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Afdruk 
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Vertalingen 
Wij vragen om ondersteuning bij de vertalingen van het boek 
"Der Souverän" en onze Souverän webpagina's in andere talen 
aangezien de verschillende talen van de Duitse tekst met het 
tekstvertaalprogramma DeepL in de verdere talen werden 
vertaald vragen wij om uw hulp door correcties van de 
vertaalteksten in een Mail onder:  
text@the-sovereign.com  
 
Graag stellen wij het in alle andere talen vertaalde boek "Der 
Souverän" gratis als PDF aan alle internetgebruikers ter 
beschikking en ontwerpen wij verdere webpagina's van de 
Souverän met de vertaalde teksten. Stuur a.u.b. een e-mail om 
de auteursrechtelijke kwesties op te helderen van de vertalingen 
van de Duitse tekst in een andere taal waarnaar nog niet is 
vertaald: 
book@the-sovereign.com  
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Erkenningen 
 

                                                De beschermheren  
Koningin Sofia van Spanje,  

Michael Gorbatsjov Nobelprijswinnaar,  
Dr. Norbert Blüm Minister van de Bondsrepubliek Duitsland,  

de wetenschappelijke adviseurs, museum directeuren 
alsook de medeorganisatoren en sponsors van de 

 kunstformule tentoonstelling kunst open 1999 in Essen ik heb van 
 waardering en dank voor hun steun, verklaringen, recensies, 

kunstschattingen en waardevolle kunstuitleningen aan de kunstformule 
tentoonstelling dit mijn belangrijkste boek over de  

verband tussen kunst en vrijheid. 
 

 Dieter Walter Liedtke /2021   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De creativiteit van de bevolking is de sleutel tot een duurzame co-
milieumaatschappij van ethisch kapitalisme. 
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Wereld Vernieuwing  
door onderzoek en onderwijs 
 
Informatie is virus of medicijn 2003 
 
Informatie verandert onze gezondheid en onze samenleving. 
Terroristische aanslagen laten ons op een beangstigende manier 
zien wat er in de afgelopen eeuwen is gemist. Wij moesten leren 
dat achterwaarts gerichte geloofsovertuigingen en ideologieën 
kunnen leiden tot evolutionair nietsdoen, hopeloosheid, 
depressie en/of agressie.  
 
Eeuwenlang werd door de interpretatie van de Koran het verbod 
van de picturale voorstelling van de natuur en van God tot 
uitdrukking gebracht; zo werd op deelgebieden van de 
verbeelding een verbod van fantasie ingesteld, dat voor de 
gelovigen verwoestende gevolgen had en heeft als de religieuze 
geboden te strikt werden geïnterpreteerd. De gevolgen zijn te 
begrijpen als men het opheffen van de beperking van visie en 
creativiteit gelijkstelt met een religieuze overtreding en zo het 
werk voor de toekomst aan God alleen overdraagt. 
 
Een dergelijke overdracht van de toekomstige macht aan God 
komt niet overeen met de ontwikkeling van de wereld, omdat in 
de evolutie van het bewustzijn inzichten van mensen ertoe 
hebben bijgedragen dat de ontwikkeling van hun eigen innerlijke 
wereld, het neurale netwerk van de mens en de maatschappij 
altijd op één lijn staan met de uiterlijke wereld. Men zou ook 
kunnen zeggen dat de natuur, de evolutie, de toekomstige 
kracht, de visie, de kunst en de creativiteit - allemaal van God 
afkomstig zijn en dus ook de dingen die de mens heeft 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de wereld. Een strikte 
scheiding tussen God en de mens leidt tot de bekende 
disharmonieën bij de gelovigen (persoonlijkheidsvermindering, 
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angsten, depressies, verslavingen en agressies) en consolideert 
zo de macht van de machtigen door middel van mystiek, zoals in 
de Middeleeuwen in Europa en dit leidde tot de vervolging en 
verbranding van de brengers van kennis in de christelijke wereld. 
In de tijd vóór de Koran en vóór de fatalistische interpretatie van 
de Koran die later ingang vond, werden in dezelfde culturele 
sfeer hoge culturele en humanistische prestaties geleverd. Denk 
bijvoorbeeld aan de piramiden, de bibliotheek van Alexandrië, de 
poëzie, de astronomie, de architectuur, de wiskunde, de 
geneeskunde en de kunsten. 
 
 
Een gebod voor de mensen om zich niet iets onbekends te 
mogen inbeelden, evolutionair, dingen, processen, systemen, de 
toekomst, God, waarmee zij nochtans dagelijks geconfronteerd 
worden, als noodzaak of ritueel, of om hun intuïtie niet te mogen 
volgen, blokkeert hun verbeelding. Het leidt tot het feit dat de 
afhankelijkheid van de staat en de godsdienst inherent is aan het 
systeem, aangezien niet-gebeelde, geestelijke 
toekomstconstructies dus niet in de mensen zelf worden 
geschapen, maar de bevolking geacht wordt haar kracht te 
putten uit de godsdienst en de leiding van de staat - uit door hen 
gegeven richtlijnen en wetten. Dat wil zeggen, door het verbod 
op verbeelding kunnen mensen geen nieuwe ideeën, beelden of 
waarden voor zichzelf creëren in een achterwaarts gerichte 
wereld, en kunnen zij dus geen eigentijdse idealen voor de 
toekomst opbouwen, en dit ondanks het feit dat Christus en 
Mohammed zelf grote visionairs en veranderaars waren.  
 
Zonder eigen en nieuwe waarden is er geen creatieve en 
productieve vormgeving van de toekomst mogelijk. Evolutie en 
welvaart, zowel voor het individu als voor de samenleving, zijn 
slechts met moeite mogelijk als gevolg van beperkingen op het 
gebied van creativiteit en visie. De populatie stopt in de 
ontwikkelingsstadia die voor haar bestemd zijn, of ontwikkelt zich 
niet volgens de natuurlijke evolutionaire programma's van de 
genen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in achterwaarts 
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gerichte religieuze systemen en ideologieën de 
referentiesystemen en waarden van het verleden worden 
geïdealiseerd. 
 
Er is een strijd om verdeling in het heden met de waarden van 
gisteren. Als gevolg hiervan, en uit angst voor het nieuwe en het 
vreemde, is er een strijd tegen de waarde-veranderaars die een 
revolutie van het bewustzijn voorstaan - met andere woorden, die 
een sociaal systeem bevorderen dat op de toekomst is gericht. 
Het hierboven beschreven verschijnsel geldt voor de meeste op 
zichzelf staande ideologieën en geloofssystemen. De 
toenemende afstand tot extreme fatalisten, terroristen en 
neonazi's door cognitie, verbeelding en vormgeving van de 
toekomst draagt ertoe bij dat zij zichzelf uitsluiten van de zich 
ontwikkelende wereld en alleen nog in hun eigen wereld leven - 
steeds agressiever en, vanuit ons gezichtspunt, steeds 
onmenselijker reagerend of handelend. 
 
Maar die vanuit hun fatalistische waarneming handelen in 
overeenstemming met hun godsdienst, hun overtuiging of uit 
innerlijke noodzaak en volgens Gods geboden, alsmede vanuit 
de werelden van de toekomst en van het onderzoek, waarvan zij 
menen te zijn uitgesloten door Gods woord (met een interpretatie 
van de beperking van de verbeelding) en in deze werelden van 
de ongelovigen zien zij hun vijandbeelden en willen daarom 
andere godsdiensten of wereldbeelden en hun symbolen 
bestrijden en vernietigen (zoals de terreuraanslagen aantonen).  
 
Dit is gemakkelijk mogelijk, omdat de leidersgroepen van de 
machtssystemen (ook democratische staten), gekoppeld aan 
religies, ideologieën en geloofsovertuigingen, zowel intern (de 
leden die tot het systeem behoren) als extern (derden), de 
verdere ontwikkeling, ruimdenkendheid, creativiteit en evolutie 
om de macht te behouden be- en voorkomen. Degenen die niet 
tot de engste kern van de machtssystemen behoren, worden 
misleid of geïntimideerd, bang gemaakt en hun 
persoonlijkheidsontwikkeling wordt verstoord door 
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informatiefilters. Zij die door hun creativiteit, tegen alle 
verwachtingen in, nieuwe ideeën naar voren brengen die mensen 
verenigen, nieuwe waarden en idealen creëren, worden als 
leugenaars afgeschilderd of voor het gerecht gebracht als 
bedriegers en wetsovertreders, geïsoleerd van hun familie en de 
samenleving. In de nabije toekomst zal de onderwijskloof tussen 
culturen niet wezenlijk veranderen, omdat zelfs in de westerse 
wereld de voordelen van het decoderen van kunst via musea en 
de media, evenals de invoering van het decoderen van kunst als 
verplicht vak op scholen, de bescherming van creatieve mensen 
door grondwetten en hersenmanipulatie door wild om zich heen 
grijpende negatieve media-informatie door kringen die zich 
vastklampen aan verouderde leiderschapsinstrumenten, nog niet 
zijn onderkend of gestopt. 
 
Precies op dit punt, in de bijna gelijke uitgangspositie van de 
Westerse wereld, de Oriënt en de Derde Wereld wat betreft de 
toename van creativiteit door verbeterde neuronale netwerken, 
ligt de mogelijkheid dat met een wereldwijde invoering van een 
formule voor creativiteit via de media met nieuwe programma's 
en inhoud (aangezien het een optisch picturaal - onafhankelijk 
van lezen, schrijven en vooropleiding - bemiddelingssysteem zou 
moeten zijn) alle mensen tegelijkertijd dezelfde stap zouden 
kunnen zetten. De extreme excessen, discrepanties en 
misverstanden tussen culturen, religies, ideologieën en volkeren 
zouden aanzienlijk worden verminderd indien een dergelijke 
formule van creativiteit - die correcter de formule van het leven of 
de formule van de vrede zou moeten worden genoemd - zou 
worden ingevoerd. Het zou een grote kans betekenen om 
wereldwijd het niveau van creativiteit en intelligentie te verhogen 
en het terrorisme en de gevaren van oorlog te verminderen. 
 
Creativiteit en hersenblokken tot vandaag 
In Europa hebben we door de geschiedenis heen de ervaring 
gehad dat de toegang van de bevolking tot kennis (lezen en 
schrijven) werd verhinderd door de godsdienst gekoppeld aan de 
machtssystemen. Deze toestand werd pas in de 15e eeuw 
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doorbroken door Johannes Gutenberg en zijn uitvinding van de 
boekdrukkunst, die leidde tot de vermenigvuldiging en 
verspreiding van boeken en dus van kennis in de toenmalige 
wereld. Uit de statistieken blijkt dat de bevoorrechte mensen van 
Europa in die tijd ongeveer 900.000 boeken bezaten. Een eeuw 
later, dankzij Gutenberg, waren het er al negen miljoen. 
Gutenberg droeg aanzienlijk bij tot het doorbreken van de elitaire 
blokkade. 
 
