valgspørgsmålene. Der er indført yderligere hemmelige 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
stemmespørgsmål, valg eller vælgere så vidt muligt ikke 
kan påvirkes eller købes med valggaver af lobbyister, 
partier, medier eller regeringer. Donationer til "The 
Sovereign Organisation" kan kun foretages til 
Fundacion Liedtke som administrator. Lister over 
donorers navne bliver ikke udarbejdet eller vedligeholdt 
af Fundacion Liedtke eller arrangørerne af Direct 
Democracy. Finansiering eller sponsorering af det 
suveræne direkte demokrati er ikke muligt, da vi ikke 
ønsker at tillade nogen form for indflydelse på 
valgspørgsmål.   
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Bliv selvsikker og deltag.  

Overlad ikke udformningen af verdens fremtid til 
lobbyister og regeringer. 

 
Selv hvis politikerne giver efter gennem 

demonstrationer,  
vær advaret, pas på, og ring nu efter den  

Direkte demokrati. 
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Dit første globale valg  
om indførelse af et globalt direkte demokrati 
 
Alle personer, der er fyldt 14 år, kan deltage i det 
direkte valg.  
 

 
 
 

Din Blockchain-afstemning  
om det første principielle spørgsmål               
 
 
 
 
Tilmeld dig første valg, så vi kan give dig besked, når det er tid til 
at tage af sted. 
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Valgformular: 
Fornavn	Efternavn	 
Alder	 
Land	(valg) 
By	(udvalg) 
Postnummer	(	) 
E-mail: 
Telefon 
Whatsapp	
Modersmål	(udvalg)	
Yderligere	sprog	(valg) 

Dine	data	er	hemmelige	og	vil	ikke	blive	delt	eller	solgt,	eller	forsynet	med	reklamer,	men	kun	
bruges	til	den	globale	distribution	af	Sovereign	Direct	Democracy,	den	gratis	sundhedsapp	
for	alle	mennesker	samt	til	Globalpeace	Campus	Peace	Center	med	interne	cookies	for	at	give	
dig	adgang	til	information	for	at	skabe	en	etisk	kapitalisme	med	en	ny	og	bedre	verden.				 

 

 
Ønsker du et direkte demokrati? 
 

O Ja      
O Nej        
O uden udtalelse 
(afkryds det relevante) 
 
 
Suveræne valg i blockchain beskytter mod valgfusk og 
korruption lokalt og globalt. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Hvem er The Sovereign Global Trust? 
Sovereign Global (TSG) Trust forvalter aktiverne hos 
Truststifterne, medlemmerne og den suveræne mønt samt 
aktiverne i de suveræne trusts, der er oprettet i staterne for at 
gennemføre nationale direkte demokratier.  
  
Trusts' medlemmer er ikke et politisk parti eller en religion (og 
ønsker ikke at blive et parti eller en religion), men en demokratisk 
græsrodsbevægelse af mennesker, der uanset religion, politisk 
partitilhørsforhold, ideologier, verdensopfattelse, social, 
økonomisk eller etnisk tilhørsforhold, social eller 
uddannelsesmæssig gruppering, hudfarve, køn eller alder kun 
om faktuelle og valgmæssige spørgsmål sammen, for at stemme 
om konceptet for en etisk kapitalisme orienteret mod mennesket 
og naturen, med globalt direkte demokrati, inden for rammerne af 
de respektive nationale forfatninger fredeligt og demokratisk til 
gavn for alle mennesker globalt online, for at stemme om en ny 
bæredygtig samverden i fred, sundhed og velstand for 
mennesket og naturen. 
Sovereign Global Trust oprettes i henhold til lovgivningen på 
BRITISKE VIRGINISKE ISLANDER for at lancere det første 
globale direkte demokrati. 
Der oprettes en suveræn trust for hver stat under hensyntagen til 
statens kultur, love og forfatninger samt statens sprog, og den 
skal organisere og foreslå suveræniteten de differentierede 
afstemningsspørgsmål for staten med løsningsforslag til 
beslutning og afstemning. 
 
TSG Trust er, ligesom udformningen af 
afstemningsskemaerne, ikke underlagt nogen ekstern 
bestemmelse.  
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Reklamer eller sponsorering i TSG Trusts medier er ikke muligt.  
 
Donationer kan kun foretages anonymt til TSG Trust. 
 
Sovereign Coin erhververdata er sikret i blockchain og kan ikke 
ses, selv ikke af medlemmer af TSG Trust.  
 
