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Ontwikkeling van bedrijfssystemen 
 

De huidige plaatsen van de samenleving-systeem gevechten 
zijn niet de slagvelden van het verleden in democratieën. 

maar de mediaplatforms. 
Er is een eenzijdig naar voren gebrachte wereldwijde maar beslissende strijd 

tussen een geheime slavernij reset 
 

en 
 

in het bewustzijn van bepaalde segmenten van de bevolking... 
die langzaam een verlangen manifesteert naar 

duurzame en ethische inrichting van onze omgeving 
via een speciaal beveiligde 

"Wereldwijde Directe Democratie App" vond plaats. 
 

Dit, door de huidige technologie aankondigend, democratie vooruitgang is 
ongeveer. 15 jaar geleden door de slavernij-reset groep en bevestigd door 

studies en geïsoleerde direct-democratie-ontwikkelingen en wordt momenteel 
geïmplementeerd door IQ-verlaging door middel van ziekten, pandemieën, 

oorlogsbeelden, het zaaien van angst, gecontroleerde 
creativiteitsontwikkeling, extra gegenereerde armoede en uitbuiting, 

geldcontrole, informatie-onderdrukking, valse informatie alsmede een 
wereldwijd aangekondigde "reset voor de vermindering van de bevolking met 
heimelijke wereldwijde euthanasie" met veronachtzaming van de grondwetten 

alsmede het VN-Handvest van de Rechten van de Mens. 
vertraagd, geboycot en gesaboteerd 

en wordt omgevormd tot een onomkeerbare 
Toekomstige dictatuur met een utilitaire houding. 

 
Welk van de twee sociale systemen zal uiteindelijk winnen 

is te wijten aan de geënsceneerde instandhouding van angsten en de 
toename ervan, alsmede de assertiviteit van de machtsmiddelen van de 

Dictatuur Groep 
 

of 
 

de tegengestelde vindingrijkheid en intelligentie van de 
Groep directe democratie 

de bevolking voor uw beeld van de toekomst, 
(zolang ze zich nog vrij kan uitdrukken en kiezen) 

om op te voeden tegen de angst en te winnen in een klein tijdsbestek. 
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Afdruk 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Contact: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - maart 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
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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Het digitale manifest  
 
De vraag betreffende het sociale stelsel 2020 - maart 
2021 
 

De auteurs Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, juriste en AI 
expert Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto 
V. Zicari en prof. Andrej Zwitter waarschuwden in 2016 al voor de 
gevaren van een nieuwe feodale heerschappij via een datadictatuur:  

"Digitale democratie in plaats van datadictatuur"  

"Big Data, Nudging, Gedragscontrole: worden wij 
bedreigd door de automatisering van de samenleving 
via algoritmen en kunstmatige intelligentie?  

Een gemeenschappelijke oproep om vrijheid en 
democratie veilig te stellen."  

"We staan op een tweesprong: als steeds krachtigere algoritmen 
onze zelfbeschikking zouden beperken en door een paar 
besluitvormers zouden worden gecontroleerd, zouden we 
terugkeren naar een soort Feodalisme 2.0, omdat belangrijke 
sociale verworvenheden verloren zouden gaan. Maar we hebben 
nu de kans om, met de juiste koers, de weg in te slaan naar een 
democratie 2.0 die ons allen ten goede zal komen. Ondanks de 
felle wereldwijde concurrentie zouden democratieën er goed aan 
doen de verworvenheden die zij in de loop van eeuwen hebben 
opgebouwd, niet overboord te gooien. Vergeleken met andere 
politieke regimes hebben de westerse democratieën het voordeel 



 

 
8 

dat zij reeds hebben geleerd om te gaan met pluralisme en 
diversiteit. Nu moeten ze alleen nog leren om er nog meer 
voordeel uit te halen. In de toekomst zullen de leidende landen 
die landen zijn die een goed evenwicht tussen economie, staat 
en burgers tot stand brengen. Dit vereist netwerkdenken en de 
ontwikkeling van een informatie-, innovatie-, product- en 
diensten-"ecosysteem". Daartoe is het niet alleen van belang om 
mogelijkheden voor participatie te scheppen, maar ook om 
diversiteit te bevorderen. "Kijken naar China: is dit hoe de 
toekomst van de samenleving eruit ziet? "Een dergelijke sociale 
controle keert zich af van het ideaal van de zelfverantwoordelijke 
burger, in de richting van een subject in de zin van het 
feodalisme 2.0. Dit staat haaks op de democratische 
basiswaarden. Het is dus tijd voor een Verlichting 2.0, die leidt tot 
een Democratie 2.0, gebaseerd op digitale zelfbeschikking. 
Daarvoor zijn democratische technologieën nodig: 
Informatiesystemen die verenigbaar zijn met democratische 
beginselen - anders zullen ze onze samenleving vernietigen."  
(Uittreksel uit het artikel in: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

De evolutie van de sociale stelsels is, zoals de geschiedenis 
aantoont, een langzame en vertraagde ontwikkeling met de 
Verlichting, de Renaissance en het Onderwijs.  

Een fundamentele vraag is: Hoe zijn de media geïntegreerd 
in de verschillende sociale modellen van de landen?  

In de 21e eeuw moeten echter enkele nieuwe vragen worden 
gesteld over de wisselwerking tussen politieke macht, 
surveillance-kapitalisme, macht van mediaconcerns (sociale en 
klassieke media), PR-informatie, desinformatie en op bewijzen 
gebaseerde informatie, en hun representaties en handhaving in 
publicaties, aangezien zij het gedrag van de bevolking 
controleren en voorspellen.  



 

 
9 

Aangetoond is dat al millennia lang angst inboezemende 
informatie wordt gebruikt om IQ dalingen in bevolkingsgroepen te 
ensceneren en te controleren om zo de macht te behouden. 
Vandaag de dag worden deze angsten gegenereerd door 
zichzelf bevestigende, neuronale, permanente informatie-lussen 
in alle media, die enerzijds antidemocratische effectieve 
structuren voor dictaturen veroorzaken en begunstigen, en 
anderzijds een opstand of een bereidheid tot revolutie doen 
ontstaan in delen van de bevolking, die aan beide kanten 
antidemocratische angst- en effect-lussen genereren, die we 
echter kunnen oplossen met een tweede renaissance en 
verlichting door de invoering van een directe democratie.  

Zal het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede 
informatie in de media die angst aanjaagt, het mogelijk maken de 
westerse democratieën politiek te controleren en het IQ van hun 
bevolking tijdelijk te verlagen, hetgeen zou kunnen leiden tot de 
vestiging van totalitaire heersingssystemen?  

Maar hoe kunnen de mensenrechten, waarvoor eeuwenlang is 
gevochten, worden afgeschaft en democratieën worden 
vernietigd? Hoe kan dit wereldwijd en in bijna alle landen tegelijk 
gebeuren?  

Is het vandaag de dag nog steeds mogelijk, door verkeerde 
informatie in de media en door regeringen door middel van 
angsten, om zowel geestelijke als materiële uitbuiting van 
bevolkingen wereldwijd door te voeren ten koste van 
mensenrechten en grondwetten?  

De mogelijkheid van een dergelijk gevolg kan kort worden belicht 
door naar onze geschiedenis te kijken.  

 
Wij gaan vooralsnog uit van de volgende premissen:  
Wereldwijde ondernemingen zijn economisch georiënteerde, 
totalitaire heersende structuren die landen en regeringen regeren 
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op een fijn afgestemde, heimelijke en bijna niet erkende manier, 
gesteund door de media, hun PR-bureaus en enkele grote 
internationale organisaties; zij vervangen vandaag de dag de 
oude regionale, feodale heersende systemen.  
 
Om de verborgen feodale wil tot heerschappij, van enkele 
mensen van vandaag, te kunnen belichten, moet men zich 
de oude heersystemen herinneren waarin: 
a) het leven van een onderdaan moest worden geleefd zonder 
mensenrechten, 
 
b) de wet gold niet voor alle mensen,  
 
c) de onderdaan, als lijfeigene, niet over zijn leven of vrijheid 
beschikte, 
 
d) een horige werd geestelijk, economisch en lichamelijk 
uitgebuit door zijn meester,  
 
e) De koningen waren door God aangesteld,  
 
f) edelen van hogere rang gaven leengoederen (land) aan de 
lagere adel, die zij beheerden als horigen met zijn boeren die in 
dat leengoed woonden. De boeren moesten belasting aan hem 
betalen en voor hem werken. De leenheer zelf betaalde geen 
belastingen, maar hij moest, indien nodig, oorlogsdiensten 
verrichten voor zijn vorst, 
 
g) het lot van de horigen was van tevoren bepaald door God, de 
Kerk en de leenheren. 
 
 
 
De vraag is:  
Hoe konden de onderdanen in die tijd door de weinige feodale 
heren worden geregeerd en hoe konden zij worden uitgebuit, 
zoals in de veeteelt? 
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Er zijn aanwijzingen dat de meeste gebieden die in die tijd door 
koningen, prinsen en edelen werden geregeerd, klein waren, een 
kleine bevolking hadden en dat ongeveer 95% van de bevolking 
analfabeet was.  

De heerser kon zijn eigen volk eeuwenlang uitbuiten met een 
klein aantal politieagenten, soldaten en met een kleine geheime 
politie-afdeling die zijn domein bestreek, en ook door allianties en 
intermigratie met andere heersende huizen, als het 
bevolkingsaantal in het domein niet toenam.  

Meer vragen volgen hier:  
Om de groeiende bevolking tot een minimum te beperken en 
angst te zaaien, werden in eerste instantie de belastingen 
verhoogd, waardoor de bestaansmiddelen werden geruïneerd en 
uiteindelijk oorlogen tussen de volkeren werden ontketend? (Zie 
ook het boek van Martin Clauss "Militaire geschiedenis van de 
Middeleeuwen" en de boekbespreking in het tijdschrift "Spektrum 
der Wissenschaft" door Theodor Kissel, die samenvatte: "Aan de 
hand van het voorbeeld van de Honderdjarige Oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk (1337-1453) toont Clauss aan dat 
campagnes van plundering en verwoesting de oorlogvoering in 
de Middeleeuwen domineerden. Het hoofddoel was niet 
noodzakelijk de fysieke vernietiging van de vijand, maar de 
vernietiging van zijn middelen. ") of het archeologisch verslag in 
"Spektrum der Wissenschaft" van Hekan Baykal over een 
slachting die een hele nederzetting wegvaagde waarvoor de 
wetenschap geen verklaring heeft. "De site bereikte zijn grootste 
omvang tijdens de IJzertijd tussen 350 en 200 v.C., toen de 
streek bevolkt werd door de Keltiberische Beron-stam. Tegen die 
tijd, toen ook de brutale overval plaatsvond, had het dorp bijna 
stedelijke afmetingen aangenomen: Langs straten en openbare 
pleinen die tot vijf en een halve meter breed waren, geplaveid en 
voorzien van trottoirs, stonden meer dan 300 gebouwen die niet 
alleen woonruimte boden maar ook winkels en 
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gemeenschappelijke voorzieningen voor de naar schatting 1500 
inwoners. 
 

Was het de families niet toegestaan zich ongecontroleerd te 
verenigen als een grotere groep of een dorp om hun verspreide 
kennis of gedachten uit te wisselen en zo hun existentiële zorgen 
te bespreken met creatieve ideeën om kennis, welvaart en hun 
onafhankelijkheid te bereiken?  

Moesten de mensen die niet tot de feodale structuren behoorden 
opzettelijk arm blijven, zodat zij geen kennis konden vergaren en 
geen steeds groter wordende gezinnen, nederzettingen of steden 
konden opbouwen en voeden? Zo ja, zijn ze vernietigd? 

Als mensen niet meer konden werken, moesten zij dan 
vroegtijdig sterven, zodat kennis niet kon worden opgedaan en 
doorgegeven?  

Moet een horige zich alleen met toestemming van de leenheer 
kunnen verplaatsen, zodat zijn eigendom en de toegang tot de 
horige te allen tijde mogelijk zijn? 
 
Werden daarom de lijfeigenen:  
 
- de toegang tot kennis millennia lang werd geblokkeerd, 
- geen scholing aan hen werd verleend,- de  
bijbel in het Latijn werd geschreven, 
- de kerkdienst in het Latijn werd gehouden of- de  
belastingdruk zo hoog werd opgedreven dat de bevolking arm 
bleef en zich dus door de toegenomen angst voor overleving, 
ziekten en oorlogen niet kon bekommeren om onderwijs, 
creativiteit of andere mensen bewust uitsloot uit existentiële 
angsten?  
 