De dominantie van het monopolie op de kennisadministratie bleef 
lange tijd bestaan, maar in de afzonderlijke territoriale staten van 
Duitsland werd het vroegere voorrecht om te kunnen lezen en 
schrijven pas aan het einde van de 18e eeuw een plicht door 
toedoen van de Verlichting. In 1794 werd in Pruisen de leerplicht 
ingevoerd in de Duitstalige wereld. Maar niet alleen hier, maar in 
de meeste Europese landen begon de alfabetisering van de 
bevolking in deze tijd. Het doel was ook de armoede, 
onwetendheid en lethargie van het volk te bestrijden, en zo 
activiteit en productie bij te dragen tot de instandhouding en 
verbetering van de staat. Langzaam begonnen de 
levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren, de 
gemiddelde levensverwachting nam toe en het kindersterftecijfer 
daalde gestaag tot vandaag. Al 200 jaar dragen alfabetisering, 
onderwijs en leren bij tot een explosieve verspreiding van kennis 
en doorbreken zij de hierboven beschreven kennismonopolies. 
 
Via alle media dringt tegenwoordig dagelijks een enorme stroom 
informatie tot ons door, zonder welke wij ons ons leven niet meer 
kunnen voorstellen, waardoor het voor ons zeer moeilijk wordt 
om het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden. Bij 
sommige hooggevoelige mensen leidt dit tot onthouding van 
media-informatie of, indien verkeerd aangeboden of uitgekozen, 
tot depressie, agressie of zelfmoord en bij extreem fatalisme, 
onder begeleiding, tot een symbiose van zelfmoord en agressie. 
Bij deze ziektebevorderende of ziekte-triggerende processen 
worden de hersenen in grote gebieden tijdelijk of permanent 
verlamd door mentale of emotionele virussen. Negatieve 
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informatiebronnen zijn ook, in gradatie, horrorfilms en -spelletjes 
of de bijbehorende drukwerken, alsmede negatief overdreven 
radio-, druk- en TV-nieuws en -verslagen die bij de ontvanger 
angst oproepen. Het strookt niet met de evolutionaire, op 
informatie gerichte, in de genen geprogrammeerde zintuigen van 
de mens en ook niet met de neuronale netwerken van zijn 
hersenen, dat in zijn levensradius van hooguit zo'n 100 km, 
informatie van negatieve aard en informatie die de werkelijkheid 
vertekent, in het bewustzijn van de waarnemer geïmpliceerd kan 
worden, als mentale virussen onvoorbereid en hier de neuronale 
netwerken zodanig reduceren en manipuleren, dat dit leidt tot 
een negatieve wereldkennis, zodat deze mensen hun isolement 
van deze negatieve wereld, ook op een graduele manier, tot 
stand willen brengen. De directe informatie-ontvangst van de 
zintuigen, die door de evolutie is ontstaan, is beperkt tot een 
straal van ca. 100 m van de waarnemer. 
beperkt. Voorbij 400 m kunnen we zelfs met de beste ogen geen 
details meer onderscheiden. Wie heeft in zijn leven ooit mensen 
gemangeld gezien binnen deze straal? De genenprogrammering 
is zodanig afgestemd op het beginsel van soortbehoud, dat alle 
negatieve en levensbedreigende informatie in de 
gezichtsveldstraal voorrang krijgt boven de mogelijkheden van 
directe zintuiglijke waarneming, om onmiddellijk beschermende 
maatregelen voor zichzelf en voor de eigen soort te kunnen 
nemen. 
 
Dit soortbehoudende, evolutionaire beschermingsinstinct wordt 
door sommige mediabedrijven en politici (Hitlers weg naar de 
macht is een objectles in het gebruik en de combinatie van 
mentale virussen en herprogrammering van neurale netwerken) 
uitgebuit als een inlichtingen- en propagandamiddelval. Zelfs ten 
koste van een zich negatief ontwikkelende wereld vergroten zij 
hun winsten en macht door misdaad, extremistische en 
terroristische acties aan te moedigen of zelfs te orkestreren, 
terwijl zij tegelijkertijd op democratische wijze drastische 
maatregelen en meer macht opeisen en de grondwettelijk 
gewaarborgde fundamentele mensenrechten beperken in de 
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strijd tegen misdaad, terreur en schendingen van de 
mensenrechten. 
 
Om hun politieke eis kracht bij te zetten, wordt ook wereldwijde 
negatieve informatie multimediaal getransporteerd in het 
gezichts- en bewustzijnsveld - in een straal van 100 m - van de 
ontvanger en daardoor wordt een door angst vervormde wereld 
in zijn bewustzijn en neurale netwerk geïnstalleerd, als een 
realiteit, die zijn intelligentie - zoals studies aantonen - tot 30% 
kan verminderen door mutaties aan de synapsen. Enerzijds komt 
deze negatief overgetekende wereld niet overeen met de externe 
visuele veldwerkelijkheid die zich vanuit de evolutie heeft 
ontwikkeld, anderzijds beperkt de vermindering van intelligentie 
en creativiteit het vermogen van de persoon met hersenletsel om 
te oordelen. Bovendien zijn er, zoals door talrijke onderzoeken 
wordt bevestigd, andere lichamelijke en psychische ziekten die 
worden veroorzaakt door angsten, depressies en vermindering 
van de persoonlijkheid. Daarom blijven de verraderlijke daders 
van hersenletsel verborgen voor de zieke, zelfs door zijn 
vermindering van intelligentie. De jaarlijkse stijging van het aantal 
gevallen van geestesziekten, die de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
gepubliceerde cijfers over depressiepatiënten en zelfmoorden 
spreken hun eigen taal en zijn opgevraagd bij de WHO. Alleen al 
in Duitsland zijn er 340.000 depressiepatiënten en meer dan 
11.000 zelfmoorden per jaar, waarbij het grote aantal niet 
gerapporteerde gevallen, waar de deskundigen van uitgaan, nog 
niet is meegerekend. Deze correlaties en effecten komen naar 
voren uit uitgebreid onderzoek en ook uit de studie "Depression 
2000" van het Duitse Max Planck Instituut voor Psychiatrie in 
München: "Empirisch geborgd zijn, wat kwetsbaarheid en 
risicofactoren voor depressieve ziekten betreft, naast geslacht 
(vrouwen hebben een grotere kans om ziek te worden), met 
name: 
Genetische familiefactoren: De waarschijnlijkheid om in de loop 
van het leven een depressie te krijgen is aanzienlijk verhoogd bij 
eerstegraads verwanten van depressieve patiënten; er zijn 
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verschillende frequenties van de ziekte bij eeneiige tweelingen 
en bij broers en zussen aangetoond.  
Neurobiologische veranderingen: Stoornissen in de signalering 
binnen en tussen neuronen, alsmede endocrinologische 
invloeden (b.v. cortisol, melatonine) en stoornissen in de slaap-
waakregulatie. Bepaalde disfunctionele cognitieve stijlen, 
angststoornissen vooraf en afhankelijkheid van psychotrope 
middelen en stoffen - acute en chronische psychosociale 
(stress)factoren, zoals scheiding, werkloosheid, levenscrises, 
verlieservaringen en eenzaamheid (mensen die alleen of 
gescheiden leven, hebben een aanzienlijk verhoogd risico op 
ziekten), en bepaalde chronische lichamelijke ziekten (bv. 
chronische pijnsyndromen)". Bron: Max Planck Instituut voor 
Psychiatrie, München 
De uitlokkende factoren van de ziekte hangen af van de 
betekenissen die de zieke geeft aan de negatieve cognities. 
 
Maar dit kan niet verhullen dat de humus en de voedingsbodem 
voor deze mentale virussen wordt voorbereid door de 
propagandamedia (gewillige mediabedrijven die ten dienste 
staan van de machtsstructuren, angst opwekken en intelligentie 
en democratie beperken). Bovendien kunnen alle door het Max 
Planck Instituut opgesomde oorzakelijke en risicofactoren direct 
of indirect - bevestigd door verdere studies - worden herleid tot 
de heersende mediapraktijk van vandaag, als de veroorzaker 
ervan. Bovendien gaat etiologisch onderzoek naar depressie uit 
van een multi-causaal geheel van omstandigheden waarin 
genetische, neurobiologische, psychologische, sociale en 
gedragsfactoren alle een even grote rol spelen. Als men de 
talrijke internationale, empirisch bewezen onderzoeksresultaten 
uit de bovengenoemde gebieden en uit de kunstgeschiedenis, 
het evolutie-onderzoek alsmede de evolutietheorie van 
cognitieve systemen in een raster over elkaar legt, krijgt men een 
duidelijk bevestigend beeld van de - door de propagandamedia 
geïmpliceerde - mentale virussen, die door nieuwe negatieve 
informatie voortdurend kunnen muteren en daardoor in het 
ziektebeeld verschillende symptomen kunnen vertonen. 
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Het maxime van winststijging en machtsuitbreiding door de 
politiek en de propagandamedia houdt zelfs niet op bij het 
hersenletsel van een volk. Het resultaat is het opsluiten en 
vermoorden van alle mogelijke tegenstanders van het regime, 
oorlogen en de poging om hele etnische groepen en volkeren uit 
te roeien (zie www.Shoa.de).  
Dit verschijnsel wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het 
naziregime, de 
tijdperk van Stalin of de oorlog tegen Saddam Hoessein en blijkt 
uit de bewuste of onbewuste hulp van mediabedrijven die door de 
machthebbers in het gareel werden gebracht. Door het 
wetenschappelijk werk van historici wordt dit verschijnsel op een 
begrijpelijke manier voorgesteld. 
 
Vandaag de dag vergeten degenen die geobsedeerd zijn 
door macht niet dat wanneer een volk deze geestelijke 
epidemie eenmaal heeft overleefd en de verbanden heeft 
herkend, het bestand is tegen een hernieuwde verspreiding 
van deze ziekte.  
Om dit te voorkomen worden onderzoeksstudies genegeerd, 
vervalst en tegen hun resultaten in gepropageerd en gebruikt 
voor het nastreven van politieke doelen - met het 
tegenovergestelde effect. (In de media zijn talrijke voorbeelden te 
vinden op het gebied van drugs, rampen, criminaliteit, de 
neonazi-beweging, vreemdelingenhaat, onderwijs, kunst en 
kunstenaars, geneeskunde, enz.) Het proces van belemmering 
van de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid door lichamelijk 
letsel aan de hersenen kan, zoals uit studies blijkt, leiden tot een 
vermindering van het gemiddelde intelligentiequotiënt (IQ) van 
100 tot 110 tot waarden onder 80. Denk maar aan de bekende 
examenvrees, die als angst voor de toekomst delen van het 
neuronale netwerk tijdelijk kan blokkeren. 
 