Den suveræne trusts opgaver 
Med nettoindtægterne fra salget af den suveræne mønt og fra donationer 
finansierer vi 100 % af tre prioriteter for at fremme en etisk verden: 

 
a.) etableringen af det globale direkte demokrati "The Sovereign".  
b.) opførelse af fem fredscentre i "Globalpeace Campus INC". 
c.) forskning og programmering af den gratis globale app til 

sundhedsfremme: "aimeim" for alle mennesker.  
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Det suveræne sociale netværk: 

 
Sovereign-Star:      Social-Network: Videoer, film, fotos og tekster om  
                                 Emner og valgfrie spørgsmål med sprogvalg og     
                                 Modersmålsmarkering for      
                                 Informationsudveksling + venskabsanmodninger med  
                                 Aftalekalender for at lære hinanden personligt at kende 
 
Sovereign-Fink:      Offentlig videokonferenceforsamling og     
                                  Begivenhedskredsløb  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain og særligt sikret     
                                  og aflytningssikker telefon og video med  
                                  Telefonmøde 
 
Suveræne post:      Blockchain og særligt sikret       
                                 E-mail system 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain og særligt sikret     
                                 Tekst, foto, video venskabssystem af den suveræne  
                                 Fællesskab  
 
De etiske regler for de suveræne kommunikationssystemer  
Negative oplysninger, der er i strid med mediekodekset, FN's 
menneskerettighedscharter og den menneskelige værdighed, som forherliger, 
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tilskynder til eller fremmer had, vold, mobning og diskrimination, eller som er 
åbenlyst falske som fakta, eller som søger at begrænse informationsfriheden, 
kreativiteten, demokratiet og udviklingen af et bæredygtigt miljø eller 
befolkningens uddannelse, vil blive slettet. Brugeren bekræfter, at han/hun 
ikke bruger de suveræne kommunikationssystemer til de anførte negative 
oplysninger, da han/hun kan blive blokeret som kommunikationsbruger og 
som medlem, ambassadør eller generalsekretær for et land af "Sovereign 
Trust". 
 
Den suveræne datasikkerhed: brugere og vælgere forbliver hemmelige. 
Alle private data fra Sovereign-brugere og alle data fra Sovereign-
kommunikationssystemer: Falcon, Post, Fink og Lark forbliver brugernes 
ejendomsret og ubegrænsede ejendom og vil ikke blive solgt eller delt og er 
beskyttet af Blockchain. 
 
Blockchain Sovereign Coin beskytter din globale uafhængighed. 
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En ny global blockchain-børs for suveræne værdier  
for Soverein-Coins mod Artinvest kunstværker, aktier eller Globalpeace-
ejendomme med værdidepot giver dig global og finansiel fleksibilitet samt 
etiske gevinster. 
Med henblik på at opretholde fortroligheden af Sovereign-vælgere og -brugere 
kan alle data destrueres uden erstatning af operatøren af Sovereign-nettet. 
Brugeren af Sovereign-kommunikationssystemerne giver hermed sit samtykke 
til og med brugen af Sovereign-kommunikationssystemet, at hans data vil blive 
uigenkaldeligt destrueret af operatøren af Sovereign-netværket (uden at 
operatøren refunderer omkostninger til genindvinding eller udskiftning af 
dataene) i tilfælde af fare fra (f.eks. juridiske ændringer i truststaten) 
myndigheder, regeringer, hackerangreb eller tredjeparter. Dine aktiver og 
vigtige data forbliver sikre og blockchain-beskyttede på din mobiltelefon, stick 
eller computer. Efter sletningen kan brugeren logge ind igen, da Sovereign-
serverne drives på nye steder, hvis der er risiko for indblanding i valget, forsøg 
på rekognoscering, dannelse af valgspørgsmål, hemmelig afstemning eller 
valgsystem i henhold til andre landes lovgivning.  
 
 
Det sociale netværk Sovereign er uden reklamer og cookies 
Det er gratis at bruge det sociale netværk Sovereign, herunder systemerne: -
Falcon, -Lark, -Fink og -Post. 
Registrerede brugere af Social Network Sovereign vil modtage en meddelelse, 
når det sikre kommunikationsprogram er afsluttet. 
 
Gratis registrering som bruger af Social Network Sovereign  
Det er ikke nødvendigt at være medlem af The Sovereign Gobal Trust eller at 
være direkte demokrativælger for at bruge det sikre sociale netværk 
Sovereign. 
 