Daartoe zouden de bevolkingscijfers, de stemming van het volk, 
de verslagen van vóór de oorlogsjaren in de respectieve 



 

 
13 

overheersingen informatie kunnen verschaffen in een 
wetenschappelijke studie.  
 
 
Tegelijkertijd blijkt de ineenstorting van de middenklasse door 
lockdowns, crisiswetten via angsthysterie in de media een 
welkome armoede- en angstversneller die hand in hand gaat met 
een IQ-reductie van de bevolking om de bevolkingsreductie in 
ademloze vaart door te voeren (zie ook de rechtvaardigingen van 
Stalin, Hitler, Mao en de Cambodjaanse regering 1975-79). 
  
Zullen de rijkdom, de technologie en de kennis van de 
middenklasse worden teruggegeven aan de machtigen en de 
regeringen tegen de laagste prijzen zoals in de feodale 
heerschappij en zal er tegelijkertijd een wereldwijde datadictatuur 
met feodale heerschappij worden gevestigd, die de mogelijkheid 
heeft om op elk moment crisissen af te kondigen om de 
bevolking te verminderen en weer een digitaal-feodale 
heerschappij op te bouwen voor het nut?    
 
 
Bovendien kan men vragen:  
Waarom werden de mensen die op eigen initiatief hoge 
geestelijke vermogens ontwikkelden en hun kennis in de taal van 
het volk aan alle mensen beschikbaar stelden en de bevolking 
oriëntatie en medische hulp, genezing en toegang tot kennis en 
verlichting boden (Socrates, Galileo, Bruno, de lijst met namen 
kan boekdelen doorgaan) veroordeeld of vernietigd ?  
(Zie majesteitsschennis, samenzweringsarresten, 
godsdienstprocessen, en de heksenverbrandingen in heel 
Europa. )  

Werd de man van het volk tot het einde van de 18e eeuw van 
lezen en schrijven afgehouden (in de meeste staten ook door 
schoolheffingen), zodat hij zichzelf niet kon opvoeden en dit door 
onderwijs en betere levens- en inkomenskansen in het gezin kon 
vergroten?  
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Moet de mens, door gebrek aan creativiteit en opvoeding, niet in 
staat zijn zichzelf als nuttige man en horige uit te buiten, arm te 
blijven en vroeg te sterven wanneer hij niet meer kan werken?  

Feodalisme en lijfeigenschap verhinderden de man van het volk 
om lang genoeg te leven om zijn geest te ontwikkelen door 
zelfgerichte nieuwsgierigheid en kennis van de wereld, zelfs 
zonder school of onderricht, met de hulp van de natuur alleen.  

Waarom werden de armen en uw werk belast en konden de 
feodale heren nog steeds verdienen aan de arbeidsprestatie 
zonder zelf belastingen te betalen. Wat is daar anders aan dan 
vandaag? Terwijl de grote bedrijven de belastingen van de 
arbeiders voor de staat bekendmaken, ze ook innen en zelfs 
door wettelijke en door de regeringen toegestane contractuele 
betrekkingen hun inkomstenbelastingen, voor hun dienst als 
belastingorganisator zowel als belastingontvanger, ziekte en 
werkcontroleur zowel als werkschepper internationaal tot bijna 
nul reduceren en steeds grotere fortuinen kunnen vergaren en 
door deze venale macht, lobbying en invloed bij de regeringen en 
in de media naar eigen goeddunken kunnen vormen (zoals de 
kapitaalkrachtige vorsten met de keizerlijke heersers in de 
feodale heerschappij).  

Uittreksel uit Wikipedia van 10 oktober 2020 over lijfeigenschap 
in Duitsland en die in verschillende vormen in heel Europa een 
wettelijk bestaan had.  

 

 

 

(Het uittreksel uit Wikipedia: Serfdom, is blauw gemarkeerd) Deze tekst is 
gelicenseerd onder de Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
Licentie. Het gebruikt materiaal van het Wikipedia artikel "Schloss 
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Biebrich". 
Een lijst van auteurs is te vinden in Wikipedia. 

Verhuizen van het landgoed zonder toestemming van de heer van het 
landgoed was niet voorzien in Sleeswijk en Holstein. De heer van het landhuis 
had het recht de horige terug te vorderen van derden. Er waren 
uitleveringsverdragen tussen territoriale heren, en andere edelen, steden en 
ambachtsgilden mochten alleen lijfeigenen opnemen die een oorkonde van de 
heer van het landgoed konden overleggen. In Württemberg daarentegen 
waren er verschillende nieuwe regels: in 1455 leek de vrijheid om te verhuizen 
de overhand te hebben gekregen; de persoon die verhuisde hoefde zich er 
alleen toe te verbinden een personele belasting te betalen. In 1523 bedroeg 
de mannenbelasting in één geval 36 heller (zilveren penningen die in 
Schwäbisch Hall werden geslagen).  

In 1495 was er een verbod om zich te verwijderen uit de heerschappij van de 
Leibherr, in 1514 een algemene toestemming om zich te verwijderen met een 
overgangsperiode van twintig jaar. In 1520 werd deze toestemming vervroegd, 
in 1537 werd zij weer ingetrokken. In 1551 werd het recht om te vertrekken 
opnieuw verleend, en in 1598 werd het definitief ingetrokken. Het recht om 
weg te trekken betekende echter niet dat de lijfeigenschap eindigde of werd 
verbroken door een buitenlandse plaatselijke heer; in Zuid-Duitsland gold 
veeleer het principe van de voorrang van de lijfeigenschap.  

De belastingen van de horige, zoals de mannentaks, konden door de heer van 
de havezate ook worden geïnd op plaatsen die hem niet toebehoorden. De 
horige kippen, waarmee de horigheid jaarlijks opnieuw werd erkend, werden 
met grote administratieve moeite door kippenheren als "Fasnachthennen" 
buiten de landheerlijkheid en de plaatselijke heerlijkheid verzameld en in het 
kippenboek ingeschreven, evenals de mannenbelasting.  

 

verlies van vrijheid   

De lijfeigenschap kwam tot stand bij de geboorte; de beslissende factor was 
de status van de moeder. Als een weduwnaar kinderen had uit verschillende 
huwelijken, kon dit zelfs leiden tot het wegnemen van kinderen.  

Vrijbuiters konden in slavernij vallen. Het "vervallen" van de vrije status deed 
zich voor wanneer een vrije man zich vestigde in een gebied waar de 
plattelandsbevolking horig was. Zelfs vrijgeboren kinderen werden lijfeigenen 
als hun ouders na de geboorte lijfeigenen werden. Zij die niet langer als vrije 
mannen in hun levensonderhoud konden voorzien, konden horigen worden. 
Om effectief te zijn, moest deze verklaring schriftelijk worden afgelegd in een 
brief van overgave. Ook massaal afgelegde eden volgens voorgefabriceerde 
modellen, waarmee onderdanen zich verplichtten zich met lijf en goed niet van 
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de heer des huizes te vervreemden, kwamen voor in Württemberg in 
1282/1283 en 1296/1297, en in Bazel in 1499.  

De afschaffing van de lijfeigenschap kon worden bewerkstelligd door vrijlating 
tegen betaling en tot genoegen van de heer van het landhuis. Afwezigheid van 
het landhuis resulteerde in het vervallen van de lijfeigenschap. Voor 
ongehuwden bedroeg de periode 31 jaar, zes weken en drie dagen; voor 
gehuwden tien jaar.  

In Württemberg kwam de uitwisseling van horigen tussen individuele heren in 
uitzonderlijke gevallen voor, vooral in aangrenzende gebieden. Een 
verandering vond ook plaats op initiatief van horigen, meestal wanneer zij 
wilden trouwen en dus verhuizen, maar geen geld hadden voor een losprijs.  

Serven konden met goederen en ook individueel verkocht worden. Verarmde 
lagere adel verkocht gewoonlijk horigen aan solvabele hogere adel.  

 
Onderscheid tussen slavernij en lijfeigenschap  

Om slavernij te onderscheiden van lijfeigenschap zijn er in wezen drie 
opvattingen, namelijk die van het verschil, de gelijkenis en de identiteit van de 
twee. 

Diversiteit  

Historisch materialisme gaat uit van een ontwikkelingsverschil. Volgens haar 
behoorde in het stelsel van slavernij het gehele gewerkte product toe aan de 
eigenaar van de slaaf, die de slaaf er vervolgens zoveel van gaf dat hij in 
leven kon blijven. In het feodalisme ontvangt de horige of landheer eerst het 
volledige product van zijn arbeid, maar hij moet een deel in natura of in geld 
afstaan aan de leenheer. Dit betekent dat niet alleen de onderdrukker en de 
plunderaar, maar ook de onderdrukte en de geplunderde delen in het product. 
Het overschot van het produkt gaat in meer of mindere mate naar de leenheer, 
maar het feit dat een deel van het produkt terecht aan de slaaf toebehoort, en 
dat dit deel in vele gevallen door hogere arbeid kan worden vergroot, maakt 
het feodale stelsel tot een geavanceerd stelsel in vergelijking met het oude, en 
maakt het bestaan ervan in de eerste plaats mogelijk.  

Gelijkenis  

De internationale verdragen en de nationale strafwetten ter uitvoering daarvan 
gaan eveneens uit van het verschil tussen slavernij en dienstbaarheid, maar 
gelasten dezelfde juridische consequentie, namelijk een absoluut verbod. 
Volgens het Verdrag inzake Slavernij van 25 september 1926 is slavernij de 
"toestand of status van een persoon bij wie de aan het eigendomsrecht 
verbonden bevoegdheden, of een deel daarvan, worden uitgeoefend". Pas 
dertig jaar later voegt de Aanvullende Conventie inzake de Afschaffing van 
Slavernij van 7 september 1956] de juridische definitie van dienstbaarheid toe: 
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"Dienstbaarheid is de toestand of de rechtspositie van een persoon die 
krachtens de wet, het gewoonterecht of een overeenkomst verplicht is te 
wonen en te werken op grond die aan een ander toebehoort, en aan deze 
persoon, al dan niet tegen betaling, bepaalde diensten te verlenen, zonder 
zelfstandig in staat te zijn van positie te veranderen.  

Artikel 4 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties van 10 december 1948 en artikel 4, lid 1, van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens spreken van het verbod 
van slavernij of dienstbaarheid, evenals artikel 5, lid 1, van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, dat in 2009 is geratificeerd. Een 
strafbepaling over slavernij en dienstbaarheid stond van 1866 tot 2005 met 
nagenoeg dezelfde bewoordingen in artikel 234 van het wetboek van 
strafrecht van de Noord-Duitse Bondsstaat, het Duitse Keizerrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland, dat consequent op dezelfde wijze werd gerekend; 
van 2005 tot 2016 stond een overeenkomstige bepaling in artikel 233 van het 
wetboek van strafrecht, en sinds 2016 in artikel 232 van het wetboek van 
strafrecht. 

L 

Vanaf de 16e eeuw werden in Europa langzaam de eerste 
scholen met leerplicht ingevoerd, die vervolgens werden 
overgebracht naar grotere nationale gebieden tot het begin van 
de industrialisatie in de 18e, 19e en 20e eeuw, in wier 
bemiddelingstaak van de school echter algemene kennis, 
verbeelding en creativiteit werden uitgesloten en de leerstof werd 
gereduceerd tot de belangrijkste culturele technieken voor "ABC-
vakarbeiders". Het onderwijzen van leerstof en de beperkingen 
van de inhoud zonder creativiteit te onderwijzen is (met enkele 
hervormingen) van de 19e eeuw overgewaaid naar het 
hedendaagse onderwijs, met behoud van de hoofddoelstelling 
om creativiteit en innovatie uit te sluiten. Het klassieke "Studium 
Generale", dat kennisgebieden met elkaar verbindt en uitbreidt, 
wordt over het algemeen niet door de staat aangeboden, of 
slechts in een geminimaliseerde vorm door de universiteiten. De 
kwaliteit van het "Studium Generale" wordt overgelaten aan het 
eigen initiatief en de cognitieve vermogens van het individu (zie 
ook Leonardo da Vinci) en het blijft aan het individu om (zelfs 
tegen talrijke hindernissen in) op eigen initiatief vooruitgang en 
vernieuwingen te vinden.  
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Uittreksel uit Wikipedia Verplicht onderwijs 
Deze tekst maakt gebruik van materiaal van het Wikipedia-artikel Schloss 
Biebrich en is beschikbaar onder de Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported License. Een lijst van auteurs is te vinden in Wikipedia. 
 