Degene die door de propagandamedia wordt gemanipuleerd is, 
zoals de ontwikkeling van het nationaal-socialisme in Duitsland 
heeft aangetoond, als kiezer niet in staat tot het nemen van 
weloverwogen, politieke beslissingen vanwege zijn afgesloten 
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creatieve en intelligentiebronnen (zie ook www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Het brein van de gewonde kan door 
de in deze toestand bezeten kracht worden gemanipuleerd om 
instinctief het neurale netwerk van verminderd bewustzijn 
opnieuw vorm te geven (door het kritische, balancerende en 
creatieve bewustzijnsnetwerk te elimineren of te beperken) door 
eenvoudige, emotioneel geladen nieuwe informatie. 
Overgebracht op het onderwijs van de democratische landen van 
de westerse wereld, zijn de adolescenten volgens 
wetenschappelijke studies (zie Pisa-studie) met betrekking tot de 
relevante nationale groepen in vergelijking gemiddeld niet meer 
in staat tot academische topprestaties (door IQ-verlaging). 
Dezelfde resultaten worden dan later weerspiegeld in de 
jaarlijkse economische gegevens van het land, indien de 
mediaconsumptie van negatieve informatie niet wordt beteugeld, 
maar verder wordt aangemoedigd. De intellectueel afgesloten 
media ontvanger wordt, naast een mogelijke ontwikkeling van 
agressie of depressie, alleen de weg opengelaten naar vrijwillige 
verplichte - arbeid (die op zijn beurt de mentale virussen nieuwe 
kracht geeft) of de mogelijkheid om zonder kritiek of motivatie de 
door de machthebbers gewenste algemene richting van de 
maatschappij over te nemen. Aan het begin van het 3e 
millennium is het tijd om in de grondwetten op te nemen dat in de 
bevolking, door middel van verplicht onderwijs, een systeem van 
kennis, een creatief raster van bewustzijn wordt opgeleid en tot 
stand gebracht, dat aldus het neuronale netwerk versterkt en er 
vooral in verankerd wordt. Dit zou de mens in staat stellen de 
stortvloed van evolutionair belangrijke en onbelangrijke 
informatie die op hem neerkomt selectief en onbewust voor te 
filteren en zo de beperking van intelligentie en creativiteit te 
voorkomen en tegelijkertijd het tegenovergestelde te bereiken, 
namelijk automatisch creativiteit en intelligentie gedurende het 
hele leven te bevorderen. Katja Thimm zegt in het tijdschrift "Der 
Spiegel":  
 
 "Elk leerproces verandert de hersenen" [2]. 
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Gerhard Roth, neurowetenschapper aan de universiteit van 
Bremen en rector van het Hanse-Wissenschaftskolleg in 
Delmenhorst, bevestigt in hetzelfde rapport: 
"Elk leerproces gaat gepaard met een verandering in de 
hersenen"... 
 
Zichtbare creativiteit is soortbehoud, het vormt het neurale 
netwerk. Professor in wiskunde en didactiek Gerhard Preiß van 
de Universiteit van Freiburg: 
 

"Terwijl ethiek en de wet invasieve hersen experimenten 
verbieden op de... 

Mensen. Maar onderzoekers weten uit dierstudies dat complexe 
hersenen op soortgelijke manieren leren. Vergelijkbare 
processen vinden plaats in hun hersenen wanneer zij 

abstraheren, veralgemenen en hun omgeving opdelen in 
categorieën, zoals klein en groot, luid en stil. De neurale 

basismechanismen zijn universeel voor de zeeslak  
aan de mens. “ 

 
Leren betekent het verankeren van informatie in de hersenen op 
zo'n manier dat 
ze kunnen op elk moment opgeroepen worden. Over een 
mogelijk instrument voor creativiteit, intelligentie en ontwikkeling 
van de mensheid zei de kunstenaar Prof. Joseph Beuys: 
 

"Kunst is, naar mijn mening, de enige evolutionaire kracht. Dat 
wil zeggen, alleen uit de creativiteit van de mens kunnen 

omstandigheden veranderen." 
 

Sinds 1988, met de kunstformule, is er een mentaal hulpmiddel 
beschikbaar om de omstandigheden te veranderen. Het maakt 
een algemeen geldige toegang tot creativiteit mogelijk en, voorbij 
de theorie, een grafisch-optische manier om het neuronale 
creativiteitsnetwerk in de hersenen te bevorderen, dat als een 
creatief bewustzijnsraster creativiteit waarneembaar maakt en 
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haar als cognitie voorfiltert en opslaat. Over de processen in de 
hersenen drukt Gerhard Preiß zich als volgt uit:  
 

"De hersenen moeten zichzelf beschermen tegen te veel leren. 
Omdat 

Seconde na seconde wedijvert een onmetelijk aantal indrukken 
en waarnemingen om zijn aandacht. Als ze allemaal zouden 

worden opgeslagen, zouden de hersenen binnen zeer korte tijd 
verlamd raken door een vloedgolf van betekenisloze 

gegevensverspilling. Daarom moet zij vooral twee moeilijke taken 
vervullen: Om belangrijke van onbelangrijke dingen te 

onderscheiden en om categorieën te vormen. 
Eerst distilleert het brein uit alle gedachten en ideeën, zintuiglijke 

prikkels, gewaarwordingen en ervaringen dat kleine stukje dat 
het belangrijk genoeg acht om in de hersenen te worden 

opgeslagen en onthouden. Dit uittreksel moet dan in orde worden 
gebracht. Want alleen voor wie in staat is de categorie "appel" te 

herkennen in Boskop, Cox Orange en Granny Smith heeft de 
wereld zin. Het enorme werk van filteren en sorteren wordt 

verricht door het netwerk van ongeveer 100 miljard zenuwcellen 
in het hoofd, die op hun beurt met elkaar verbonden zijn op een 
totaal van ongeveer 100 triljoen contactpunten (synapsen). Elke 
indruk, elke stimulus, elke omstandigheid waaraan iemand wordt 
blootgesteld, verandert dit fijn gesponnen netwerk door bepaalde 

neuronverbindingen te versterken en andere te verzwakken." 
 
Een formule voor het ontcijferen van kunst brengt niet alleen een 
versterkt scheppingsnetwerk in de hersenen tot stand, maar pre-
filtreert ook de informatie voor het bewustzijn, zodat de hersenen 
worden ontlast en de kennis wordt voorbereid (als een appel), 
herkenbaar gemaakt als creativiteit, gepresenteerd. Zichtbare 
creativiteit is soort-behoudend, het vormt het neurale netwerk. De 
synopses en hun onderlinge verbindingen die in de kindertijd tot 
aan de puberteit zijn ontwikkeld door gegeven 
genenprogrammering, nieuwe informatie en soortbehoudende 
cognities worden in de volwassenheid opnieuw gevormd, 
overwegend door soortbehoudende cognities die vooraf door het 
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bewustzijn zijn gefilterd. De formule maakt het mogelijk 
verbeelding en toekomstvorming te bevorderen door een snel 
groeiend neuraal netwerk voor creatieve prestaties. Een zich 
ontwikkelend creativiteitscentrum en/of -netwerk in de hersenen 
kan vandaag worden voorzien. Aangezien onze primaire 
zintuiglijke waarneming het zicht is, is de herkenning van 
creativiteit of kunst, de selectieve waarneming van visuele 
creatieve verandering, creatieve visie het belangrijkste en meest 
effectieve proces van onze concrete mentale evolutie. Het proces 
van creativiteit-cognitie wordt gecreëerd en/of bevorderd door de 
soortbehoudende programmering van de genen tot de 
evolutionaire motor van het bewustzijn en door de formule. 
Natuurlijk wordt de kloof tussen mensen die deze cognitie 
hebben begrepen en in hun neurale netwerk hebben gevestigd, 
groter met een hogere snelheid en dichtheid van cognitie, 
naarmate zij uit brood en spelen juist die informatie filteren die 
voor hun synapsen en netwerkevolutie van belang is, door de 
veranderingen in de huidige verscheidenheid van media te 
herkennen. Voor de Duitse onderzoeker en antropoloog 
Friedemann Schrenk zou het onderzoeken van deze 
wetenschappelijke leemte de menselijke bioculturele evolutie 
snel kunnen versnellen. Het basisprincipe - de gezochte code - 
komt duidelijk naar voren, voor alle levensvormen gelijk, als een 
soortbehoudend genenprogramma dat de informatie voor 
soortbehoud filtert en opslaat in het neuronale netwerk. De 
correlaties en het omgekeerde proces van geestelijk en 
lichamelijk verval zijn van tevoren beschreven en worden 
ondersteund door talrijke empirisch gevalideerde studies: 
a) Soortspecifieke prioriteit voor positieve informatie 
b) Drugsverslaving aan negatieve informatie door onnatuurlijke 
verandering van het neurale netwerk 
c) Genen-geprogrammeerde aanpassing van de persoonlijkheid 
aan de negatieve buitenwereld 
 
d) Verandering van de buitenwereld door eigen daden, voor de 
overeenstemming met zijn innerlijke cognities van zijn neuronaal 
netwerk, tot aan bandeloosheid, rassenhaat, antisemitisme, 
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socialisme, communisme, kapitalisme, uitbuitend koloniaal of 
globaal kapitalisme, religieus fanatisme, terrorisme, oorlog of - en 
dit wordt vaak aangetroffen - tot aan heel normale waanzin. Vaak 
doen deze verschijnselen zich voor in gemengde vormen, die bij 
voorbeeld regionaal of nationaal kunnen zijn of gekenmerkt 
worden door een groepsbewustzijn. 
 
In dit verband is Alberto Ferrús, een neurobioloog en 
onderzoeker uit Madrid, op zoek naar de volgende belangrijke 
stap in de neurobiologie: 
 

"We zouden graag een soort neurale code vinden om 
bijvoorbeeld te begrijpen hoe waarneming in onze hersenen is 
gecodeerd. Of hoe we een ontvangen stukje informatie in het 

geheugen bewaren: Code: Hoe gaat het brein van een vlieg of 
een mens te werk? Volgens welk basisprincipe? De details zullen 

natuurlijk voor elk organisme anders zijn. Maar misschien, 
misschien is er zo'n basisprincipe, zo'n code van universele 

waarde. Als dat was ontdekt, hadden we een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt.  