Tilmeldingen er gratis og sikrer en plads på Sovereign Security-programmet, 
når den er afsluttet: 

 
Anmeldelse Netværk Sovereign www.the-sovereign.com   
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blive medlem  
 

"Den suveræne globale tillid" 
  

Programmet for den globale suveræne  
Der er kun tale om nogle få forslag til ændringer og deres 
gennemførelse i første omgang som et arbejdsgrundlag for at 
ændre retningen for et globalt etisk samfund for en ny verden, 
som skal tilpasses de enkelte landes forhold og krav. 

Ethvert medlem kan indsende forslag og stemmespørgsmål til 
valg, som ændringer og optagelse på stemmesedlen derefter vil 
blive organiseret af de suveræne ambassadører og 
generalsekretærerne for Trust i landet og befolkningerne i det 
pågældende land i KI Wiki stemmespørgsmål medieprocedure 
med faktatjek uden partier eller personer i henhold til 
stemmespørgsmålene på det nationale sprog til valg. 

Webstedet www.the-sovereign. com er dobbelt sikret med stifter. Cuckis er ikke fastsat af os, 
dataene sælges ikke, men bruges kun til at fremme fred og udvikling af direkte demokrati. Alle 
oplysninger om de suveræne vælgere og medlemmer af The Sovereign Trust er forbeholdt freds- 
og demokratiprojekter og er tophemmelige ud over det. Valgresultaterne på lokalt, statsligt og 
globalt plan offentliggøres online uden navne og personlige oplysninger. Det er kun vælgeren, der 
kan tjekke sin stemme med sin krypterede mobilapp og sin stemme i valgstatistikken i 
blockchainen. Regeringsmyndigheder får ikke adgang til brugernes data. Den opensouce skabt 
blockchain valgprogram af valg app for Direct Democracy; the-sovereign.global er sat online 
for visning og kontrol af programmets struktur og offentliggjort
 
Tilmeld dig nu som gratis "Sovereign Trust"-medlem: 
www.the-sovereign. com 
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TSG Trust Organisation 

TSG Foreningens organisation 
af folket er under opbygning 

 
 
Ansøg om at blive ambassadør eller generalsekretær 
for TSG Trust. 
 
Bliv ambassadør eller generalsekretær for et af landene i;  
"The Sovereign Global" Trust, hvis du vil være fortaler for globalt 
direkte demokrati. 
 

 
 
Tilmeldingsformular:  
Landsorganisation: www.the-sovereign.com 
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Køb af suveræne mønter 

 
Køb suveræne mønter for at støtte opbygningen 
af et globalt direkte demokrati 
 
Hvis alle køber 20 Sovereign Coin om året, er vi uafhængige og 
økonomisk stærke til at lancere informationsfrihed, 
medborgerskab og demokrati og til at forsvare vores  
sundhed og frihed.  
 

SOVEREIGN MØNT 
 

Kreativitet gør dig og dine børn frie og 
velstående. 
 
For feudalherrerne har penge kun en legepengefunktion, da de 
har disse penge, der ikke er dækket af værdi, produceret som et 
byttemiddel, for at kunne bytte de vigtige goder til at herske med, 
såsom medier, organisationer, politikere, virksomheder i det 
uafhængige borgerskab, aktier, fast ejendom, ejendom, samt 
arbejdstid, sundhed, levetid, kreativitet, innovationer og folkets 
frihed for penge.  
 
Det, der er vilkårligt tilgængeligt for de herskende (penge), bliver 
for befolkningerne gennem et falsk billede og skolesystem af 
frihed, arbejde, sundhed og velstand, de globale feudale 
systemers betalte legepenge, et bytteobjekt (som i begyndelsen 
af konialiseringen: udveksling af glasperler mod guld), som i det 
menneskelige frihedsmonopol fortsætter med at dræne de 
åndelige og monetære værdier samt byttemidlet guld og penge 
fra befolkningerne og akkumuleres hos de herskende, ledsaget 
af mere og mere magt. 
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Det særlige ved den suveræne mønt er, at den er  
bruges udelukkende til at skabe global fred, sundhed og 
menneskelig suverænitet, og til dette formål er der et direkte 
online-demokrati kaldet:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

og  
 

"Den suveræne globale tillid"   

til den etablerede organisation. 
  
Sovereign Global Trust vil udstede 100 milliarder suveræne 
mønter (TSG-mønter) i pålydende værdier på 1 TSG-mønt svarer 
til 1 euro for at opbygge og udbrede en ny etisk verden.  
 
Nettoprovenuet af de solgte "suveræne mønter" vil blive anvendt 
100 % til opbygning:  

a.) af det globale direkte demokrati "Den suveræne"  
b.) fredscentrene "Globalpeace Campus" og  
c.) af sundhedsappen "aimeim".  