Hoewel Genève in 1536 de leerplicht had ingevoerd en vervolgens andere 
staten[2] en het hertogdom Palts-Zweibrücken in 1592[3] als kleinere 
staatseenheid, en de stad Straatsburg al in 1598 met een overeenkomstige 
wet was gevolgd, duurde het tot de 18e eeuw voordat de meeste Europese 
staten de leerplicht invoerden (Oostenrijk 1774, Zwitserland, VS), die ook 
thuisonderwijs inhield, of verplicht onderwijs (Liechtenstein 1805, Frankrijk 
1882, Duitsland1919[4]). 
 
Voor de na Thomas Malthus en het Sociaal Darwinisme 
toegewezen hedendaagse denkers en veronderstelde redders 
van de mensheid (ten tijde van de Franse Revolutie 1789 -1799) 
is het realiseren van een georganiseerde minimalisering van de 
mensheid voor het behoud van de soort om de volgende 
redenen. Dit model van de feodale heer is al lang weerlegd door 
wetenschappelijke feiten, studies en door de ontwikkeling van de 
mensheid, tot op de dag van vandaag, en wordt verondersteld 
met valse informatie, vermomd als wetenschappelijke studies, af 
te leiden van het feit dat het alleen gaat om de instandhouding en 
uitbuiting van de nuttige menselijke houding onder het gebruik 
van  
euthanasie en eugenetische maatregelen onder de vlag van 
milieu- en virusbescherming voor het behoud van de mensheid. 
Wat volgde was een creativiteitsloze onder het mom van 
wetenschappelijke verlichting waarin een groeiende 
wereldbevolking werd voorgesteld als een bedreiging en niet als 
een ethische ontwikkelingswinst van de democratie. Wat door de 
feitelijke ontwikkeling in de loop van millennia en door op 
bewijzen gebaseerd onderzoek en honderdvoudige 
documentaties, ook na de opbouw van de eerste democratieën, 
met de groei van de wereldbevolking onjuist is gebleken en is 
bewezen.   
 
Uittreksel uit Wikipedia over Thomas Malthus (1766 -1834) 
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Deze tekst maakt gebruik van materiaal van het Wikipedia-artikel Schloss 
Biebrich en is beschikbaar onder de Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported License. Een lijst van auteurs is te vinden in Wikipedia. 
  
In een kritiek op William Godwin's optimistische kijk op de perfectibiliteit 
van de menselijke samenleving en haar voornaamste 
probleemoplossende capaciteiten, wees Malthus, in zijn Essay on the 
Principle of Population (1798), overbevolking aan als een probleem van 
een zich ontwikkelende economie en samenleving. Malthus presenteert 
het als een schijnbaar noodlottige noodzaak dat het menselijk ras 
blindelings gehoorzaamde aan de wet van onbeperkte toename, terwijl de 
middelen van bestaan die het in leven hielden, niet in dezelfde mate 
toenamen. Dit feit leek hem zo vast te staan dat hij niet aarzelde het als 
een wiskundig axioma te verklaren. Hij beweerde dat mensen toenemen in 
geometrische progressie en voedsel in rekenkundige progressie. In het 
numerieke voorbeeld: Indien een echtpaar vier kinderen krijgt en zij op hun 
beurt vier kinderen per echtpaar krijgen, neemt de bevolking 
dienovereenkomstig toe; maar een toename van de voedselproduktie volgt 
niet in dezelfde verhouding. Verbeterde irrigatie verhoogt de productiviteit 
met ongeveer 20%. Maar deze toename levert geen verdere toename op. 
Zo zal er, volgens Malthus, een tijd komen dat de voorraden niet langer 
toereikend zouden zijn voor de bevolking van de aarde, indien de 
corrigerende factoren zoals ziekte, ellende en dood niet telkens weer 
zouden ingrijpen om het evenwicht te herstellen. Malthus bracht aldus zijn 
wetenschappelijk zowel als moreel oordeel over de ongelukkigen tot 
uitdrukking in een passage die hij in latere uitgaven schrapte, maar die als 
kenmerkend voor de geest van zijn leer werd beschouwd: 

"Een man," zei hij, "die geboren is in een wereld die al bezet is, wanneer 
zijn familie niet de middelen heeft om hem te voeden, of wanneer de 
maatschappij geen behoefte heeft aan zijn arbeid, die man heeft niet het 
minste recht om enig deel van voedsel op te eisen, en hij is werkelijk te 
veel op de aarde. Aan het grote banket van de natuur is geen plaats voor 
hem gereserveerd. De natuur gebiedt hem te vertrekken, en zij verzuimt 
niet zelfs dit bevel tot uitvoering te brengen."[3] 
 
Het feodale herenmodel van slavernij en lijfeigenschap, dat op 
grote schaal werd toegepast door de heersende klassen, werd 
nog versterkt door de euthanasiefilosofie van Thomas Malthus 
(Principle of Populati en Principles of Economics) en het sociaal-
darwinisme om de levensduur van de mens te verkorten. Deze 
feodale heren aanzetten tot massamoord gedachte is bewezen 
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niet alleen wetenschappelijk onjuist te zijn maar ook met 
averechts effect richting het voortbestaan van de mensheid en is 
duidelijk ontkracht door de positieve ontwikkeling van 
bevolkingscijfers, creativiteit van de wereldbevolking, ontginning 
van hulpbronnen. Dit heeft echter niet verhinderd dat de 
onmenselijke euthanasiegedachte van een Thomas Malthus (in 
de 19e eeuw 1,65 miljard mensen in het teken van de Franse 
Revolutie), Hitler of vermomd als Sociaal Darwinisme tot op de 
dag van vandaag heeft overleefd met in 2020 7,8 miljard mensen 
en voortleeft als een totale aanval op de essentie van het mens-
zijn, als sociale klasse, ras, armoede of leeftijd euthanasie, 
alsmede in de vorm van gedwongen sterilisatie om de wereld te 
redden vermomd als mondiale PR gerichte 
milieubeschermingsdiscussie.  
 
Uittreksel uit Wikipedia over eugenetica 
Deze tekst maakt gebruik van materiaal van het Wikipedia-artikel Schloss 
Biebrich en is beschikbaar onder de Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported License. Een lijst van auteurs is te vinden in Wikipedia. 

 
Onder invloed van de rassenhygiëne van de nazi's lieten veel politici en 
wetenschappers de ideeën van de eugenetica varen. De Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens werd in 1948 door de Verenigde 
Naties ondertekend en bevat de zin: "Mannen en vrouwen van huwbare 
leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten zonder enige 
beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst". In 1978 
verklaarde de UNESCO de fundamentele gelijkheid van alle mensen tot 
een ideaal. [76] 
Als reactie op de radicalisering onder de nazi's keerden bijna alle landen 
zich af van hun vroeger gevoerde eugenetisch beleid, hoewel het idee niet 
verdween. Julian Huxley, de eerste directeur-generaal van de UNESCO 
en medeoprichter van het Wereld Natuur Fonds, tevens voorzitter van de 
Britse Eugenics Society en voorstander van eugenetica, zei in 1947: 

"Hoewel het waar is dat een radicaal eugenetisch beleid voor vele jaren 
politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, zal het voor de UNESCO 
belangrijk zijn erop toe te zien dat het eugenetisch probleem met de 
grootste zorg wordt onderzocht en dat de publieke opinie wordt voorgelicht 
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over de kwesties die op het spel staan, zodat veel wat nu ondenkbaar is, 
tenminste denkbaar zal worden". 
 
"Hoewel het zeker waar is dat elk radicaal eugenetisch beleid nog vele 
jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, zal het voor de 
UNESCO belangrijk zijn te erkennen dat het eugenetica-probleem met de 
grootste zorg wordt bestudeerd en dat het publieke bewustzijn zodanig 
over de feiten wordt geïnformeerd dat het ondenkbare op zijn minst 
denkbaar wordt." 
- Julian Huxley[77] 
Leerboeken uit de jaren 1920-1940 bevatten vaak een beschrijving van de 
wetenschappelijke vooruitgang in relatie tot eugenetische praktijken. Veel 
vroege wetenschappelijke tijdschriften over genetica bevatten artikelen 
over eugenetica. In de naoorlogse periode werden veel van deze 
verwijzingen verwijderd. Wetenschappelijke tijdschriften veranderden zelfs 
hun naam. Bijvoorbeeld, in 1969 hernoemde Eugenics Quarterly zichzelf 
tot Social Biology. Sommige prominente academici bleven echter 
eugenetica steunen. In 1963 riep de Ciba Stichting een conferentie bijeen 
over de toekomst van de mens, waar drie bekende biologen en 
Nobelprijswinnaars (Hermann Muller, Joshua Lederberg, en Francis Crick) 
zich uitspraken ten gunste van eugenetica. [78] Ook op kerkelijk gebied 
bleven er positieve geluiden te horen zijn over eugenetica; zo verklaarde 
Paus Pius XII nog in 1953 in een nota voor het "Eerste Internationale 
Symposium voor Genetische Geneeskunde" dat de basisbenadering van 
eugenetica en genetica moreel gezond was.[79] In dezelfde nota verklaarde 
Paus Pius XII dat eugenetica en genetica moreel gezond waren. [80]  
 
Nazi periode  
→ Hoofdartikel: Nationaal-Socialistische rassenhygiëne 
In het Derde Rijk moest het geboortecijfer van "Arische" gezinnen worden 
verhoogd door sociaal-politieke maatregelen en "leven dat het leven 
onwaardig is" moest worden voorkomen, gesegregeerd en vernietigd. 
Nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd al in juli 1933 een 
eugenetische sterilisatiewet ingevoerd als een belangrijk onderdeel van de 
nationaal-socialistische ideologie ("Wet ter Voorkoming van Erfelijk Zieke 
Nakomelingen"): In tegenstelling tot eerdere ontwerpen voorzag deze wet 
ook in gedwongen sterilisatie, schreef erfelijke inferioriteit toe aan relatief 
grote bevolkingsgroepen, en leidde - zonder precedent in internationale 
vergelijking - feitelijk tot de sterilisatie van ongeveer 300.000 mensen in de 
paar jaar tot 1939, een aantal dat tegen 1945 nog eens met 60.000 steeg. 
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Sommige van de getroffenen zijn ook overleden als gevolg van de 
sterilisatie-operatie.  

Ter vergelijking: in de VS werden tussen 1907 en 1939 ongeveer 31.000 
mensen gesteriliseerd, in Zweden tussen 1934 en 1948 ongeveer 12.000. 
Aanvragen om schadevergoeding werden in de Bondsrepubliek Duitsland 
gedurende vele jaren afgewezen. Pas aan het eind van de jaren zeventig 
kregen gedwongen gesteriliseerden een invaliditeitspensioen. 
De wet stond gerichte sterilisatie toe in het geval van verschillende ziekten 
waarvoor genetische oorzaken werden vermoed, namelijk in het geval van 
"aangeboren imbeciliteit, schizofrenie, circulaire (manisch-depressieve) 
krankzinnigheid, erfelijke valziekte, erfelijke St. Vitusdans (chorea van 
Huntington), erfelijke blindheid, erfelijke doofheid, ernstige erfelijke 
lichamelijke misvorming, [...] ernstig alcoholisme". (Gütt/Rüdin/Ruttke 
(1934) Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Wet en uitleg, München: 
J.F.Lehmanns Verlag, blz. 56). Sterilisatie moest worden beslist door 
"erfelijke gezondheidsrechtbanken" op verzoek van de betrokkene, zijn 
voogd of ambtenaren-artsen, of door de directeuren van instellingen, en na 
een dergelijk besluit moest het worden uitgevoerd "zelfs tegen de wil van 
de onvruchtbaar te maken persoon" (Gütt et al. 1934: p. 58). 
Anders dan in andere Europese landen leidde deze radicale variant van de 
eugenetica in nazi-Duitsland uiteindelijk ook tot de systematische 
"uitroeiing van het leven dat het leven onwaardig is", hetgeen op zijn minst 
werd vergemakkelijkt door de eugenetische devaluatie van "inferieuren". Al 
in 1929, verklaarde Hitler op het partijcongres van het Reich in 
Neurenberg: 

"[...] als Duitsland een miljoen kinderen per jaar zou krijgen en 700.000 tot 
800.000 van de meest kwetsbaren zou weghalen, zou het eindresultaat 
misschien zelfs een toename van de kracht zijn." 

Aktion T4 van 1939 tot 1941 vormde opnieuw een brug naar de Holocaust 
tegen de Europese Joden.  
 