Het zou ons net zo ver brengen als de wetten van Mendel ooit de 
genetica hebben gebracht." 

 
Bron: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", gepubliceerd 
in 2000, Siedler Verlag, Berlijn. 
 
1] De mediaconsument wordt door zijn genen-geprogrammeerde soortbehoudsprogramma drugsverslaafd, met 
alle gevolgen en gezondheidsschade die met drugsgebruik gepaard gaan, omdat in zijn neuronale netwerk 
verbindingen voor negatieve informatie zijn aangelegd. Vandaag weten we uit onderzoek naar drugs dat, eens 
de neurale verbindingen tot stand zijn gebracht, verslaving ontstaat door het geheugen. De mens, via de 
mentale virusproducerende propagandamedia, valt in een viervoudige genetische val. 
2] Goedemorgen lieve nummers, in het Duitse nieuwsblad "Der Spiegel" nr.27/2002 
"Twee teams van onderzoekers aan het Max Planck Instituut in Göttingen zijn er nu in geslaagd aan te tonen 
dat synapsen zich vormen in de vroege hersenontwikkeling, zelfs in afwezigheid van communicatiestimuli. Pas 
in een latere ontwikkeling 
Activeringsstimuli zijn onmisbaar." Bron: Max Planck Instituut Göttingen Atsushi Iriki van de Universiteit van 
Tokio heeft via hersenonderzoek bij primaten na gebruik van gereedschap aangetoond dat neuronen zich 
reorganiseren om het gereedschap te integreren in de verbeelding van het eigen lichaam. Bron: Universiteit van 
Tokio 
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Formule van vrijheid? 2020 

 
We krijgen steeds meer informatie en advertenties van wat we op dit 
moment willen en duiken steeds dieper in een neurale netwerkstructuur 
die ons laat zien wat ons eerdere denken bevestigt en op dit moment 
bezig is. Film- en muziekdiensten tonen meer van waar we naar 
luisteren, en nieuwsfeeds tonen meer van wat we al geloven of vrezen. 
Dit is niet de echte wereld, maar slechts een klein deel ervan.  
 
Het denken wordt bevooroordeeld met deze informatie in overtuigingen 
en andere informatie wordt zo gemarginaliseerd dat we steeds minder 
compassie ontwikkelen voor andere mensen. Zozeer zelfs dat we 
naast elkaar kunnen wonen terwijl we in totaal verschillende realiteiten 
leven. Is dit de wereld waarin wij willen leven, verkeerd voorgelicht door 
informatierobots, in mentale eilandwerelden, buitenaards gecontroleerd 
in afzondering zonder ooit de diversiteit van het leven en het geheel te 
kunnen zien?  
 
In de algoritmencultuur laten de sociale media steeds meer  
zien wat ons bevestigt in onze cognitie en aspiraties, en laten ze 
bovendien het grootste deel van de informatie over diversiteit in de 
wereld weg. 
 
De algoritme-ontwikkelaars beweren dat zij ons van dienst zijn en ons 
meer geven van wat wij willen. Maar het enige wat zij werkelijk geven is 
meer van wat wij reeds hebben ervaren, terwijl zij ons manipuleren 
voor het bedrijf dat de producten en algoritmen heeft ontworpen. Een 
kind alleen suiker en snoep geven, vermomd als voedsel, helpt de 
suikerfabrikant, maar leidt het kind naar ziekte en uiteindelijk een 
vroegtijdige dood. Een algoritmisch repetitieve cultuur is een 
stagnerende en stervende cultuur die onze aandacht beperkt en de 
diversiteit van informatie en daardoor de genialiteit en creativiteit in de 
mens elimineert of dimt.  
 
Het is gericht tegen onze creativiteit, intelligentie, diversiteit, 
verdraagzaamheid, het leven, het behoud van soorten en de natuur, en 
dit betreft niet alleen de verknipte radicalisering van informatie over 
onze creativiteit, maar ook de negatieve epigenetische werkingswijze 
van eenzijdig ingeblikte informatie op ons lichaam, onze gezondheid en 
de verkorting van onze levensduur, alsmede het muilkorven van de 
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democratie, van gedifferentieerde meningsgroepen, door de voor 
paarden en niet voor mensen uitgevonden informatie-blinddoeken, van 
de voorselectie van informatie door de media en hun geclaimde 
interpretatieve soevereiniteit, die vervolgens de democratie en de 
vrede in gevaar brengt als een dictatuur van de massa's. 
 
Algoritmische robots beheersen de media en onze selectieve 
waarneming, zodat wij ons alleen kunnen ontwikkelen binnen het 
ontwikkelde en vooropgezette kader van de programma's en informatie 
die ons als werkelijkheid verschijnen. 
 
Waar zijn de algoritmen die ons geven wat wij nog niet hebben gezien, 
overwogen of geloofd? Waar zijn de algoritmes 
 die deze gedachtengevangenis met creativiteit zodanig doorbreken dat 
we zonder consumenten- en merkneuroses onze persoonlijkheid, 
gezondheid en ons leven gelukkiger, gezonder, empathischer, 
duurzamer en zinvoller kunnen maken en ons immuunsysteem kunnen 
versterken tegen pandemieën, ziekten en angst opwekkende media 
virussen? Die ons niet geven wat wij of wat corporaties/dictators willen 
dat we doen, voordenken en voor ons programmeren, maar wat we 
werkelijk nodig hebben voor onszelf, de maatschappij, de natuur en de 
wereld? De natuur heeft dit algoritme reeds honderden miljoenen jaren 
geleden genetisch ontwikkeld in de planten, de dieren, de mensen en 
zelfs in de hersenloze eencellige organismen en dieren en heeft het 
verfijnd door het opslaan van informatie en epigenetica voor de 
instandhouding van de soort. De naam van het algoritme van de 
natuur: "creativiteit." Het heeft ons kunst en innovatie geschonken, 
meer voedsel, vrijheid, onze welvaart, een langere levensduur en een 
betere gezondheid, en de eerste stap naar democratie. Nu hoeven we 
alleen nog maar het selectieve natuurgenie-algoritme, de creativiteit, 
bloot te leggen voor een betere toekomst in soevereiniteit voor alle 
mensen.  
 
 
 
 
Ethisch Kapitalisme 2014-2020 
 
Het is met oprechte dank dat ik het volgende hoofdstuk opdraag, 
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de auteur van het boek "Systemopposition" Michael Greven, 
die mij in gesprekken waardevolle adviezen heeft gegeven over de 
ontwikkeling van een nieuw, rechtvaardiger sociaal stelsel door middel 
van kritiek en suggesties, en de modelleur van het Ethisch Kapitalisme 
zo heeft omschreven:  
 

"Dieter Liedtke is een kunstenaar,  
Socioloog en sociaal filosoof 

 in tot nu toe onbekende gebieden van de geest." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Hoogleraar politieke wetenschappen / Decaan van de universiteiten Marburg, Darmstadt en 

Hamburg / Voorzitter van de Commissie ethiek van de DVPW en van de Permanente Commissie 
voor onderwijs en wetenschappen van de DVPWLuigi Sturzo speciale prijs van de Premio Amalfi/  

Ere-speld van de Duitse vereniging voor politieke wetenschappen/ 
Adviseur voor het ontwerpen van Ethisch Kapitalisme als een sociaal systeem. 

 
Uit de verklaring van Michael Greven blijkt dat de dialectiek van Hegel 
en zijn idealisme met het materialisme van Marx nog niet zijn 
gerealiseerd door synthese tot een Ethisch Kapitalisme.  
 
De volgende gedachten over ethisch kapitalisme kunnen geen patent 
zijn.  
 
Deze lijst is niet bedoeld om volledig te zijn.  
Natuurlijk zullen nieuwe ontwikkelingen en onderzoek de parameters 
van de eisen verschuiven, maar samen met de nieuwe bevindingen 
wijzen zij in de richting waarin wij in vrede kunnen gaan in de toekomst 
met meer dan 20 miljard mensen. Bekende contexten moeten in 
ogenschouw worden genomen, toekomstige ontwikkelingen worden 
besproken, maar ook onder de aandacht van politici en bedrijven 
worden gebracht, waarbij denkprocessen worden gestimuleerd over de 
vraag hoe ethisch kapitalisme op sociaal-politiek niveau kan worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd, niet alleen in Duitsland en Europa, 
maar wereldwijd. 
 
Vanuit het huidige perspectief is het niet raadzaam het kapitalisme met 
zijn zwakke en duistere kanten verder uit te breiden zonder nog meer 
schade toe te brengen aan de mensheid, de natuur of het milieu. 
Integendeel, wij hebben een nieuw kapitalistisch concept nodig dat de 
voordelen van het kapitalisme omvat en dat de mensenrechten van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het behoud van de soorten in de 
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zin van schepping beschermt en ten uitvoer legt, en dat duurzaamheid 
en co-milieu als basisvoorwaarde en -basis nastreeft.  
We hebben als nieuwe sociale evolutionaire stuwkracht een 
 "Ethisch Kapitalisme".  
 
Het Evolutionaire Voordeel van Ethisch Kapitalisme: 
Volgens het laatste onderzoek komt het overeen met onze genetische 
en epigenetische, natuurlijke, sociale en evolutionaire DNA-
programmering: "Ons mens-zijn". 
 
Doelstellingen van een ethisch kapitalisme 
Ethisch kapitalisme is gericht op de ontwikkeling van duurzame, 
milieuvriendelijke producten en bedrijfsmodellen, en op ethische 
winsten die de mens en de natuur op de eerste plaats zetten. 
 
1. het recht op vrije ontwikkeling 
Ieder mens heeft recht op: Vrijheid van informatie, vrijheid van pers, 
inachtneming van de mediacode door de verantwoordelijken, tot 
onderwijs en vrije ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid, vrije 
toegang tot de Código Universo via de onderwijssystemen voor de 
eenvoudigste (alleen door het zien van begrip) neurobiologische 
aanpassing van de bestaande creativiteit in zijn geloofsgemeenschap, 
cultuur en zijn volk, alsmede het inzicht in tot dusver onbegrepen 
godsdiensten, volkeren, culturen, kunstwerken en vernieuwingen, 
alsmede het recht op vrij toegankelijke systemen voor internet, 
onderwijs, school, beroepsopleiding en bijscholing, voorts het recht op 
informatie over de Código Universo en diverse mediacodes in de 
nationale taal die in de regio overheerst en in het Engels; voorts 
gratis toegang met een computer en een gratis internetverbinding. 
 