 

Suveræne mønter kan genereres ved produktion af objektive 
(innovative) kunstværker og innovative kunstværker og idéer 
fra befolkningen eller fra ejerne af kunstværkerne selv ved at 
veksle dem til suveræne mønter og bidrage til deres rigdom. De 
kunstværker, der indgår i det åbne museums suveræne 
kunstsamling fra ejerskab eller produktion, skal være objektivt og 
videnskabeligt dokumenteret ved en "Artinvest-vurdering" med 
innovationer AAA. AA eller A kunstværk, hvis værdi er angivet i 
certifikatet i "Sovereign Coins". 
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Befolkningernes frihed, kreativitet, sundhed og rigdom kan for 
første gang ikke forplumres af de suveræne systemer. Den 
kulturelle værdi af Sovereign Trusts kunstsamling, som 
genereres i befolkningen gennem kunstværker, spunses ud og 
samles i "Sovereign Art Collection Trust". Værdien af TSG-
mønterne øges gennem salg af kunst, kunstauktioner og de 
opnåede priser for objektive, ikke vilkårligt producerbare 
kunstværker, og deres værdi stiger på verdensplan, da TSG-
mønten er det første byttemiddel for kunstværker af høj kvalitet 
(fra 1985 til 2015 steg priserne på kunstværker produceret siden 
1945 med gennemsnitligt 1100 %, bestemt på 5 millioner 
auktioner og 700 auktionshuse). Når priserne på kunstværker 
stiger, betyder den suveræne mønts imaginære kobling med 
kunst, at prisen på den suveræne mønt stiger sammen med 
kunstværket). Den suveræne mønt har et særligt stort fremtidigt 
frihedspotentiale og supplerer de nyligt opståede miljø- og 
miljømarkeder for et direkte demokrati gennem etisk kapitalisme. 

 

Borgernes frihed: Den suveræne mønt er således et nyt 
selvskabende kulturelt aktiv og et sikret kunstværk, der 
finansierer kunst og kunstnere uden statsstøtte eller 
afhængighed af gallerier, fremmer kreativitet, sundhed, 
uddannelse og demokrati samt gennem innovationer 
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befolkningens velstand og garanterer desuden "den suveræne 
mønts frihed" i henhold til lovgivningen på British Virgin Island i 
overensstemmelse med lovgivningen i det system, der er 
immanent for det land, der udsteder den suveræne mønt. 
 
X Bestil med bankoverførsel for at købe suveræne mønter til 
støtte for det direkte demokrati:  
"Den suveræne globale tillid"  
overfør venligst dit køb til kontoen hos den almennyttige 
Fundacion Liedtke i Puerto de Andratx på Mallorca, som med 
glæde vil donere 100% af dit køb til "The Sovereign Global Trust" 
uden at Liedtke Fundacion trækker administrationsgebyr eller 
andet ekspeditionsgebyr for at opbygge den globale  
"Direkte demokrati Det suveræne" 
"Globalpeace Campus Centers" og den  
"aimeim sundhedsapp" 
til Sovereign Global Trust, som vil bekræfte købet af mønterne og 
sende dig de reserverede og bestilte Sovereign-mønter straks 
efter generering i den sikre blockchain-proces.  
 

Bankoplysninger for øjeblikkelige bankoverførsler  
Kontohaver: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Sovereign Cion er polstret med Artinvest-certificerede værker af 
verdenskunst. 
 

 
 
 
Artinvest-certificerede kunstværker  
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Den suveræne mønt  

 
Sikkerhed: 
Direkte demokrati, frihed, fred og velstand for alle mennesker. 
Bestilling af suveræne mønter www.the-sovereign.com 
X           20 suveræne mønter =              20 euro 
X         100 suveræne mønter =            97 euro 
X        1.000 suveræne mønter =           950 euro 
X       10.000 suveræne mønter =      .000 euro 
X     100.000 suveræne mønter =    80.000 euro 
X 1.000.000.000 suveræne mønter = 7.00.000 Euro 
 
X Kreditkort eller faktura og bankoverførsel 
 
X Sovereign Coin Bestilling via Pay Pal/  
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Konklusion: 