Toen eugenetica in diskrediet werd gebracht door het Nazi 
Reich, hadden voorstanders van eugenetica nieuwe 
strategieën nodig. Zo werd Julian Huxley, vice-president van 
de Britse Eugenics Society, in 1946 de eerste directeur-
generaal van de UNESCO ["United Nations International 
Educational, Scientific and Cultural Organization"]. Uit een 
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officieel VN-document van zijn hand, "UNESCO, its Purpose 
and Philosophy", blijkt: 
"Hoewel het zeker waar is dat een radicaal eugenetisch beleid nog 

vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, zal het 
voor de UNESCO belangrijk zijn erop toe te zien dat het 

eugenetisch probleem met de grootste zorg wordt onderzocht en 
dat het publiek wordt voorgelicht over het onderwerp in kwestie, 

zodat veel wat vandaag ondenkbaar lijkt, op zijn minst weer 
denkbaar wordt." 

 
 Het  doel was om het onderwerp eugenetica of 
bevolkingsbeheersing op een geheel nieuwe en positieve 
manier in te kleden als het redden van de mensheid. 
Eugenetica betekent van nu af aan: Bescherming van de aarde 
tegen uitbuiting, vervuiling en ecologische rampspoed, 
veroorzaakt door de mens en niet door de industrie en haar 
lobbyistische wetgeving van regeringen.  
Decennia van "verlichting" volgden, waarin een groeiende 
wereldbevolking werd afgeschilderd als een bedreiging voor 
de mensheid om het milieu, dat uit zijn voegen aan het 
barsten was, toe te schrijven aan de groei van de 
wereldbevolking, daarbij vergetend dat de mensen geen 
macht hebben om de industrie en de regeringen ervan te 
weerhouden dingen te produceren of te vervaardigen die 
schadelijk zijn voor het milieu. Protesten en demonstraties 
werden met politieoptreden belemmerd en door de media in 
diskrediet gebracht, de aantallen deelnemers werden 
afgeschreven als zeldzame gekken en duurzame 
milieuconcepten werden niet naar voren gebracht, maar in 
sommige gevallen belast en verordonneerd. Integendeel, de 
verouderde milieu-onvriendelijke industrieën worden 
gefinancierd met sterke lobby-aanbiedingen.  
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(Verkiezingsconcepten voor de partijen, via gecontroleerde en 
gecentreerde berichten in de media) die de industrie 
beschermen en subsidiëren. Met de corruptie van het behoud 
van arbeidsplaatsen wordt geïnvesteerd in oude 
milieuonvriendelijke technieken en niet in onderwijs, 
Tweede Verlichting, Studium Generale, bevordering van 
creativiteit bij de bevolking, onderwijs en directe 
democratie, basisinkomen van het volk en in de mede-
milieuvriendelijke toekomst van alle burgers. 
  
 
Cronologie van Eugenetica in de 20ste en 21ste eeuw: 
- In 1948 richtte Huxley de International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) op.  
 
- In 1961 stichtte Huxley het WWF (Wereld Natuur Fonds). 
Andere stichtende leden waren bijvoorbeeld Godfrey A. 
Rockefeller, de Nederlandse prins Bernhard en de echtgenoot 
van de Engelse koningin Elizabeth II, prins Philip.  
 
- In 1969 bracht President Nixon het rapport "Population 
Growth and the American Future" uit, dat was opgesteld 
onder leiding van John D. Rockefeller. Dat het er blijkbaar om 
ging eugenetica weer hoopvol te maken, Het volgende citaat 
uit het rapport toont de eugenetica connectie:  

"De bevolking kan niet oneindig blijven groeien. Niemand trekt 
dat in twijfel, en wij hebben in onze bevindingen gezegd dat wij 
vinden dat de natie nu een gestabiliseerde bevolking[en] moet 

verwelkomen en plannen." 
 
- In 1972 werd in Stockholm de eerste internationale 
conferentie over het milieu gehouden. Het werd voorgezeten 
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door Maurice Strong, een goede vriend van David Rockefeller. 
Sindsdien heeft de milieubeweging zich de laatste decennia 
geconcentreerd op andere crisissituaties, zoals zure regen, 
het gat in de ozonlaag, tropische wouden, enz., waarbij zij de 
groei van de wereldbevolking de schuld heeft gegeven in 
plaats van de verantwoordelijkheid bij regeringen en 
verwerkende bedrijven te leggen. 
 
Uiteindelijk werd in 1988 het IPCC ["Intergovernmental Panel 
on Climate Change"] opgericht, dat bekend staat als het 
"Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering". De 
rapporten van de Klimaatraad dienden als gezaghebbende 
bronnen voor de media en vele andere spreekbuizen van de 
"opwarming van de aarde", zoals de voormalige Amerikaanse 
vice-president Al Gore. Intussen is het vraagstuk van de 
opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende 
vermindering van de CO2-uitstoot steeds prominenter 
geworden, zodat het thans een belangrijk onderwerp is 
geworden in de politiek en in de vergaderingen van de 
leidende elite, waarmee de cirkel van de eugenetica is 
rondgemaakt.  
 
 -1988 Prins Philip uitte tegenover het Duitse persbureau:  

"Als ik herboren ben, wil ik terugkeren als een dodelijk virus om 
iets bij te dragen aan de oplossing van overbevolking." 

 
-2021 De voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der 
Leyen, heeft op het Economisch Wereldforum gewaarschuwd 
voor een nieuwe pandemie als de klimaatdoelstellingen niet 
worden gehaald. 
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De huidige voorstanders van eugenetica krijgen dus een nieuwe 
impuls door een ontketend kapitalisme vermengd met het idee 
van sociaal-darwinisme.  
 
Uittreksel van Wikipedia Sociaal Darwinisme 
Deze tekst maakt gebruik van materiaal van het Wikipedia-artikel Schloss 
Biebrich en is beschikbaar onder de Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported License. Een lijst van auteurs is te vinden in Wikipedia. 
Sociaal-darwinisme is een school van sociaal-wetenschappelijke theorie die 
het biologistisch determinisme als wereldbeeld voorstaat. Het was zeer 
populair in de tweede helft van de 19e eeuw en tot aan de tweede 
wereldoorlog. Zij interpreteert gedeeltelijke aspecten van het Darwinisme met 
betrekking tot menselijke samenlevingen verkeerd en ziet hun ontwikkeling als 
het resultaat van natuurlijke selectie in de "strijd om het bestaan". Volgens 
Franz M. Wuketits zijn de verschillende varianten van het sociaal-darwinisme 
het eens over drie kernuitspraken:  

- De selectietheorie is volledig toepasbaar op sociaal, economisch en 
ook moreel gebied en is van groot belang voor de ontwikkeling van de 
mens. 

- Er is goed en slecht genetisch materiaal. 
- Goede erfelijke eigenschappen moeten worden bevorderd, slechte 

moeten worden uitgeroeid. 

Een van de punten van kritiek op het sociaal-darwinisme is de onkritische en 
onjuiste overdracht van biologische wetten op menselijke samenlevingen. 
Bovendien worden verschillende van de basisveronderstellingen niet gedekt 
door Darwins theorie en worden zij door de moderne wetenschap als 
achterhaald beschouwd. Deze overdracht van Darwins theorieën, die onder 
meer gebaseerd is op een naturalistische denkfout, kan niet noodzakelijkerwijs 
worden afgeleid uit Darwins werk, en komt ook in de verste verte niet overeen 
met Darwins visie op de wereld en de mens.  

 
De argumentatie van de eugenetici, de voorstanders van 
euthanasie en de sociaal-darwinisten is wetenschappelijk 
weerlegd en wordt vandaag beschouwd als een mythe van 
massamoord en genocide die de uitbuiting van de mens en het 
behoud van de macht van feodale heerschappijen rechtvaardigt. 
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Maar terug naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
onderwijs in bevolkingsgroepen.  

Kregen arbeiders en burgers, om de industrialisatie in eigen land 
te kunnen voortzetten en internationaal te kunnen concurreren, 
na revoluties, opstanden en rellen een parlementaire democratie 
met mensenrechten, omdat arbeiders nodig waren voor de 
economie?  

De media van Internet geven de volkeren tot op heden de 
mogelijkheid om zich, zonder invloed van de feodale heren en 
zonder angst onderworpen te worden, te informeren en hun 
eigen informatie wereldwijd te verspreiden. Daarentegen lijkt het 
mogelijk, als men over het nieuwe medialandschap vliegt, dat er 
een PR- en media-desinformatie-industrie ontstaat, die mensen 
zelf informeert, met nepnieuws in alle media om te verwarren, te 
destabiliseren, te verdelen en in diskrediet te brengen.   
 
De nieuwe "industrialisatie 4.0" van robots en zelflerende 
programma's zal de monotoon werkende arbeider in de toekomst 
overbodig maken. Dit geeft mensen de tijd om na te denken, zich 
verder te scholen en hun creatieve vermogens uit te breiden, de 
breedte en diepte van informatie via de nieuwe media te 
verkennen en nepnieuws selectief te scheiden van echte 
informatie door vraagtekens bij de informatie te plaatsen. Op dit 
moment is de democraat al lang nodig in de democratische 
besluitvorming en opvoeding, die meer democratie, inspraak en 
mede-milieuwetten eist voor de bedrijven en de hulpbronnen om 
de ontwikkeling van de mensheid en de toekomst te 
beschermen.  
 
De kennis over informatie en volks- en mediarituelen kan ons 
laten zien waar wij in onze ontwikkeling een verkeerde afslag 
hebben genomen en hoe deze informatierituelen de weg hebben 
gebaand voor de moordzuchtige egoïstische systemen in de 
sociale stelsels van de staten die alleen in zelfbeperkende 
groepen denken en handelen.  
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De Duitse maatschappijfilosoof Niklas Luhmann drukt zich in 
1996 zo uit tot de kunstformule voor creativiteit en de evolutie 
door neuronale en epigenetische effectieve informatie van de 
maatschappij-systemen:  
"Je zou het kunnen zien als een evolutionaire prestatie die, 
eenmaal uitgevonden en ingevoerd, zichzelf in staat stelt. Als je 
het resultaat overbrengt naar het systeem van de moderne 
maatschappij, die haar structuren door keuzes tot stand brengt 
en weer tenietdoet, zie je een resultaat van evolutie".  
 
De ontdekking van het gebruik van nieuwe informatie uit 
creativiteit of angsten om mensen of hele naties te beheersen 
door het vormen van neurale netwerken alsmede epigenetica via 
media-informatie werd jaren later bevestigd door onderzoek door 
wetenschappers wier bevindingen werden geëerd met de 
Nobelprijs voor de Geneeskunde.   
 
Vijfenzeventig jaar geleden werd Hermann Goering tijdens het 
proces van Neurenberg gevraagd: "Hoe heeft u het Duitse volk 
zover gekregen dat ze met dit alles instemden? Hij zei:  
"Nou, natuurlijk, het volk wil geen oorlog. (...) Maar per slot van 
rekening zijn het de leiders van een land die het beleid bepalen, en het 
is altijd gemakkelijk om het volk mee te krijgen, of het nu een 
democratie, een fascistische dictatuur, een parlement of een 
communistische dictatuur is."( ....). "O, dat is allemaal goed en wel, 
maar het volk kan altijd worden gedwongen de bevelen van de leiders 
op te volgen, met of zonder stemrecht. Het is heel eenvoudig. U hoeft 
niets anders te doen dan de mensen te vertellen dat zij worden 
aangevallen en de pacifisten te beschuldigen van hun gebrek aan 
patriottisme en te beweren dat zij het land in gevaar brengen. Deze 
methode werkt in elk land."  
(Bron: Neurenbergs Dagboek, Fischer Verlag)  
 
Maar zelfs in democratieën worden creativiteit, 
innovatietechnologie, vindingrijkheid en een epigenetische 



 

 
29 

creativiteit-genezende kunstformule tot op heden niet 
onderwezen op scholen en universiteiten. Het IQ, de gezondheid 
en de vrijheid van de bevolkingen worden keer op keer 
gesaboteerd door Fake News of door de media voorbereide en 
overdreven, alsmede door de hoogste angst opwekkende 
berichten over gebeurtenissen in de media (en dus ook de 
democratie).   
 