2. bescherming door de internationale gemeenschap 
Ieder mens heeft recht op verdediging van zijn vrijheden en 
waardigheid en op bescherming van de wereldgemeenschap tegen 
totalitaire staatssystemen, dictaturen, terrorisme, oorlog, genocide, 
foltering, onderdrukking, uitbuiting, racisme, uitsluiting, valse en 
misleidende informatie, en tegen de directe en latente, subtiele 
verspreiding van angst. 
 
3. het recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen 
Eenieder heeft recht op: schoon drinkwater, kleding, medische zorg, 
voedsel alsmede behoorlijke huisvesting en/of een onvoorwaardelijk 
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basisinkomen, dat hem in staat stelt op eigen verzoek vrijwilligerswerk 
te verrichten voor de samenleving of taken en werkzaamheden te 
verrichten die zin geven aan zijn leven en een aanvullend inkomen 
opleveren. Maar daarnaast biedt een maandelijks basisinkomen hem 
ook de mogelijkheid om zich op een van de verschillende 
welvaartsniveaus in de samenleving te vestigen. Door zijn epigenetisch 
bestaande creativiteit via de Código Universo te ontsluiten, draagt ieder 
mens bij tot de ethische ontwikkeling en het economisch succes van 
zijn land, zijn bedrijven en zijn leven door de verspreiding van ethische 
producten en ethische bedrijfsmodellen en zijn eigen economische 
participatie in ethische concepten. Een onvoorwaardelijk basisinkomen 
moet de waardigheid van de mens waarborgen. Alleen de 
begunstigden van werk en computerprestaties, de bedrijven en 
organisaties, moeten belasting betalen. Arbeidsprestaties mogen niet 
langer worden gestraft met belastingen, zoals onder het feodale 
bewind het geval was. 
De inkomstenbelasting of de belasting op arbeid wordt geannuleerd 
met de kosten van het sociale stelsel en de ziekte- en 
pensioenverzekeringen en vervangen door een online 
verkoopbelasting op de plaats van gebruik en levering, alsmede door 
een globale productiebelasting, in het land van de facturerende 
gemeente/het land of de plaats van productie, van de prestaties van de 
onderneming.  
De belasting over de toegevoegde waarde of de omzetbelasting wordt 
hervormd.  
 
De manier waarop 
We hebben geen staat, een wereldwijd opererend bedrijf of een 
religieuze gemeenschap nodig om de doelstellingen van het Ethisch 
Kapitalisme na te streven, maar de mensen over de hele wereld die de 
uitbuitende, dominante en dualistische systemen niet langer willen 
steunen en die willen deelnemen aan het positieve, open ontwerp van 
een ethische wereld. Wetten en grondwetten staan ethisch kapitalisme 
niet in de weg. Maar zelfs in de staten waar het ethisch kapitalisme 
verboden zal zijn, bewijzen de zich sneller en sterker ontwikkelende 
creativiteit, de betere gezondheid en de hogere welvaart van de 
bevolking van open staten die leven volgens de beginselen van het 
ethisch kapitalisme, de praktische en filosofische vrijere 
vormingsmogelijkheden van de mensen. Geleidelijk aan zal zelfs in de 
gesloten sociale systemen (zoals de geschiedenis van de laatste 500 
jaar laat zien) het besef doordringen dat zonder vrijheid, waardigheid, 
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welvaart en gezondheid van de bevolking (met een steeds groeiende 
wereldbevolking), de naleving van het VN-Handvest van de Rechten 
van de Mens en godsdienstvrijheid, geen enkele staat een evolutie van 
het sociale systeem blijvend kan voorkomen. 
 

Voorgestelde vragen voor de verkiezingen: De gemeenschap 
van kiezers en de te ontwikkelen AI-softwaretools die de 
zwermintelligentie van de bevolking aanwenden (en zo door 
burgers ontwikkelde stembiljetvragen bundelen, filteren en 
uitwerken voor discussie) leveren elk drie pro- en drie contra-
video's met duidelijke uitleg op basis van op feiten gebaseerde 
informatie (geproduceerd en doorgelicht op feiten en naleving 
van de mediacode door onpartijdige studenten aan 
universiteiten) die educatie, kennis en vrije besluitvorming door 
de kiezer bevorderen. 
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Directe democratie 2014 -2020 
 
Teruggaand naar onze tien millennia geschiedenis;  
 

Meer mensen = meer mensenrechten, 
meer vrijheid, meer welvaart, meer gezondheid en meer 

levenstijd en meer informatie, meer kennis. 

Tot nu toe hebben we onder het kapitalisme de mensen 
aangepast aan de manier waarop machines werken, om winst te 
maken uit de productie. Naarmate de wereldbevolking toeneemt, 
zullen wij innovaties gebruiken om de robots, die in de toekomst 
hun eigen programma's zullen schrijven, aan de mensen aan te 
passen. In de toekomst zal het werk zo individueel worden 
georganiseerd dat ieder mens een zinvol leven kan leiden in het 
land van zijn keuze, in waardigheid, welvaart en gezondheid.  

Het verband tussen creativiteit, onderwijs, democratie en een 
tweede verlichting is in talrijke studies aangetoond en ik herhaal 
deze onderzoeksresultaten, omdat ik van mening ben dat de weg 
naar een positieve toekomst met meer levenstijd, creativiteit en 
onderwijs in de bevolking ook het voorgewende argument van 
sommige machthebbers weerlegt; de bevolking is niet in staat tot 
zelforganisatie door middel van een directe democratie. 

Men vergeet hier dat reeds met de bekendmaking van de 
mogelijkheid van de directe democratie tegelijk hoog, kunstmatig 
van buitenaf met behulp van de media, in onze hersenen door 
angst synaps mutaties opgetrokken intelligentie grenzen en 
machteloosheid gevoelens, door vrijheid oplossingen en 
persoonlijke verantwoordelijkheid worden verminderd, die leiden 
uit het IQ verminderen angst permanente lussen en tot het:  

a. Verminderen de publicaties en discussies over de effecten van 
angsten en denkblokkades deze angsten. De bevolking leert 
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zichzelf te beschermen tegen overspannen, niet-reële angsten 
en informatie die het denken verlamt en deze voor zichzelf te 
her-evalueren in hun betekenis en reële angstschaal, deze her-
geëvalueerde informatie niet te negeren, maar als het mogelijk 
en nodig is of hulp kan worden georganiseerd voor de 
getroffenen, holistische mede-wereld oplossingen te vinden via 
de zwerm intelligentie van het volk in angst-oplossende 
democratische processen.  

b. De neurobiologisch en epigenetisch effectieve angst-, 
creativiteit- en IQ-brain-locks (die worden verondersteld te 
waarschuwen voor reële gevaren, genetisch geprogrammeerd, 
kunnen worden misbruikt om bevolkingen te controleren voor IQ-
verlaging op anti-democratische wijze voor denk-angst-rigiditeit), 
in de hersenen gewrongen door de media, worden weer 
opgeheven met de soevereiniteits- en creativiteitsformule van de 
creativiteitsprocessen in de kunst, die figuratief zijn geworden, 
verklaarde innovaties of oplossingen voor problemen door de 
spiegel-neuronen en informatie-bypasses in de neuronale 
netwerken van de hersenen. Dit is het vandaag wetenschappelijk 
bekende (ook epigenetisch effectieve) neuro-hersenwonder van 
evolutie door cognitie-informatie voor zelf- en soortbehoud: De 
media- en autoriteit-gelovige, vier jaar machteloos, geregeerd 
door nepnieuws en lobbyisme wordt een actieve, creatief-
denkende democraat en soeverein van een directe democratie 
door creativiteit-gegenereerde netwerk-vorming (in de 
drievoudige zin). 

Ook vergeten door tegenstanders van Directe Democratie is dat 
de bevolking blockchain beveiligd; Robots, duurzame toekomst, 
creativiteit, gezondheid, vrijheid, onderwijs en ethiek 
programma's, kosten en belasting verlagende programma's en 
allegoryhtms om de beste stem voorstellen en electorale 
beslissingen van het volk te optimaliseren en met BIG Data en 
hun vertaling in actie plannen en wetgevende voorstellen, 
kunnen worden gebruikt zonder partijgebonden politici en 
lobbyen voor de volksstemming, waarvan de geselecteerde 
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(Open Zuren voor ontwikkeling en toezicht op de kiezer) voor 
verkiezingsprogramma's en -vragen (voor uitvoering van door de 
universiteit geproduceerde zes pro en contra feitenfilms over de 
respectieve verkiezingsvraag) worden vrijgegeven voor 
stemming, na het bekijken van de zes feitenfilms, met een 
burger-verkiezingslicentie. 
 
De inkomsten- en loonbelasting zal worden afgeschaft. Het 
belastingstelsel zal worden gewijzigd in Ethische Evenwichten 
(zie Ethisch Kapitalisme) volgens het principe "de vervuiler 
betaalt" en in zuivere verbruiksbelastingen. Burgers die cognitief 
gezond zijn en niet aan verkiezingen kunnen of willen 
deelnemen, betalen in het verkiezingsjaar 10% belasting over 
hun jaarinkomen, omdat zij niet deelnemen aan het 
democratische proces van verkiezingen en hun eigen 
besluitvorming als democraten opleggen aan hun medeburgers.  
 
Vrije, geheime en rechtstreekse verkiezingen  
Eis uw mensenrechten op met directe democratie!  

 
 
De negatieve regionale, nationale en mondiale ontwikkelingen 
kunnen alleen op dezelfde niveaus worden tegengegaan met 
ethische ideeën en op de grond van grondwetten en wetten, en 
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aldus een positieve toekomst voor alle mensen openen door 
middel van een op thema's gebaseerde directe democratie.  
 
Kies in een geheime stemming of u en uw kinderen willen 
leven in een vrije wereld in gezondheid en voorspoed voor 
iedereen.  
 
Stem via Directe Democratie dat de monopolies van het 
Bewakingskapitalisme door wetten worden opgebroken, dat de 
mega-data van sociale netwerken en inlichtingendiensten eind-
gepersonaliseerd worden vrijgegeven voor ethische ontwikkeling 
van ideeën, en dat het gebruik van het onderbewuste door 
datavoorspellingen van het Bewakingskapitalisme niet wordt 
gebruikt om intelligentie en IQ te verlagen, persoonlijkheid, 
vrijheid, creativiteit, gezondheid, leven, democratie, financiële 
vrijheid en ethische ontwikkelingskansen en vrijheden van 
individuen, groepen of volkeren en dat het toezichtskapitalisme 
door middel van wetgeving moet worden omgevormd tot ethisch 
kapitalisme ten bate van alle mensen. 
  