Investeringsbeslutningen  
af Niklas Luhmann 1996 
 

 
De mest imponerende omskrivninger, der hidtil er observeret og 
dyrket i samfundet, findes i den kopernikanske revolution og 
endnu mere radikalt i den moderne fysiks makro- og 
mikrodimensioner. Men denne ændring af synspunkterne 
præsenteres som et resultat af videnskabelig forskning, som man 
må underkaste sig, fordi det er sandheden. Der tages ikke 
hensyn til, at samfundet selv gør en sådan forskning, dens 
offentliggørelse og accept mulig. Det spiller naturligvis en rolle, at 
forskningen ikke længere er forpligtet til at videreføre en religiøst 
funderet verdenstese. Men er dette et tilstrækkeligt perspektiv for 
det næste årtusinde eller for den fortsatte omskrivning af verden? 
Eller: Hvordan kan samfundet reagere på det faktum, at 
videnskaben selv har valgt pragmatiske metoder og en 
konstruktivistisk epistemologi? At give nye beskrivelser er 
bestemt et spørgsmål om, at videnskaben selv ændrer 
problemerne ved at foreslå nye løsninger på problemerne, men 
også ved at indse, at problemerne er uløselige. Desuden skal 
man tænke på massemedierne, som med konstant nye 
oplysninger ændrer mulighederne for at se tilbage på fortiden. 
Men frem for alt tjener poesien til at rive fortiden op af glemslen 
og præsentere den på en sådan måde, at den kan beskrives på 
ny aletheia i den oprindelige betydning. Men hvordan kan alt 
dette foregå, når verden selv konstant fornyer sig selv gennem 
valg. Ved siden af de klassiske omskrivninger, der sigter mod 
aletheia, opstår der nu andre former for kommunikation, der 
skaber information om beslutninger. 
 
Samfundet fornyer sig selv, og problemet er, hvordan 
kommunikationen kan følge med, hvordan den kan holde 
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samfundet selv ajour. Et samfund, der konstant fornyer sig selv 
gennem beslutninger, må vel forstås som et system, der skaber 
sin egen usikkerhed. Man ved ikke på forhånd, hvordan det 
næste politiske valg vil falde ud, om og hvor pengeudsvingene på 
de internationale finansmarkeder vil føre til investeringer, eller 
hvem der vil gifte sig med hvem. En verden, der skal klare dette, 
kan vel kun opfattes som en enhed, der realiserer sig selv i tiden 
og konstant skaber en ny fremtid, der stadig er åben. Set i dette 
lys er der en isomorfi mellem et samfund, der bestemmer over 
sig selv, og en verden, der er åben over for fremtiden, hvis 
nuværende tilstand, hvis sammenkogte fortid ikke bestemmer, 
hvad der "skal ske". Denne verdenssituation kommer til udtryk i 
en række begreber, som samfundet i øjeblikket arbejder med for 
at tilpasse sig til den. Vi taler om risiko og risikokalkulation eller 
om innovation og kreativitet for at skabe forudsætningerne for så 
mange forskellige fremtidige udviklinger som muligt. 
 
Man giver sig selv mod, og det ville bestemt ikke være en løsning 
på problemet at gøre ingenting og vente. Man er nødt til at 
fremlægge fakta for at kunne forstå i bakspejlet, hvad der er sket 
med ens egen deltagelse. Det betyder, at verden ikke længere 
kan opfattes som en samlet samling af ting (synlige og usynlige), 
ikke længere som et "Universitas Rerum". Begrebet verden bliver 
et korrelativt begreb om beslutningstagning, og begrænsningerne 
i beslutningstagningens muligheder er mere givet af deres egen 
historie end af den verden, der ikke er blevet berørt. Det er netop 
derfor, at litteraturen (og man kan tilføje videnskaben) har den 
førnævnte funktion at udvide hukommelsen. Hvis verden tillader, 
at der træffes beslutninger, må den desuden erkende, at tiden 
dermed bliver uigenkaldelig (for forskellen mellem fortid og 
fremtid fornyes konstant), og at dette sker gennem begivenheder, 
der manifesterer mening, selv om de ikke varer ved, og at de 
allerede ved deres fremtræden aftager. Der opstår således en 
verden, som er historisk i snæver forstand, og som ikke skylder 
sin dynamik til særlige kræfter (energia), men til ustabiliteten i 
dens elementære bestanddele. Det kan kun være en verden, der 
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ikke længere giver fodfæste. Observationen af verden er således 
rettet tilbage mod det, der er sket, og som netop fordi det er sket 
som en begivenhed, ikke længere kan ændres. Denne 
beskrivelse af verden fremhæver i endnu højere grad fremtiden, i 
hvis uvished mulighederne er skjult, hvis realisering man kan 
beslutte sig for (eller mere præcist). 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universitetet i Bielefeld 
Rådgiver for kunstudstillingen kunst åben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