Het is geschiedenis en al lang bekend dat talrijke houders van 
kennis, die door de overdracht van kennis, creativiteit, 
gezondheid tot de zelfhulp van het volk door de feodale heren in 
het bewustzijn van de bevolking met beschuldigende Fake News 
mobbed en niet als verspreider van kennis, creativiteit en zelfhulp 
kennis boodschappers bevorderd, maar door de 
machtssystemen als ketters, heksen, beledigers van de majesteit 
of samenzweerders, samenzweerders en kwaaddoeners van het 
volk werden gemolesteerd, werd de meerderheid van de 
bevolking door de feodale heren (ook door middel van 
beloningen) ertoe aangezet hen aan de kaak te stellen, uit te 
stoten, te vervolgen of te doden. Niettemin ontwikkelde zich 
langzaam, in de loop van drie eeuwen, met de eerste golf van 
onderwijs, een democratie waarin de feodale heren niet langer 
op de voorgrond stonden met hun heersingssystemen en slechts 
heimelijk konden optreden. 
 
 
Moeten in sommige staten de bezittingen, technologie en kennis 
van de middenklasse (zoals in Hitler tot 1945;, Cambodja 1975-
1979, in de DDR tot 1989, in Rusland tot 1991, in China 1949 tot 
eind jaren '70) vallen onder de staat of zijn verboden, omdat de 
middenstand en haar werknemers (bedrijven tot 499 werknemers 
-zonder rekening te houden met de jaaromzet- 
vertegenwoordigen in 1999 volgens het federale bureau voor de 
statistiek in Duitsland 98,8 % van de middenklasse van het land) 
de vrije ontwikkeling van een land kan garanderen, de mensen 
onafhankelijk zijn van de staat, economische goederen kunnen 
uitwerken en in vrijheid kunnen leven zonder 
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leiderschapspretentie van de staat in waardigheid en tenminste 
al zonder uitbuiting en corruptie van de kant van de staat? In 
China wordt de communistische ideologie vanaf de jaren 
zeventig vervangen door pragmatisme en de vestiging van een 
datadictatuur "China is niet langer communistisch," zegt de 
Chinese historicus en voormalig lid van de Academie van Sociale 
Wetenschappen Zhang Lifan: "Er is een elitair kapitalisme dat 
een socialistische vlag voor zich uit draagt," zegt hij. "Mensen 
met enorme fortuinen hebben nu de macht. Ze buiten de lagere 
klassen uit." De bevoorrechten, zegt hij, hebben de bezittingen, 
middelen en macht in handen van de partij gemonopoliseerd. 
"Een paar oligarchen zitten op grote rijkdom, en de sociale 
verdeling is zeer onrechtvaardig." Het enige wat overblijft van het 
communisme, zei hij, is autocratie - autocratie van de bezittende 
klasse." "Ze creëren een illusie om de mensen te misleiden".  "Ze 
geloven er zelf niet in. Wat ze doen is precies het 
tegenovergestelde van wat ze zeggen." Citaat van Andreas 
Landwehr, dpa 
 
De geschiedenis van de imperia toont aan dat, om de bevolking 
in de landen in aantal te verzwakken en de rest in de wil te 
breken, eerst de gegroeide cultuur en het ethisch geheugen 
moeten worden uitgewist door angstzaaiende crisissen, 
oorlogen, de middenklasse in de landen moet worden verzwakt 
of uitgeschakeld en de vorsten moeten aan de zijde van de 
keizers worden getrokken (in de tijd van Rome de heersende 
structuren van een bezet land, in de Middeleeuwen de vorsten of 
gedeeltelijk ook de burgers van de steden, zie ook hoe Mao, 
Hitler, Stalin, Cambodja of de DDR de middenklasse en de 
geschoolde burgers die zich vanuit hun standpunt niet 
conformeerden aan de regering, nog in de 20e eeuw van hun 
mensenrechten beroofden en hoe de DDR hen van hun 
mensenrechten beroofde. Eeuwenlang van hun mensenrechten 
beroofd en miljoenen in concentratiekampen tot slavenarbeid 
uitgebuit in Menschnutzhaltung of door massamoord uitgeroeid 
en de meerderheid van de bevolking door de media over de 
werkelijke achtergronden misleid).  
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Hoe middeleeuwse wetten en regels in sommige dictatoriale 
landen op elkaar lijken. 
 
 
Gekke, gehersenspoelde mensen,  
in de Middeleeuwen = bezetenen en heksen / 
onder dictators in de 20e eeuw; zonder oorlogsdoden ca. 50 - 60 miljoen mensen alleen in het 
Hitler-tijdperk, onder Stalin of onder Mao = mensenpesters die gevangen worden gezet, als slaven 
voor menselijke experimenten worden gebruikt en worden gedood  
 
Ontkenners, anti-regerings samenzweerders...  
in de Middeleeuwen = ongelovigen en ketters /  
onder dictators in de 20e eeuw; zonder oorlogsdoden ca. 50 - 60 miljoen mensen alleen in het 
Hitler-tijdperk, onder Stalin of onder Mao = mensenpesters die gevangen worden gezet, als slaven 
voor menselijke experimenten worden gebruikt en worden gedood  
   
Non-conformisten of gedachte-rebellionisten die de orde en 
de gewenste toekomst in gevaar brengen en uit de publieke 
perceptie moeten worden verwijderd  
in de Middeleeuwen = publiekelijk terechtgesteld of naar de 
gevangenis gestuurd /  
onder dictators in de 20e eeuw; zonder oorlogsdoden ca. 50 - 60 miljoen mensen alleen in het 
Hitler-tijdperk, onder Stalin of onder Mao = mensenpesters die gevangen worden gezet, als slaven 
voor menselijke experimenten worden gebruikt en worden gedood  
 
 
Niets van dit alles is geheime kennis. Historici hebben het allang 
bewezen. De vraag naar de evolutie van het sociale systeem van 
vandaag is: Wanneer komt de vraag van de bevolkingen naar 
een directe democratie en een duurzaam en ethisch 
kapitalisme, dat ons naast een hoge economische groei 
zonder spijt en milieuvervuiling zal toelaten?  
 
Meer dan zeven à acht miljard mensen kunnen door de huidige 
regeringen, zelfs met meer soldaten en politieagenten, zonder 
verdere uitbreiding van de elektronische bewakingssystemen van 
de burgers, alleen worden geregeerd door de grondrechten van 
de mensen in te perken, door nieuwe wetten en verordeningen 
en schendingen van de basiswetten en de grondwetten van de 
staten en met de hulp van de media en de parlementaire 
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democratieën in de staten (zie ook de huidige 
vluchtelingenstromen). Als de oude politieke systemen willen 
blijven regeren volgens de oude traditionele beginselen en, 
moeten zij de vrijheden en de gegarandeerde rechten van de 
burgers in de basiswetten of de grondwetten zodanig inperken 
dat zij op elk moment, zonder het volk te vragen, de 
noodtoestand kunnen uitroepen met verdere inperking van de 
rechten van de burgers, zelfs met 10 of 13 miljard mensen.  
 
Een noodlottige of creativiteitsloze minimalisering van de 
wereldbevolking door oorlogen, pandemieën of sterilisatie 
en angsthysterie lost de problemen van de mensheid niet 
op, maar snijdt de toekomst van alle mensen af, omdat de 
toenemende creativiteit wordt verminderd of vernietigd door 
het internet en de net bewust wordende, door K ik beter 
bruikbare, zwermintelligentie.  
 
De vermindering van het IQ of de creativiteit van de 
wereldbevolking leidt tot de beperking van de geestelijke 
hulpbronnen. 
Wij danken onze evolutie slechts aan het doorzettingsvermogen, 
de vindingrijkheid van enkele mensen.  
Een beperking van de intelligentie door angst leidt al binnen 70 
jaar ten opzichte van de nog vrije samenlevingen door 
toekomstige angsten, gebrek aan levensvreugde, gebrek aan 
motivatie en zonder de kracht van het leven met kinderen tot een 
zinloos bestaan, waarin bevolkingen met niet op duurzaamheid 
gericht denken en handelen leiden tot criminaliteit, terrorisme 
alsmede tot beperkte innovaties en tot de beperking van de 
economische systemen, tot armoede, ziekte of onvrijheid en 
afnemende immuunkracht. Het resultaat is dus een omgekeerd 
paradijs dat achteruitgang, opnieuw afgebakende fascistische 
culturen en oorlogen, en feodale heersingssystemen voortbrengt.  
 
De vraag die opkwam: Waarom is dat?  
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Terwijl wij een nieuwe duurzaamheid nodig hebben en bij 
voorkeur oneindig en ethisch gebruikte hulpbronnen voor een 
verder groeiende wereldbevolking. 
 
Hoe kan zo'n ontwikkeling tot stand komen? 
Is het zo dat achterlijke feodale krachten reeds jaren geleden 
door middel van studies hebben ingezien dat een wereldwijde 
ontwikkeling, beginnend bij de bevolking van de landen om de 
directe democratie te implementeren, zal resulteren in het 
oplossen van de macht van partijen en politici, alsmede van 
mondiale corporaties en megakapitaal, en plaats zal maken voor 
een nieuw humaan, ethisch kapitalisme?   
 
Is het begin van het derde millennium het laatste moment 
voor de machtigen en sommige politici om nog actief te 
kunnen worden om de komende ontwikkeling van een 
directe democratie te verhinderen, zoals de volgende 
veranderingen in de sociale stelsels van de wereld kunnen 
worden afgelezen:  
 

1. Kunstmatige intelligentie bevrijdt mensen van 
monotoon werk en geeft hen via nieuwe media 
levenslang en informatie voor evolutionair denken.  
 
Nepnieuws om angst te zaaien en de invoering van een 
directe democratie te voorkomen: Kunstmatige 
Intelligentie elimineert wereldwijd 50% van de banen. De 
werklozen moeten permanent worden ondersteund en 
niets aan de pensioen- en sociale fondsen afdragen.   
  

2. door de te verwachten Tweede Renaissance en 
Verlichting zal de angst voor de toekomst bij de 
bevolkingen worden weggenomen en zal de genetisch 
beschikbare creativiteit weer vrijkomen. 

 
      Nepnieuws om angst te zaaien en te voorkomen  
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      de invoering van directe democratie: naarmate meer en 
meer  
      meer, niet de werkende mensen, die zonder meer te 
werken   
      Tijd om na te denken en ideeën uit te wisselen, evenals 
de  
      Internet voor INFORMATIE en discussie   
      een democratische stem hebben en uiteindelijk    
      directe democratie als de lang verwachte   
      Sociaal systeem stap zal eisen. 
 

 
3. de oudere en gezondere bevolkingen hebben meer en 

meer tijd om zonder angst na te denken over het sociale 
stelsel waarin zij willen leven en zullen dit democratisch 
opeisen met hun mensenrechten, 

Nepnieuws om angst te zaaien en de invoering van een 
directe democratie te verhinderen: De mensen worden 
steeds ouder en gaan, als ze niet meer werken, ten laste 
van de pensioen- en sociale-zekerheidsfondsen die 
worden gevoed door de heffingen en belastingen op de 
arbeidstijd, 

4. de groei van een verlichte, zelfdenkende 
wereldbevolking doorbreekt het machtsmonopolie van 
regeringen en heimelijke wereldwijde feodale heren door 
middel van directe democratie.   

          Nepnieuws om angst te zaaien en te voorkomen dat de   
          Invoering van directe democratie: de groei  
          van de wereldbevolking versnelt de negatieve    
          Milieuprocessen, energie, voedsel, afval, enz.   
          opwarming van de aarde, de uitgaven voor de   
          school- en gezondheidszorgstelsels, alsmede voor 
pensioenen en   
          Sociale zekerheidsfondsen worden steeds meer   
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          van werklozen in de wereldbevolking   
          en zal leiden tot verdere massamigraties, 
          (terwijl voor ongeveer 7 miljard mensen onderwijs niet    
          niet meer nodig is).     
       
De punten 1 tot en met 4 kunnen niet langer worden afgedekt en 
zeker niet worden opgelost door PR-mediaverslagen, 
verkiezingsgeschenken en valse wetenschappelijke informatie in 
het huidige medialandschap. Zij leiden tot de valse 
reddingsconclusie van de machtigen van een nog grotere 
onmenselijkheid gedacht aan het feodale bewind naar het model 
van Thomas Multhus:  
 
Mensen die nutteloos zijn, moeten sterven. 
 