 
De directe keuze van onderwerpen  
Drie wetenschappelijk getoetste fact-check films pro en drie fact-
check films con, van elk vijf minuten, over het 
verkiezingsonderwerp zullen door het issue panel in de media 
en sociale media worden gepresenteerd.     
 
Uw stem  
Stem voor het directe verkiezingssysteem dat ingehuurde 
deskundige managers gebruikt om overheidsposten te vervullen. 
In de thematische directe democratie worden geen partijen 
of politici verkozen, maar wordt over het gekozen en 
gepresenteerde verkiezingsthema gestemd door de 
soevereine kiezer via een verkiezingsapp.  
 
Blockchain-verkiezingen zijn geheim, veilig en kunnen niet 
worden gemanipuleerd.  



 

 
30 

 
Registreer je voor de gratis Directe Democratie mobiele app in 
meer dan 100 talen, zodat je kunt beslissen over een duurzame 
natuur en ethische toekomst in gezondheid en waardigheid voor 
jou en je familie, en met iedereen over je leven en vrijheid.  
 
De verkiezingsapp verzamelt en verenigt kiezers voor directe 
democratie, totdat er op de vijf niveaus regionale, landelijke of 
wereldwijde democratische meerderheden voor directe 
democratie ontstaan. Wees soeverein en kom in contact met 
vrijheidsdenkende mensen op het sociale netwerk- www.the-
sovereign.com met vrijheidsdenkende mensen van de Issues 
Direct Democracy, vriendschappen opbouwen en ideeën 
uitwisselen. 
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Kies hoe je wilt leven  
 
 
www.the-sovereign. com de keuze app om 
nieuwe vrienden te vinden voor een beter leven.  
 

 
 
Als iedereen 4 vrienden maakt, hebben we in 
korte tijd exponentieel de democratische 
meerderheid en kunnen we eerbiediging van de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling van 
het kapitalisme eisen.  
 
Al met zeven procent  
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www. the-sovereign. com kiezers kunt u de 
wereld een betere plek te maken.  
 
Bedenk eens hoe snel een sociaal netwerk kan 
groeien in 4 jaar.  
  

sociaal netwerk 
www.the-sovereign.com 
Wij kunnen alleen ethisch en positief reageren op 
negatieve en mondiale uitdagingen, wereldwijd en in 
natiestaten.  
 
De Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
De TSG Trust (in oprichting) is geen politieke partij, 
ideologie of religie, maar een wereldwijd werkende 
basisbeweging, die in alle landen opkomt voor een 
ethisch ontworpen duurzaam milieu en medemilieu in 
de natiestaten en helpt, via de "zwermintelligentie 
softwareprogramma's van de creativiteit van de 
mensheid", volgens de geëvolueerde cultuur van elk 
land een optimaal en ethisch leven in vrijheid, 
waardigheid en zelfbeschikking te begeleiden op de 
weg naar een betere toekomst voor de mensen van het 
land in een directe democratie.  
Vraagstuk-directe democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten, en de evolutie van het kapitalisme: 
 
 
IN UW STAD  
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IN UW STAAT  
IN UW GEMEENSCHAP VAN STATEN  
GLOBAL 
 
Stem nu over de onderwerpen van directe democratie 
en u zult het samenlevingsmodel krijgen dat in de 
basiswet of in de grondwetten van de landen wordt 
gewaarborgd, als genoeg mensen in uw land het met u 
eens zijn.  
 
Niet meer staat, maar minder staat met minder wetten 
en regels en enkele duurzame mede-wereldkaders 
leiden tot een betere toekomst.  
 
Wordt actief voor uw vrijheid en de vrijheid van alle 
mensen! 
 
Directe democratie is zo eenvoudig 
Stem met de wereldwijde directe verkiezingsapp en 
kom in contact met mensen die geven om een nieuwe 
ethische wereld in vrede, vrijheid, gezondheid en 
welvaart voor alle mensen via het sociale netwerk: 
www. the-sovereign. com met mensen die geven om 
een nieuwe ethische wereld in vrede, vrijheid, 
gezondheid en welvaart voor alle mensen. Wissel met 
hen van gedachten en vorm samen met hen de lokale 
en mondiale samenleving voor u, uw kinderen en alle 
mensen rechtvaardiger en vrijer.  
 
Breng uw creatieve suggesties voor verbetering in de 
stemming en discussie om de democratie, de 
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maatschappij, het milieu en de wereld om ons heen te 
verbeteren.  
De vrijheid om de wereld vorm te geven houdt op waar 
de staat, de producten of diensten van ondernemingen 
de mens en een creatieve duurzame mede-wereld niet 
beschermen en bevorderen, maar de waardigheid, 
creativiteit, vrijheid, gezondheid, IQ, levensduur en 
welvaart van de burgers en de mede-wereld beperken, 
schaden of verminderen.  
 
Het milieu en de wereld om ons heen, de 
mensenrechten en de grondwetten markeren de weg 
naar een nieuwe vrijheid, gezondheid, waardigheid en 
welvaart voor iedereen.  
 
Claim je recht op zelfbeschikking, creativiteit en een 
leven zonder angst. 
 
We hebben tijd, omdat het voor ons werkt 
en doorgaan met het verzamelen van aanhangers op 
het kiezersplatform www.the-sovereign. tot er 
meerderheden zijn gevormd:  
 
in STEDEN, REGIONAAL,   
IN LANDEN EN WERELDWIJD  
 
hebben gevormd voor een kiesstelsel van directe 
democratie, zodat volgens de grondwetten en 
basiswetten van de landen de parlementaire 
democratie kan worden veranderd in een directe 
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democratie met een ethisch kapitalisme dat 
gericht is op de mens, het milieu en de natuur in 
elk land.  
 
In de tussentijd, laten we de verkiezings app als een  
Ontwikkel "the-sovereign app", versleuteld met 
blockchain, voor geheime stemmingen en programmeer 
het voor landen in alle overheersende landstalen. 
 

"The-Sovereign" stemsysteem van de verkiezingsapp 
zal gebruik maken van de veiligheid van blockchain-
encryptie. De nog te ontwikkelen verkiezingsapp zal 

kiezersidentificatie en stemmen van elkaar scheiden om 
de anonimiteit van de kiezers te garanderen. 

 
Met het app verkiezingsprogramma: 
 www.the-sovereign. com, zullen we een eerlijkere en 
duurzamere wereld realiseren die gebruik maakt van AI-
software en de zwermintelligentie van de wereldwijde 
samenleving om de volgende, langverwachte 
evolutionaire stap van sociale systemen in gang te 
zetten en de best mogelijke toekomst voor mens en 
milieu vorm te geven.  
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De verkiezingsvragen zijn niet onderhevig aan invloed 
van lobby's, de markt, politici, media of partijen, omdat 
kiezers niet gebundeld zijn in partijen of kiezersgroepen 
en alleen samenkomen in de door blockchain beveiligde 
soevereine verkiezingen van de verkiezingsuitslag in de 
vrije wil van hun soevereine antwoord op de 
verkiezingsvragen. Verder zijn er geheime 
veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de 
stembusgang, de verkiezingen of de kiezers niet 
kunnen worden beïnvloed of gekocht met 
verkiezingsgeschenken door lobbyisten, partijen, media 
of regeringen, voor zover dat mogelijk is. Schenkingen 
aan "De Soevereine Organisatie" kunnen alleen gedaan 
worden aan Fundacion Liedtke als trustee. 
Namenlijsten van donateurs worden niet opgesteld of 
bijgehouden door Fundacion Liedtke of de 
organisatoren van Directe Democratie. Financiering of 
sponsoring van de Soevereine Directe Democratie is 
niet mogelijk, omdat wij geen enkele invloed op de 
verkiezingskwesties willen toestaan.   
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Word zelfverzekerd en doe mee.  
Laat het vormgeven van de toekomst van de wereld niet 

over aan lobbyisten en regeringen. 
 

Zelfs als de politici toegeven door demonstraties,  
wees gewaarschuwd, pas op, en bel nu voor de  

Directe democratie. 
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Uw eerste globale keuze  
over de instelling van een wereldwijde directe 
democratie 
 
Iedereen die 14 jaar oud is, kan aan de 
rechtstreekse verkiezingen deelnemen.  
 

 
 

Uw Blockchain stembiljet  
over de eerste principiële vraag               
 
Schrijf je in voor eerste keus zodat we je kunnen verwittigen als 
het tijd is om te gaan. 
 
Verkiezingsformulier: 
Voornaam	Achternaam	 
Leeftijd	 
Land	(selectie) 
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Stad	(selectie) 
Postcode	(	) 
E-mail: 
Telefoon 
Whatsapp	
Moedertaal	(selectie)	
Extra	taal	(selectie) 

Uw	gegevens	zijn	geheim	en	zullen	niet	worden	gedeeld	of	verkocht,	niet	worden	voorzien	
van	reclame,	maar	alleen	worden	gebruikt	voor	de	wereldwijde	verspreiding	van	de	
Soevereine	Directe	Democratie,	de	gratis	gezondheid	app	voor	alle	mensen,	alsmede	voor	de	
Globalpeace	Campus	Peace	Center	met	interne	cookies	om	u	te	voorzien	van	toegang	
informatie	voor	het	creëren	van	een	Ethisch	Kapitalisme	met	een	nieuwe	en	betere	wereld.				 

 

 
Wilt u een directe democratie? 
 

O Ja      
O Nee        
O zonder mening 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 
 
Soevereine Blockchain-verkiezingen beschermen tegen 
verkiezingsfraude en corruptie, zowel lokaal als 
wereldwijd. 
 
 
 
 
 
 



 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Wie is The Sovereign Global Trust? 
De Sovereign Global (TSG) Trust beheert de activa van de 
oprichters van de trust, de leden en de Sovereign Coin, alsmede 
de activa van de Sovereign Trusts die in de staten zijn opgericht 
om nationale directe democratieën in te voeren.  
  
De leden van de Trusts zijn geen politieke partij of religie (en 
willen dat ook niet worden), maar een democratische 
basisbeweging van mensen die, ongeacht hun godsdienst, 
politieke gezindheid, ideologie, wereldbeschouwing, sociale, 
financiële of etnische gezindheid, sociale of educatieve 
groepsoriëntatie, huidskleur, het geslacht of de leeftijd alleen 
over feitelijke en electorale kwesties samen, om het concept van 
een ethisch kapitalisme gericht op mens en natuur, met 
wereldwijde directe democratie, binnen het kader van de 
respectieve nationale grondwetten vreedzaam en democratisch 
ten voordele van alle mensen wereldwijd online, te stemmen over 
een nieuwe duurzame co-wereld in vrede, gezondheid en 
welvaart voor mens en natuur. 
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De Sovereign Global Trust wordt opgericht onder de wetten van 
de BRITSE VIRGIN EILANDEN om de eerste wereldwijde directe 
democratie te lanceren. 
Voor elke staat wordt een Soevereine Trust opgericht, die 
rekening houdt met de cultuur, wetten en grondwetten van de 
staat en de taal of talen van de staat, en die de gedifferentieerde 
stemvragen voor de staat met de voorgestelde oplossingen 
organiseert en ter beslissing en stemming voorlegt aan de 
Soevereine Vorst. 
 
De GTS-trust is, net als de opzet van de stembiljetten, niet 
onderworpen aan enige bepaling van buitenaf.  
 
Reclame of sponsoring in de media van de TSG Trust is niet 
mogelijk.  
 
Donaties kunnen alleen anoniem aan de TSG Trust worden 
gedaan. 
 
De gegevens van de Sovereign Coin-wervers zijn beveiligd op de 
blockchain en kunnen zelfs niet worden ingezien door leden van 
de TSG Trust.  
 
De taken van de Soevereine Trust 
Met de netto-opbrengst van de verkoop van de Soevereine Munt en van 
donaties financieren wij 100% van drie prioriteiten ter bevordering van een 
ethische wereld: 

 
a.) de oprichting van de wereldwijde directe democratie "De 

Soeverein".  
b.) de bouw van vijf vredescentra van de "Globalpeace Campus INC". 
c.) het onderzoek naar en de programmering van de gratis app voor 

wereldwijde gezondheidsbevordering: "aimeim" voor alle mensen.  
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Soevereine Sociale Netwerk: 

 
Sovereign-Star:      Sociaal-Netwerk: Video's, films, foto's en teksten over  
                                 Onderwerpen en facultatieve vragen met taalkeuze en     
                                 Moedertaal markering voor      
                                 Informatie-uitwisseling + vriendschapsverzoeken met  
                                 Afsprakenkalender om elkaar persoonlijk te leren kennen 
 
Soeverein-Fink: O   Videocall-Conferentie Vergadering en     
                                  Gebeurtenis circuit  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain en speciaal beveiligd     
                                  en tap-proof telefoon en video met  
                                  Conferentiegesprek 
 
Soevereine post:    Blockchain en speciaal beveiligd       
                                 E-mail systeem 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain en speciaal beveiligd     
                                 Tekst, foto, video vriendschapssysteem van de Soeverein  
                                 Gemeenschap  
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De ethische regels van de Soevereine communicatiesystemen  
Negatieve informatie die in strijd is met de mediacode, het VN-Handvest van 
de rechten van de mens, de menselijke waardigheid, haat, geweld of 
pesterijen en discriminatie verheerlijkt, aanzet of bevordert, of als feit duidelijk 
onjuist is, of die de vrijheid van informatie, de creativiteit, de democratie en de 
ontwikkeling van een duurzaam milieu of de opvoeding van de bevolking wil 
beperken, zal worden verwijderd. De gebruiker bevestigt dat hij/zij de 
communicatiesystemen van de Soevereiniteit niet gebruikt voor de 
opgesomde negatieve informatie, aangezien hij/zij als communicatiegebruiker 
en als lid, ambassadeur of secretaris-generaal van een land door de 
"Sovereign Trust" kan worden geblokkeerd. 
 
De Soevereine gegevensbeveiliging: gebruikers en kiezers blijven 
geheim. 
Alle privégegevens van Sovereign-gebruikers en alle gegevens van 
Sovereign-communicatiesystemen: Falcon, Post, Fink en Lark blijven het 
eigendom en de onbeperkte eigendom van de gebruikers en zullen niet 
worden verkocht of gedeeld en zijn Blockchain beschermd. 
 
De Blockchain Sovereign Coin beschermt uw wereldwijde 
onafhankelijkheid. 
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Een nieuwe wereldwijde blockchain soevereine waarde uitwisseling  
voor Soverein-Coins tegen Artinvest kunstwerken, aandelen of Globalpeace 
onroerend goed met waarde depot maakt u wereldwijde en financiële 
flexibiliteit, alsmede ethische winst. 
Met het oog op de vertrouwelijkheid van de Sovereign-stemmers en -
gebruikers mogen alle gegevens door de beheerder van het Sovereign-
netwerk zonder vervanging worden vernietigd. De gebruiker van de Sovereign 
communicatiesystemen geeft hierbij zijn toestemming en met het gebruik van 
het Sovereign communicatiesysteem dat zijn gegevens door de exploitant van 
het Sovereign netwerk onherroepelijk vernietigd zullen worden (zonder 
vergoeding van kosten door de exploitant voor het terughalen of vervangen 
van de gegevens) in geval van gevaar door (bijv. wettelijke veranderingen in 
de vertrouwensstaat) overheden, overheden, hackeraanval of derden. Uw 
bezittingen en belangrijke gegevens blijven veilig en blockchain-beschermd op 
uw mobiele telefoon, stick of computer. Na de verwijdering kan de gebruiker 
zich opnieuw aanmelden, aangezien de Sovereign-servers op nieuwe locaties 
worden geëxploiteerd indien er gevaar bestaat voor verkiezingsinmenging, 
poging tot verkenning, vorming van stembiljetten, geheime stemming of 
verkiezingsstelsel volgens de wetgeving van een ander land.  
 
 
Het sociale netwerk Sovereign is zonder advertenties en cookies 
Het gebruik van het sociale netwerk Sovereign met inbegrip van de systemen: 
-Falcon, -Lark, -Fink en -Post is gratis. 
Geregistreerde gebruikers van Social Network Sovereign zullen een bericht 
ontvangen na de voltooiing van het programma voor beveiligde communicatie. 
 
Gratis registratie als gebruiker van Social Network Sovereign  
Lidmaatschap van The Sovereign Gobal Trust of als kiezer voor directe 
democratie is niet vereist om het beveiligde sociale netwerk van The 
Sovereign te gebruiken. 
 
Deze registratie is gratis en verzekert een plaats in het Sovereign Security-
programma na voltooiing ervan: 

 
Anmeldung Netwerk Sovereign www.the-sovereign.com   
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lid worden  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

Het programma van de wereldwijde soevereiniteit  
Er worden slechts enkele voorstellen gedaan voor verandering 
en de uitvoering daarvan in een eerste fase als een werkbasis 
voor het veranderen van de richting van een mondiale ethische 
samenleving voor een nieuwe wereld, die moet worden 
aangepast aan de omstandigheden en eisen van elk land. 

Elk lid kan voorstellen en stembusvragen voor verkiezing 
indienen, waarover vervolgens door de Soevereine 
Ambassadeurs en de Secretarissen-Generaal van de Trust in het 
land en de bevolking van het betrokken land in de KI Wiki 
stembusvraag mediaprocedure met fact-checking zonder partijen 
of personen overeenkomstig de stembusonderwerpen in de 
landstaal voor verkiezing zullen worden georganiseerd. 

De website www.the-sovereign. com is dubbel beveiligd met pinnen. Cucki's worden niet door 
ons ingesteld, de gegevens worden niet verkocht, maar alleen gebruikt om vrede en de 
ontwikkeling van directe democratie te bevorderen. Alle gegevens van De Soevereine kiezers en 
De Soevereine Trust leden blijven voorbehouden voor vredes- en democratieprojecten en zijn 
daarbuiten topgeheim. De resultaten van lokale, regionale en internationale verkiezingen worden 
online gepubliceerd zonder namen en persoonsgegevens. Alleen de kiezer kan met zijn 
versleutelde mobiele app zijn uitgebrachte stem controleren in de verkiezingsstatistieken van de 
blockchain. Overheidsinstanties krijgen geen toegang tot de gegevens van gebruikers. De 
opensouce gemaakt blockchain verkiezingsprogramma van de verkiezing app voor directe 
democratie; the-sovereign.global is online gezet voor het bekijken en controleren van de 
programma structuur en gepubliceerd
 
Meld je nu aan als gratis "Sovereign Trust" lid: 
www.the-sovereign. com 
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TSG Trust Organisatie 

De TSG Organisatie van de Associatie 
van het volk is in aanbouw 

 
 
Meld je aan als ambassadeur of secretaris-generaal 
van de TSG Trust. 
 
Ambassadeur of secretaris-generaal worden van een land van 
de;  
"The Sovereign Global" Trust als je wilt pleiten voor wereldwijde 
directe democratie. 
 

 
 
Inschrijvingsformulier:  
Landelijke organisatie: www.the-sovereign.com 
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De aankoop van Soevereine munten 
 
Koop Soevereine Munten om de opbouw van 
een wereldwijde directe democratie te steunen 
 
Als iedereen 20 Soevereine Munten per jaar koopt, zijn we 
onafhankelijk en financieel sterk om vrijheid van informatie, 
burgerschap en democratie te lanceren en om onze  
gezondheid en vrijheid te verdedigen  
 

SOEVEREINE MUNT 
 

Creativiteit maakt u en uw kinderen vrij en 
welvarend. 
 
Voor de feodale heren heeft het geld slechts een 
speelgeldfunctie, want zij laten dit geld, niet gedekt door waarde, 
produceren als ruilmiddel, om de belangrijke goederen om te 
heersen, zoals media, organisaties, politici, bedrijven van de 
onafhankelijke middenklasse, aandelen, onroerend goed, 
onroerend goed, maar ook arbeidstijd, gezondheid, leven, 
creativiteit, innovaties en de vrijheid van het volk, te kunnen 
ruilen tegen geld.  
 
Wat willekeurig ter beschikking staat van de heersers (geld) 
wordt voor de bevolkingen, via een vals beeld en schoolsysteem 
van vrijheid, werk, gezondheid en welvaart, het geladen 
speelgeld van de wereldwijde feodale systemen, een ruilobject 
(zoals bij het begin van de conialisering: ruil van glazen kralen 
tegen goud), dat in het monopolie van de menselijke vrijheid de 
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geestelijke en monetaire waarden evenals het ruilmiddel goud en 
geld uit de bevolkingen blijft zuigen en zich ophoopt bij de 
heersers, gepaard gaande met steeds meer macht. 
 
 
 
Het speciale kenmerk van de Soevereine munt is dat hij  
wordt uitsluitend gebruikt om te bouwen aan wereldwijde vrede, 
gezondheid en menselijke soevereiniteit, en voor dit doel een 
online directe democratie genaamd:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

en de  
 

"The Sovereign Global Trust"   

aan de opgerichte organisatie. 
  