Dit vergeet,  

a.) dat er geen nutteloze mensen zijn in het informatienetwerk 
(volgens Dieter Liedtke's Algemene Informatietheorie) van 
een samenleving 

b.) dat deze negatieve omstandigheden; van het milieu, het 
klimaat, milieugiffen, gezondheidssystemen, industrieel 
voedsel, de noodsituatie van creatieve 
onderwijsontwikkeling zijn goedgekeurd en aangemoedigd 
door sommige regeringen met concessies aan de industrie 
en het bedrijfsleven en door gemiste opeenvolgende 
veranderingen; 

 
1.) om duurzame productie- en fabricagevoorschriften vast te 

stellen,   
 

2.) de totstandbrenging van wetten inzake duurzame 
hulpbronnen,  

 
3.) de transformatie van het onderwijssysteem voor een 

ethische en creatieve bevolking,   
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om de bevolking via voorlichting te begeleiden in een co-
milieuproces,  

 
4.) om een mediacode tegen angstzaaierij in te voeren,  

          alleen de crises van de huidige tijd laten zien dat door de   
          Het falen van regeringen om deze rampen aan te pakken     
          in de eerste plaats kon ontwikkelen.  
 
Sommige regeringen doen er wat aan en wijzen naar de 
bevolking: Stop de dief!  
 
De vermeende dief wordt verondersteld tot een verlamming van 
angst te worden gebracht (volgens de richtlijnen van de regering 
voor de media en de media en PR-rapporten) door de 
verordende, overal merkbare kracht van de zichtbare 
overheidsmaatregelen en onder sterke angst weg te zinken in 
een vals bewustzijn van schuld en overgave, door de 
aanwezigheid van de publieke opinie in de media, de wetten, de 
verordeningen, de politie en het leger in zijn lot (als huurder 
zonder eigendom en veiligheid te kunnen verwerven), dat aan de 
meerderheid van de bevolking (geleidelijk aan tot 90%) van 
hogerhand als onvermijdelijk is verordend.  
 
 

Naar het huidige Corona Virus  

De samenleving beheersen door angst voor een pandemie? 

Eerst, wat goed nieuws.  

De pandemie van Corona zal haar verschrikking verliezen en 
kan onder controle worden gehouden wanneer wij van onze 
fouten hebben geleerd om met veel dodelijker pandemieën 
te leven zonder door de regering en de media opgelegde 
lockdowns en angsthysterie.  
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Daartoe moeten de vaccinsamenstellingen en hun commulatieve 
werkzame bestanddelen met toekomstige vaccinaties in 
aanmerking worden genomen door studies naar het algemene 
gezondheidsrisico dat deze uitgestelde vaccinaties in 
verschillende leeftijds- en risicogroepen veroorzaken (en of de 
vaccins het immuunsysteem verzwakken door de kunstmatige 
virusaanval en het voorbereiden op de volgende sterkere 
virusaanval).  

De farmaceutische industrie moet, naast de media en de WHO, 
op zijn minst de productaansprakelijkheid op zich nemen voor de 
nadelige gevolgen voor de gezondheid van de vaccins (in 
verband met informatie in de media, het milieu, en voedsel en 
medicijnen voor risicogroepen en lockdown orders van de 
overheid) die zij heeft ontwikkeld en verkocht, en de overheid 
moet opdracht geven tot onafhankelijke langetermijnstudies van 
de vaccins voor alle risicogroepen.  

Blijft over het positieve besef (na 2021 tot de volgende 
pandemie) bij de bevolkingen dat door farmaceutische industrie, 
regeringen en media aangewakkerde angsten en afsluitingen, bij 
de eigen denkprestaties en gedragsobservatie, nu van iedereen 
na de angstreductie; als IQ en intelligentie reductie alsmede 
depressie, ziekte opbouw en virus cel opname sleutel begrepen 
kunnen worden.  

De volgende duistere tekst is slechts een fictie, die iedereen 
zo snel mogelijk na het lezen ervan moet vergeten en pas 
dan tevoorschijn moet halen en zich herinneren wanneer de 
politieke ontwikkelingen de angstbeheersingsmechanismen 
laten zien die hier in de regeringsverklaringen en de media 
zijn opgetekend. 

Deze duistere fictie heeft geen realiteit en is slechts een 
denksport. Laten we de gedachte verder draaien. Wat zal een 
mondiale samenleving in het jaar 2022-2025 toestaan naast de 
informatie van de mainstream media als werkelijkheid en 
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informatie zonder dat de samenleving op haar beurt in de media 
antidemocratisch wordt gemolesteerd en in diskrediet wordt 
gebracht bij de politieke en publieke 
meningsvormingsprocessen?  

 
Merkt men nu pas, via het Internet, de nieuwe media, een 
realiteit op van heimelijk feodalisme en leidende of bepalende 
tweede en derde hand, die men via de klassieke media niet heeft 
kunnen waarnemen, of is de informatie op het Web over deze 
toestand van onze maatschappij slechts desinformatie? 
  
Is het weer zo, zoals in de geloofstijd van de Middeleeuwen of de 
tijd van de dictaturen, dat wij onvoorwaardelijk moeten geloven 
dat aan de lijfeigenen redenen voor oorlog, pandemieën, klimaat 
en terrorisme zijn verkondigd, dat wij de informatie van de 
leenheren niet in twijfel mogen trekken en na wetenschappelijke 
evidente feiten niet mogen onderzoeken en des te meer niet 
mogen publiceren? Burgers mogen elkaar niet ontmoeten, niet 
uitwisselen en geen discussiegemeenschappen vormen (op het 
web of in de analoge wereld)?  
 
 
Naast de huidige regeringsovertuigingen, die net als de 
religieuze dogma's in de Middeleeuwen werden verspreid door 
de media en niet in twijfel konden worden getrokken door de 
wetenschappen (toen net als nu) zonder in diskrediet te worden 
gebracht en te worden vervolgd van regeringszijde (in de 
mainstream media van de 20e eeuw van de landen van Hit, 
Stalin, Mao, alsmede voor de aanvalsoorlog tegen Irak door de 
media van het feodale heer geloof en zonder bewezen verlichte 
feiten). Eeuw van de landen van Hitler, Stalin, Mao evenals voor 
de aanvalsoorlog tegen Irak door de media van het feodale 
herengeloof en zonder bewezen verlichte feiten) is slechts één 
kant, namelijk de informatie van de regeringen en hun 
"nepnieuws" verspreid en daarbij medisch "opgehelderd" als de 
enige waarheid door zelfcensuur;  
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"Hij die de mensheid schade berokkent." 
 
Dit wordt gedaan, toen en nu, zonder de problemen van het 
milieu, de kapitalistische gezondheidszorg en de 
schendingen van de mensenrechten in eigen land op te 
lossen, om de bevolking een verborgen lijfeigenschap op te 
leggen met nog grotere schendingen van de mensenrechten 
door wetten, decreten en verordeningen, ontelbare moorden 
met behulp van de media, door de absolute geloofsaanspraak 
inclusief zelfcensuur van de bevolkingen (die alleen mogelijk 
wordt gemaakt door de media), door de regeringen om redenen 
van zelfbehoud. (De media en journalisten zijn nog niet 
beschuldigd van hun misdaden, van het verspreiden van valse 
informatie ten tijde van Hitler, van het helpen en aanzetten tot de 
onethische zelfcensuur van de massa's door middel van Fake 
News, of van het schenden van de mensenrechten, of van het 
aanzetten tot de moord op miljoenen en de uitsluiting en 
vernietiging van hele volkeren). 
 
Bestaan, in directe opvolging van de middeleeuwse feodale heer-
eis van sommige regeringen, ook vandaag nog deze 
antidemocratische en onmenselijke informatie-geloofsregels, die 
leiden tot zelfcensuur van de bevolking en tevens doen denken 
aan de onmenselijke praktijken van sektarische, communistische, 
nationaal-socialistische en kapitalistische leiders? 
 
Kunnen klimaat, terrorisme, vervuiling en pandemie Corona deze 
(de lijst is slechts exemplarisch en kan verder worden aangevuld) 
worden opgebouwd en gebruikt als overtuigingen voor lijfeigenen 
in de media door een media gevestigde zelfcensuur van de 
burgers op een zodanige wijze dat deze problemen uit 
ideologische motieven en met gebrek aan creativiteit niet 
worden, door regeringen worden aangepakt en verholpen als 
dringend noodzakelijk, maar worden gebruikt als reden om te 
leiden tot verdere grote mensenrechtenschendingen, vernietiging 
van bestaansmiddelen, ontbinding van bestaansmiddelen en de 
dood van honderden miljoenen of zelfs miljarden mensen die 
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door regeringen worden gedood door middel van wetten en 
maatregelen "ter bescherming van de mensheid"? 
 
 
De huidige Corona-pandemie illustreert in de media hoe de 
parlementaire democratie kan worden ontmanteld:   Het 
Coronavirus en de angstzaaierij van de massamedia in de 
hoofden van de bevolking door de regeringen zouden een 
antidemocratische zelfcensuur tot stand kunnen brengen. 
Daarnaast zijn er talloze samenzweringsverhalen, -hypotheses.  
en legenden in de nieuwe media, die de mediaconsument in 
verwarring brengen zodat hij, vanuit zijn standpunt en ter 
oriëntatie, de door de regeringen voorgestelde zelfcensuur 
overneemt.  
 
Slechts langzaam en voorzichtig opent de zelfgecensureerde zijn 
beschermende ruimte, en alleen wanneer hij dat kan zien:  
 

1. Hij kan in een zelfcensuurval gelopen zijn 
 

2. Het wordt hem duidelijk uit geloofwaardige bronnen en 
onderzoek dat feiten verkeerd worden weergegeven of 
voor hem worden achtergehouden 

 
3. Hij kan zich een ander en nieuw beeld vormen van 

evidente wetenschappelijke gegevens, waardoor de 
zelfcensuur teniet wordt gedaan 

 
     4. hij ziet dat er twee informatiebeelden zijn aangemaakt 
         a. het beeld van de informatie-gouvernementele lijn met de   
         Gids voor zelfcensuur en  
         b. het beeld van de verantwoordelijke democraat die, op 
basis van   
         duidelijke wetenschappelijke feiten zijn keuze en   
         Neemt beslissingen. 
 



 

 
41 

Zijn wij vandaag zoals in de tijd vóór de eerste drukpers, de 
Renaissance en de Verlichting, alleen zijn de heersers zo 
gebonden aan de democratische grondwetten en electoraten dat 
zij hun plannen alleen democratisch kunnen uitvoeren door 
middel van valse informatie en door de media gegenereerde 
zelfcensuur van het electoraat. Hierbij worden zij geholpen door 
de Klassieke Media, die hopen dat zij met de hulp van de 
regeringen weer een leidende rol kunnen spelen, ook in de 
Nieuwe Media, door middel van nieuwe feodale heerwetten, 
maar die uiteindelijk snel zullen omslaan in het tegendeel door de 
antidemocratische zelfcensuur die gedrag genereert bij de 
bevolkingen in de storm van kennis door vreedzame en 
democratische verlichting.  
 
In de Nieuwe Media ontstaat de indruk, dat een opnieuw 
doorschijnend duister sociaal model van de verborgen feodale 
heerschappij in democratieën aan het licht brengt, waarin twee 
onethisch werkende krachten, zonder op elkaar afgestemde en 
gebruikte creativiteit voor een ethische vormgeving van de 
toekomst met zichtbare, verre sociale verbinding met het volk, uit 
politiek en mondiale geldmacht, met als doel gezamenlijk (als 
landmoeders - vaders of mondiale weldoeners en door 
zorgvuldigheid met talloze PR artikelen en donaties aan 
mediabedrijven in alle landen gecamoufleerd als 
voorzorgsmaatregel) een steeds ouder en intelligenter wordende 
wereldbevolking, die vanuit hun oogpunt, de sociale schatkist, 
het milieu, de grondstoffen, de natuur of het klimaat belast, in de 
toekomst door werkende robots en programma's worden 
vervangen en zo niet meer nodig zijn door de feodale heren door 
een verdere verlichting zou kunnen bevorderen en zo revoluties 
zou kunnen ontketenen.   
  
Aangezien het feodalisme in zijn structuur zichzelf in stand 
houdt en moorddadig is voor de geregeerden, moet dit 
duistere model op zijn minst ernstig worden overwogen.  
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De hypothetische veronderstelling: Om revoluties te 
voorkomen moet de bevolking van een land met miljoenen 
worden teruggebracht en moet de wereldbevolking geleidelijk tot 
minder dan een miljard mensen worden teruggebracht. Als dit 
waar is, kan het niet openlijk worden besproken of met 
aankondigingen worden gedaan, omdat de bevolking, 
mensenrechtenactivisten en democraten in opstand zullen 
komen en zich hiertegen zullen verzetten.  
 
Het volgende is het hypothetische pad van een wereldwijde 
samenzwering van regeringen en machtsgeconcentreerde 
kapitaalmonopolies tegen de bevolkingen. 
 
Pandemieën moeten worden gebruikt om 
bevolkingsaantallen te verminderen, aangezien de grote 
oorlogen van vandaag de wereld (inclusief de spelers) 
volledig zouden kunnen vernietigen.  
 
De media wakkeren bij de bevolking enorme angsten aan 
(terrorisme, witwassen van geld, klimaat, plastic afval, 
vluchtelingen, armoede, milieu, pandemieën, enz.), die reëel zijn 
maar door de toename van de wereldbevolking niet bestaan en 
daarom, om ze in stand te houden, alleen in de hoofden van de 
media als wereldvernietiging worden gecreëerd en niet worden 
bestreden.), die reëel zijn, maar niet bestaan door de toename 
van de wereldbevolking en daarom, om ze in stand te houden, 
alleen door de media in de hoofden worden gecreëerd als 
wereldvernietiging en niet worden bestreden, terwijl in feite, als 
ze werkelijk zo mensvernietigend zouden zijn, met de instelling 
van een ethisch georiënteerde wereldwijde directe democratie, 
deze (al dan niet reële) toekomstvernietigende angsten zouden 
kunnen worden verholpen door nieuw en wereldwijd effectief 
stemmen in directe democratie door middel van nieuwe ethische 
milieuwetten voor het bedrijfsleven en de industrie. Aangezien de 
omschakeling van de economie op duurzame energieën, 
produkten en produkten een ongekende economische groei zal 
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teweegbrengen en ook een nieuwe welvaart zal genereren voor 
alle mensen in een groeiende wereldbevolking, kan dit worden 
afgelezen. 
 
De vraag blijft, hoe zullen globale actoren de volgende 
evolutionaire stap van sociale systemen voorkomen? 
 
Alles wijst erop dat een niet-ethische minimalisering van de 
wereldbevolking het resultaat is van het concept van de actoren 
uit de politiek en het wereldkapitaal, dat erop gericht is hun 
macht voor lange tijd uit te breiden, en dat het er echter op 
neerkomt dat de mensheid volledig zal uitsterven. 
 
De hypothese achtergrond van deze fictie. 
 
Aangezien men tot de oncreatieve en niet evidente mening kan 
komen dat met een doelbewuste minimalisering van de 
wereldbevolking de vermindering en oplossing komt voor alle 
problemen, bijvoorbeeld voor geen plastic afval in de zee, op de 
kusten en in de bossen, geen broeikasprobleem van het klimaat, 
geen verbruik van fossiele energie, geen armoede en 
hongersnood en ongezond voedsel, geen vluchtelingenprobleem, 
en geen problemen van de vergrijzing, van de groei van de 
wereldbevolking, van de economische groei, van onvoldoende 
werkgelegenheid, van de gezondheids- en welzijnsfondsen, en 
van de gezondheidszorgstelsels. 
 
 
Met eerder genoemde miljoenen of miljarden wereldwijde 
verliezen van mensenlevens door vaccinatie, kunnen de 
bevolkingen, de politie en het leger van de landen, met 
pandemieën en resistentie tegen ziektekiemen, worden 
afgestemd op deze langzaam doorsijpelende en zogenaamd 
alternatieve-minder vrijwillige uitbuitingsbereidheid met 
geminimaliseerde levensduur van het individu, via de media met 
valse wetenschappelijke feiten, evenals met data dictatuur 
feodale heerschappij. Als eerste stap zullen alle mensen worden 
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geregistreerd en gemerkt, maar niet met een in de huid 
getatoeëerd nummer, maar door middel van PCR-testen kan het 
DNA van alle mensen worden opgeslagen, zodat deze privé-
gegevens van mensen zonder verwarring door de regering op 
mensen, groepen of volkeren kunnen worden ingezien door een 
technisch geüpgraded leger. Net zoals openbare 
terechtstellingen in de Middeleeuwen, misdadigers, arrestaties of 
openbare moorden gisteren en vandaag in dictaturen doelbewust 
en doelbewust angst zaaien, is het gemakkelijk om in alle landen 
en steden nieuwe pandemische uitbraken te creëren door 
virusverspreiders en zo de angst onder de bevolking steeds 
verder te doen toenemen. De steeds terugkerende uitbraken van 
een viruspandemie kunnen alleen worden doorbroken als de 
PCR-test wordt stopgezet, in plaats daarvan de antigeensneltest 
en de zelftest worden ingevoerd en hele regio's of hele steden en 
gemeenten worden afgegrendeld en alleen kleinere wijken, waar 
daadwerkelijk viruszieke inwoners wonen, worden afgegrendeld. 
De risicogroepen extra beschermt en met een vaccinatie tegen 
zware kuren van de ziekte alsmede met risicogroepen van de 
ziekte verminderende werken alsmede met de Zweedse manier 
en deze maatregelen met een duidelijke wetenschappelijke 
opheldering van alle feiten wordt gecombineerd, dat over de 
feitelijk in Corona gestorvenen in verhouding tot de sterftecijfers 
door fijn stof, kanker, industrieel geproduceerd voedsel, roken, 
alcohol enz. de weg in de regeringsverklaringen en in de media 
vindt. 
 
Daarbij lijkt de ineenstorting van de middenklasse door 
pandemische lockdowns en lockdowns een welkome armoede- 
en angstversneller om samen met de IQ-reductie van de 
bevolking de wereldbevolking in ademloze vaart terug te dringen 
voordat de mensen wakker worden (zie ook de rechtvaardigingen 
voor massamoord van Stalin, Hitler, Mao en de Cambodjaanse 
regering van 1975-79). 
  
Zullen de euthanasiemachten en regeringen de rijkdom, 
technologie en kennis van de middenklasse tegen de laagst 
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mogelijke prijzen in handen krijgen, terwijl ze een wereldwijde 
datadictatuur vestigen met een feodaal bewind zoals in China, 
met de mogelijkheid om op elk moment crises uit te roepen via 
pandemieën om de bevolking te verminderen en een digitaal 
feodaal bewind te vestigen voor het utilitarisme?    
 

 
 
Alleen van iStock 
 
Daarom vinden rampen, misdaad, witwaspraktijken, 
klimaatproblemen, milieuvernietiging, terrorisme, oorlogen en 
pandemieën, gecontroleerd door organisaties en stichtingen, en 
dankzij betaalde PR-bureaus, de mediaberichten hun weg naar 
onze hersenen op zo'n tijdige en zinvolle manier, die niet in 
verhouding staat tot het aantal ongelukkige doden en 
overlevenden en de getroffen regio's, zodat we worden afgeleid, 
(onze creativiteit niet kunnen gebruiken uit angst voor de 
verbetering van de wereld) het IQ van de bevolkingen daalt en 
we onze mensenrechten in het nu en vandaag opgeven, evenals 
onze reeds wenkende paradijselijke vrijheid en toekomst en ons 
logisch verstand en verzet ten gunste van een geloof in niet-
bewezen wetenschap resulteert in de voorbereiding van een 
dictatoriaal heersend systeem. 

 
 
 
 
Het beginsel dat uit de grondwet en de grondwetten blijkt: 
onbevreesd openstaan voor de oppositie en de feiten van 
theorieën die door regeringen en media als 
samenzweringstheorieën worden bestempeld, maar die een 
evolutie of verbetering van de democratie, de vrijheid en de 
samenleving inhouden en gebaseerd zijn op de grondwet of de 
grondwetten. Geef de hard bevochten mensenrechten niet op, 
alleen in de laatste twee eeuwen tegen de slavernij. Dat is de 
beste basis van de democratie. Daar is het op gebouwd en dat is 
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wat je creatieve ontwikkeling en persoonlijkheid bevordert. Het in 
twijfel trekken, bespreken, afwegen van alle meningen en 
evidente wetenschap, alsmede het vreedzaam bijeenkomen, 
demonstreren en uiten van uw gedachten is uw recht en 
onderscheidend kenmerk. Dit mag u in een democratie niet 
worden afgenomen of beperkt door de macht van de staat (zoals 
u in de westerse democratieën kunt zien).  
 
Een belangrijke vraag van fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek, voor alle gepubliceerde levensreddende ideeën of 
van samenzweringstheorieën en de fantasievolle 
samenzweringsverhalen met het huidige virus blijft:  
Wordt het Corona-virus opgeruimd door informatie en 
massahypnoses in de media, die aan het onderbewustzijn en het 
bewustzijn worden toegevoegd, alsmede de daaruit 
voortvloeiende angsten in de omgang met de geneesmiddelen 
van de risicogroepen (ook voor verdere virussen en bacteriën) 
als immuunverlagende Nocebo's met name actief de weg naar 
onze lichaamscellen in te slaan?  
 
Is dit een taboe moderne DNA kruisiging voor bepaalde sociale 
klassen, etniciteiten, en hele bevolkingsgroepen?  
 
Zijn de volgende de vier geherinterpreteerde en verborgen DNA-
nagels van onze kruisiging op het altaar van de macht: 
 

1. hebben de virale en existentiële angsten een negatief 
effect op onze gezondheid en levensduur? 
 

2. heeft het gebrek aan zuurstof door de verplichte maskers 
een negatief effect op onze gezondheid en levensduur? 

 
3. hebben sociaal isolement en eenzaamheid een negatief 

effect op de gezondheid en de levensduur? 
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4. Heeft oriëntatie machteloosheid met Fake News als 
nocebo een negatieve invloed op onze gezondheid en 
levensduur? 

 
Bovendien verhogen we met de lockdown de vatbaarheid voor 
virussen in de bevolking, aangezien de lockdown in vergelijking 
met een niet-lockdown de stopzetting van de virusverspreiding 
via de punten 1-4 ondoeltreffend maakt? (zie ook de studie van 
januari 2021 van de Universiteit van Standfort over lockdowns). 
 
Er is een gebrek aan verdere studies over:  
Is de lockdown met een leven dat speciaal is afgestemd op 
kunstmatige hygiëne met verminderde natuurlijke 
resistentieontwikkeling tegen ziekteverwekkers contraproductief 
voor toekomstige pandemieën? 
  
Draagt vaccinatie bij tot de evolutie van virale variaties? 
 
Kunnen toekomstige en commulatieve vaccinaties gebruikt 
worden als een menselijke of eugenetische lans van angst-virus-
leed-terminatie van bevolkingen door de heersers?  
 
 

 
De nieuwe video-apparatuur van het Max Planck Instituut (Link: 
The Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society 
MPI), die nu het Corona Virus in zijn vermenigvuldiging moet 
laten zien, maakt het direct zichtbaar. Eén vraag blijft 
onbeantwoord: Ontstaat het effect ervan of de antilichamen 
tegen het virus alleen door de massahypnose van de media (zie 
de video https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) in 
het menselijk lichaam, omdat het immuunsysteem met het 
nocebo-effect genprogramma's kan in- of uitschakelen en dus 
echte ziekten kan uitlokken en bevorderen door informatie van de 
massamedia? 
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Onderzoeksresultaten van ETH Zurich uit 2014 bewijzen: 
Gedachten kunnen genen activeren. Is het mogelijk dat na een 
nieuw neuronaal netwerk, door bevindingen via de 
spiegelneuronen in de hersenen, door overdreven en permanent 
medianieuws met foto's en films over de ziekte, de coronadood 
het virus kan bevorderen via deze informatie of de 
genprogramma's zichzelf kunnen herprogrammeren en enzymen, 
proteïnen, hormonen, eiwitten of virussen en bacteriën kunnen 
produceren als anti-agentia of antilichamen (natuurlijke 
evolutionaire genetische vaccinatie via informatie) voor het 
behoud van de soort om immuun te worden? Dit kan nu worden 
onderzocht door wetenschappersdie gebruik maken van de 
Coronascope iScat microscoop van het Max Planck Instituut.  
 