De Sovereign Global Trust zal 100 miljard Sovereign Coins (TSG 
Coins) uitgeven in coupures van 1 TSG Coin is gelijk aan 1 euro 
om een nieuwe ethische wereld op te bouwen en uit te breiden.  
 
De netto-opbrengst van de verkochte "Sovereign Coins" zal voor 
100% worden gebruikt voor de opbouw:  

a.) van wereldwijde directe democratie "De Soeverein"  
b.) de vredescentra "Globalpeace Campus" en  
c.) van de gezondheids app "aimeim".  

 

Soevereine Munten kunnen worden gegenereerd door de 
productie van objectieve (innovatieve) kunstwerken en 
Innovatieve Kunst Co-wereld ideeën van de bevolking of van 
de eigenaars van de kunstwerken zelf door ze te ruilen voor 
Soevereine Munten en bij te dragen aan hun rijkdom. De 
kunstwerken die worden opgenomen in de Soevereine 
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kunstcollectie van het kunstopen Museum uit eigendom of 
productie moeten objectief en wetenschappelijk aantoonbaar zijn 
door een "Artinvest taxatie" met innovaties AAA. AA of A 
kunstwerk, waarvan de waarde in het certificaat wordt uitgedrukt 
in "Soevereine munten". 

De vrijheid, de creativiteit, de gezondheid en de rijkdom van de 
bevolkingen kunnen voor het eerst niet door de soevereine 
systemen worden overgeheveld. De culturele waarde van de 
kunstcollectie van de Sovereign Trust die door middel van 
kunstwerken onder de bevolking wordt gegenereerd, wordt 
gesponsord en gebundeld in de "Sovereign Art Collection Trust". 
De waarde van de GTS-munten wordt uitgebreid door de 
verkoop van kunst, kunstveilingen en de behaalde prijzen voor 
objectieve, niet willekeurig produceerbare kunstwerken en hun 
waarde stijgt wereldwijd aangezien de GTS-munt het eerste 
ruilmiddel is voor kunstwerken van kwaliteit (van 1985 tot 2015 
zijn de prijzen voor kunstwerken die sinds 1945 zijn 
geproduceerd gemiddeld met 1100% gestegen, vastgesteld in 5 
miljoen veilingen en 700 veilinghuizen). Wanneer de prijzen van 
kunstwerken stijgen, betekent de denkbeeldige koppeling van de 
Soevereine munt aan kunst dat de prijs van de Soevereine munt 
stijgt met die van het kunstwerk). De Soevereine Munt heeft een 
bijzonder hoog toekomstig vrijheidspotentieel en vormt een 
aanvulling op de pas opkomende milieu- en milieumarkten van 
een directe democratie via ethisch kapitalisme. 
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De vrijheid van de burgers: Zo is de Sovereign Coin een nieuw 
zelfgenererend cultureel goed en een kunstwerk beveiligd 
ruilmiddel dat kunst en kunstenaars financiert zonder 
overheidssteun of afhankelijkheid van een galerie, creativiteit, 
gezondheid, onderwijs en democratie bevordert alsook door 
innovaties de welvaart in de bevolkingen en bovendien de 
"vrijheid van de Sovereign Coin" waarborgt door de wetten in 
Brits Maagdeneiland volgens de wetten van het systeem van het 
"land van uitgifte van de Sovereign Coin" immanent is. 
 
X Bestel met overschrijving om Soevereine Munten te kopen om 
Directe Democratie te steunen:  
"The Sovereign Global Trust"  
maak uw aankoop over op de rekening van de non-profit 
Fundacion Liedtke in Puerto de Andratx Mallorca die met alle 
plezier 100% van uw aankoop zal doneren aan "The Sovereign 
Global Trust" zonder enige administratieve of andere 
doorstuurkosten in mindering te brengen door de Liedtke 
Fundacion voor het opbouwen van de wereldwijde  
"Directe Democratie De Soevereiniteit" 
"Globalpeace Campus Centers" en de  
"aimeim health app" 
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naar de Sovereign Global Trust, die de aankoop van de munten 
zal bevestigen en u de gereserveerde en bestelde Sovereign 
Coins onmiddellijk zal toesturen na generatie in het veilige 
blockchain-proces.  
 

Bankgegevens voor onmiddellijke overschrijving  
Rekeninghouder: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
De Soevereine Cion gedempt met Artinvest gecertificeerde 
werken van wereldkunst. 
 

 
 
 
Artinvest gecertificeerde kunstwerken  

  
 
De Soevereine Munt  

 
Beveiliging: 
Directe democratie, vrijheid, vrede en de welvaart van alle mensen. 
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Soevereine Munten Bestelling www.the-sovereign.com 
X              20 Soevereine munten =           20 Euro 
X            100 Soevereine munten =           97 Euro 
X         1.000 Sovereign munten   =         950 Euro 
X       10.000 Sovereign munten   =      9.000 Euro 
X     100.000 Soevereine munten =    80.000 Euro 
X  1.000.000 Soevereine munten = 7.00.000 Euro 
 
X Kredietkaart of factuur en bankoverschrijving 
 
X Soevereine munt te bestellen via Pay Pal/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
53 

 
Conclusie: 

De investeringsbeslissing  
door Niklas Luhmann 1996 
 

 
De meest indrukwekkende herbeschrijvingen die tot nu toe in de 
maatschappij zijn waargenomen en gecultiveerd, zijn te vinden in 
de Copernicaanse revolutie en, nog radicaler, in de macro- en 
micro-dimensies van de moderne natuurkunde. Maar deze 
verandering van mening wordt voorgesteld als het resultaat van 
wetenschappelijk onderzoek, waaraan men zich moet 
onderwerpen omdat het de waarheid is. Er wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat de maatschappij zelf dergelijk 
onderzoek, de publicatie en de aanvaarding ervan mogelijk 
maakt. Uiteraard speelt een rol dat het onderzoek niet langer 
gericht is op de voortzetting van een religieus gefundeerde 
wereldthese. Maar is dit een toereikend perspectief voor het 
volgende millennium of voor de voortzetting van de 
herbeschrijving van de wereld? Of: hoe kan de samenleving 
reageren op het feit dat de wetenschap zelf een pragmatische 
keuze van methoden en een constructivistische epistemologie 
heeft omarmd? Het geven van nieuwe beschrijvingen is zeker 
een kwestie van wetenschap die zelf problemen verandert door 
nieuwe oplossingen voor problemen voor te stellen, maar ook 
door te beseffen dat problemen onoplosbaar zijn. Bovendien zal 
men moeten denken aan de massamedia, die met steeds nieuwe 
informatie de mogelijkheden om terug te kijken op het verleden 
veranderen. Maar bovenal dient de poëzie om het verleden aan 
de vergetelheid te ontrukken en het zo voor te stellen dat het 
opnieuw kan worden beschreven aletheia in de oorspronkelijke 
betekenis. Maar hoe kan dit alles doorgaan als de wereld zelf 
zich voortdurend vernieuwt door keuzes te maken. Naast de 
klassieke, op aletheia gerichte herbeschrijvingen, ontstaan thans 
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andere vormen van communicatie die informatie over 
beslissingen genereren. 
 
De samenleving vernieuwt zich en het probleem is hoe de 
communicatie gelijke tred kan houden, hoe zij de samenleving 
zelf bij de tijd kan houden. Een maatschappij die zichzelf 
voortdurend vernieuwt door beslissingen te nemen, moet toch 
worden begrepen als een systeem dat zijn eigen onzekerheid 
genereert. Men weet niet van tevoren hoe de volgende politieke 
verkiezingen zullen uitpakken, of en waar de geldschommelingen 
van de internationale financiële markten tot investeringen zullen 
leiden, of wie met wie zal trouwen. Een wereld die hiermee moet 
omgaan, kan misschien alleen maar worden opgevat als een 
entiteit die zichzelf in de tijd realiseert en voortdurend een nieuwe 
toekomst genereert die nog open is. In dit licht bezien is er een 
isomorfisme tussen een maatschappij die over zichzelf beslist en 
een wereld die openstaat voor de toekomst, waarvan de huidige 
toestand, waarvan het gestolde verleden, niet bepaalt wat er 
"komt". Deze wereldsituatie komt tot uiting in een aantal termen 
waarmee de maatschappij zich momenteel aanpast. Wij spreken 
van risico en risicoberekening, of van innovatie en creativiteit, om 
de voorwaarden te scheppen voor zo veel mogelijk verschillende 
toekomstige ontwikkelingen. 
 
Men geeft zichzelf moed en niets doen en afwachten zou zeker 
geen oplossing van het probleem zijn. Men moet feiten 
produceren om achteraf te kunnen begrijpen wat er met zijn 
eigen deelneming is gebeurd. Dit betekent dat de wereld niet 
langer kan worden opgevat als een totaal van dingen (zichtbaar 
en onzichtbaar), niet langer als een "Universitas Rerum". Het 
concept van de wereld wordt een correlatief concept van 
besluitvorming, en de beperkingen van de mogelijkheden van 
besluitvorming worden meer gegeven door hun eigen 
geschiedenis dan door de wereld die onaangeroerd blijft. Juist 
om die reden heeft de literatuur (en men zou daaraan de 
wetenschap kunnen toevoegen) de eerder genoemde functie van 
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geheugenuitbreiding. Verder moet de wereld, als zij toestaat dat 
er beslissingen worden genomen, erkennen dat de tijd daardoor 
onomkeerbaar wordt (want het verschil tussen verleden en 
toekomst wordt voortdurend vernieuwd), en dat dit gebeurt door 
gebeurtenissen die betekenis manifesteren, hoewel zij niet 
blijvend zijn, en dat zij met hun verschijning reeds weer 
verdwijnen. Zo ontstaat een wereld die in strikte zin historisch is, 
en die haar dynamiek niet dankt aan speciale krachten (energia) 
maar aan de instabiliteit van haar elementaire bestanddelen. Dit 
kan alleen maar een wereld zijn die geen houvast meer biedt. De 
waarneming van de wereld wordt dus teruggevoerd op wat 
gebeurd is en kan, juist omdat het gebeurd is als gebeurtenis, 
niet meer veranderd worden. Des te sterker legt deze 
beschrijving van de wereld de nadruk op de toekomst, in wier 
onbekendheid mogelijkheden verborgen liggen, voor (of juist) 
wier verwezenlijking men kan beslissen. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universiteit van Bielefeld 
Adviseur van de kunsttentoonstelling kunst open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