Wij zullen dit over enkele jaren zien wanneer ook de nocebo-
effecten van de Coronaperiode zullen worden onderzocht of een 
onderzoeker het bewijs zal leveren van deze hypothese of deze 
zal ontkrachten. Ongeacht of het virus eerst wordt gerealiseerd of 
gestabiliseerd als een symbiose bijzonder effectief door de 
informatie en reactie alsmede interactie van geest, lichaam 
alsmede stress en de strijd tegen rondvliegende en 
rondhangende virussen door maskers en zuurstofvermindering, 
lijkt het erop dat de farmaceutische industrie wereldwijd gebruik 
maakt van het nocebo-effect door PR-paniekinformatie om het 
vervolgens te behandelen met vaccins en medicijn toedieningen, 
die een medisch en reëel werkingsspectrum hebben en verrijkt 
zijn met toxische stoffen en fysieke immuunreacties veroorzaken 
via antilichamen en bijwerkingen, maar die een reeds zwak 
immuunsysteem verder kunnen aantasten en zo de ziekte of het 
virus in de eerste plaats toegang geven tot de ruimte in de cel, 
ook al zouden zij de cel moeten beschermen via een 
immuunsysteem dat is afgestemd om het virus te bestrijden. 
Maar welke meetbare informatieprogramma's lopen in de genen, 
als men een zogenaamd zieke, jonge of oude persoon door 
informatie bewijst dat tot 86% van de 75-plussers en van de 
jongeren veel minder dan 1% sterft en bovendien alle ouderen 
nog geïsoleerd zijn, in plaats van dat de door Vorerkrankungen 
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belaste mensen bijzonder beschermd zijn afgezien van de 
algemene Coronamaatregelen. 
Katarina Amtmann bericht in het Duitse dagblad Merkur: 

Twee artsen uit Erlangen koesteren nu de hoop ernstige kuren 
beter te kunnen opsporen: Dr. Georg Weber, plaatsvervangend 
kliniekdirecteur en hoofdarts op de afdeling chirurgie van het 
universitair ziekenhuis Erlangen, en Dr. Alan Bénard, staflid op 
de afdeling chirurgie. Samen met andere onderzoekers van de 
onderzoeksgroep "Cellulaire immuniteit bij ontsteking en kanker" 
hebben zij een belangrijke vroege indicator ontdekt voor de vraag 
of de infectie mild of ernstig zal zijn. Volgens infranken.de gaat 
het om de immuunboodschapper interleukine-3. De resultaten 
van het onderzoek verschijnen in het tijdschrift "Nature 
Communications". 

Interleukine-3 is een eiwit dat de natuurlijke afweer van de mens 
stimuleert. Het stimuleert het bloedvormingsproces en wordt 
daarom bijvoorbeeld gebruikt na beenmergtransplantaties, maar 
ook bij algemene bloedarmoede of na chemotherapie. Volgens 
het portaal is dit bedoeld om de bloedvorming te bevorderen. 

Onderzoekers uit Erlangen identificeren proteïne: Ernstige 
coronavorming bij lage interleukine-3-spiegel? 

Weber en Bénard hebben nu in een studie aangetoond dat een 
laag gehalte aan interleukine-3 in het bloedplasma vaak gepaard 
gaat met een ernstig verloop van coronas. Het eiwit speelt een 
belangrijke rol bij de organisatie van de immuunrespons van het 
lichaam. Op de plaats van de ontsteking - bijvoorbeeld een 
longontsteking veroorzaakt door SARS-Cov-2 - stimuleert het de 
cellen daar om het eiwit CXCL12 te produceren. "(van Münchner 
Merkur) 

 



 

 
50 

Het zal duidelijk worden of de maskerafsluitingen, de 
zuurstofbeperking, de lockdowns, de beperking van de sociale 
contacten en de angsthysterie en lagere levensvreugde een 
averechts effect hebben gehad op het grote aantal besmettingen. 
Het onderzoek met de nieuwe video opnamen met de iScat 
microscoop van het MPI onderzoek zal een beter inzicht geven 
en mogelijk bewijzen dat een gebrek aan productie en een laag 
niveau van het interleukine-3 niveau op de lockdowns en de 
angsten veroorzaakt door de media evenals de zintuiglijke 
deprivatie en met een verlaagde immuun afweer evenals de 
ernstige corona kuren met elkaar te maken hebben. 
 
 
Kan het toeval zijn dat het Corona-scenario van inperking 
van burgerrechten zich in bijna alle landen op dezelfde 
manier ontwikkelt?  
 
Als het antwoord daarop hoogstwaarschijnlijk "nee" is, dan kan 
het proces misschien hebben plaatsgevonden in internationale, 
steeds terugkerende conferenties "voor de verbetering van de 
wereld" en speciale tafels met het doel in het geheim een kartel 
te vormen om de milieuproblemen op te lossen (door de 
wereldbevolking met miljarden te verminderen) onder een omerta 
(omerta is de code van eer en geheimhouding van de maffia) en 
zorgvuldig bemiddeld, met behulp van voorzorgsonderzoek op de 
vooraf geselecteerde en uitgenodigde personen.  
 
Uit statistieken en onderzoek naar de carrières van de politici, 
medialeiders, hoofden van internationale organisaties, 
stichtingshoofden en bedrijfsleiders uit alle landen die voor de 
"Wereldreddingsconferenties" zijn uitgenodigd, kan men, als hun 
persoonlijke mensenrechtenbarometers, de overeenkomst 
aflezen van de co-creatie van een datadictatuur van de 
ingewijden om de wereldbevolking te verminderen om de 
"mensheid te redden" door de daden en zich bewust worden van 
hun politieke in of doelstelling en zien of de politieke 
wisselwerking van de krachten toevallig of doelbewust gebeurt. 
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(zie ook het boek van Shoshana Zuboff: Surveillance Capitalism 
and Democracy). 
 
Zoals het geval is met de groepen en clubs van de "toffs of 
Oxbridge" (zie uit het boek van Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" 
de brug tussen Oxford en Cambrige) die leven in de Engelse 
aristocratische en financiële klasse in de overtuiging en traditie 
dat armoede door God gegeven is en arme mensen zonder 
aarzelen bang gemaakt en uitgebuit kunnen worden. Dat leven 
en denken een systeemdeur kan openen dat het misschien geen 
toeval is dat nieuwe vaccins zijn ontwikkeld om te worden 
gebruikt zonder langdurige tests van het vaccin en gesteund door 
verordeningen en wetten in de landen en dat mensen die niet tot 
de hogere klasse behoren worden gezien als door God of 
geboorte gegeven nutsmensen, in angst gehouden en indien niet 
gebruikt geleidelijk voorbereid door de immuunverlagende 
vaccins en lockdowns voor de sterkere virusaanval.   
 
 
Een traumatiserende horrorfilm. 
De fictie van een nocebo plaats raciale en sociale klasse 
genocide.  
 
Het ergste fictieve toekomstscenario van de feodale heerschappij 
van enkele miljardairs, hun politieke assistenten, PR-bureaus, 
media en regeringen zou het model kunnen zijn voor een 
horrorfilm: De angst-massahypnose om het IQ van de 
bevolkingen te verlagen wordt verder bevorderd met behulp van 
de media en door de ontmanteling van de mensenrechten. De 
miljardairs worden steeds machtiger en bijna onsterfelijker door 
nieuw medisch onderzoek. De niet-miljardairs, de normaal rijke 
en middenklasse en de bevolking in het algemeen worden 
gedwongen hun rechten op te geven en te "oogsten" in hun 
creativiteit en werk-leven door middel van angst-vorming, IQ-
minimalisatie om in te stemmen met de afschaffing van 
mensenrechten, vrijheden en persoonlijke rechten, contanten en 
veranderingen in grondwetten en wetten, Surveillance, 
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datadictatuur en internetbeperkingen tot het vroegtijdig sterven 
van zieken als gevolg van verkeerde diagnoses en 
behandelingen, Zikzak misinformatie van de WHO de pandemie 
crisis eerst via angsten, vrijheidsberoving, IQ verlaging, verkeerd 
gedoseerde medicijnen 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) schadelijke 
vaccinaties, lockdowns, sociale isolatie, verplichte maskers, 
verkeerd toegepaste technologie volgens leeftijdsgroepen, 
sociale klassen in fases, tijdsperiodes en landen geleidelijk aan 
naar voren komen. De mens, beperkt in zijn bestaan door 
angsten en gedimd in IQ, kan verder levenslange en kleine 
vrijheden, luxe, comfort kopen, door medicijnen, het aanklagen 
van zijn medemensen of met het goede gedrag tegenover de 
regeringen door zogenaamde sociale punten (zoals reeds 
ingevoerd in China) totdat ook zijn tijdstip van overlijden wordt 
bepaald door de feodale heren.  
 
Deze punten leiden tot de valse conclusie dat de OCCUPATIE 
en OVERBELASTING van de wereld kan worden voorkomen, 
niet door een verandering in de produktie en de invoering van 
duurzame wetten voor het behoud van de mensheid en het 
milieu, wat de regeringen tot nu toe hebben nagelaten, maar 
door een heimelijke decimering van de wereldbevolking door 
pandemieën, gecontroleerd in de tijd. 
 
 
Het minimaliseren van de wereldbevolking lost de 
problemen niet op, maar snijdt de toekomst van de 
mensheid af.   
 
De creativiteitsloze beperking of vermindering van de 
wereldbevolking leidt tot de beperking van de geestelijke 
hulpbronnen en van het totale IQ van de mensheid. Wij danken 
onze evolutie slechts aan het doorzettingsvermogen, de 
vindingrijkheid van enkele mensen. Maar als een generatie lang 
uitgesteld racisme en massamoord op sociale klassen wordt 
doorgevoerd, die in strijd is met het strafrecht van de landen, met 
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alle grondwetten en basiswetten en met de rechten van de mens, 
alsmede met de Hogere Wet, leidt dat al binnen 70 jaar ten 
opzichte van de nog vrije samenlevingen door toekomstige 
angsten, gebrek aan levenslust, gebrek aan motivatie en zonder 
de kracht van het leven met kinderen tot een zinloos bestaan, 
waarin bevolkingsgroepen met niet op duurzaamheid gericht 
denken en handelen leiden tot criminaliteit, terrorisme, alsook tot 
beperkte innovaties en tot beperking van economische 
systemen, tot armoede, ziekte of gebrek aan vrijheid en 
afnemende immuunkracht. Het resultaat is dan een omgekeerd 
paradijs dat afnemende, opnieuw afgebakende fascistische 
culturen en oorlogen voortbrengt die, in vergelijking met vrije 
samenlevingen, een reeds bereikte ontwikkelingspiek van 
duurzame innovatie niet kunnen volhouden en langzaam 
instorten. In de ondergang veranderen zij in een vrije directe 
democratie die de volgende stap toont in de evolutie van de 
sociale systemen om de sociale systemen op één lijn te brengen 
met het algemene scheppingssysteem van de natuur door 
informatieoverdracht op een mens-, natuur- en 
evolutievriendelijke manier.  

Het zijn meestal niet de staten, staatsbedrijven of 
monopolistische ondernemingen die het idee van vrijheid en 
welvaart van het volk zonder angst willen uitdragen, 
ondersteunen en de toekomst ethisch vormgeven voor mens, 
dier en natuur, want om de door het volk geëiste ethische 
omschakeling van het kapitalisme door te voeren, moeten zij hun 
monopoliepositie van macht opgeven en overdragen aan het 
volk, 

maar  

het zijn de miljarden mensen uit de middenklasse, arbeiders en 
bedienden, en de underdogs, de mensen die in armoede leven, 
de op school geproduceerde mensen met gedoofde creativiteit 
die in angsten gedesoriënteerd worden gehouden en wier 
creativiteit IQ door kunstmatig gecreëerde media-informatie 
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wordt verlaagd (nepnieuws en verspreide obscure 
samenzweringsverhalen zonder bewijs), van wie een ieder 
zonder angst voor de toekomst de feodale heren wereldwijd zou 
kunnen breken met hun bevrijde creatieve kracht en de ideeën 
en concepten die daaruit voortkomen.  

 

Door de meerderheden van de goed geïnformeerde bevolking 
worden de regeringen en de machtigen alsmede de media 
opgeroepen om de informatie en de daaruit voortvloeiende actie 
te corrigeren, om alle empirische feiten en mogelijkheden via 
Internet af te wegen, tot de verwezenlijking van de bescherming 
van de bevolking en de democratie in naam van de wetten, 
grondwetten en mensenrechten. Wij hebben in de meeste landen 
deze moeilijke tijd van openlijke feodale heerschappij 
overwonnen, omdat zelfs de toekomstgerichte en machtige 
mensen hebben ingezien dat alleen de bevordering van 
creativiteit, gezondheid, levensverlenging, alsmede de welvaart 
en vrijheid in de breedte van de wereldbevolking het leven 
verzekert, dus ook hun eigen voortbestaan, in genegenheid en 
vrede met hun unieke welvaart en hun leven.  

 
Inventaris 
De hoge kosten, verliezen en handhaving van de valse Corona-
verordeningen en de handhaving van de Corona Lockdown 
zonder rekening te houden met de schade, kosten en vooral 
bevolkingsaantallen laten zien: 
 
En toch werkt het!  
 
 
Als we zo consequent hadden gehandeld voor natuur, 
milieu, klimaat, creatief onderwijs en mensen, en kapitaal 
voor dit doel hadden gebruikt, waren we het binnen vier jaar 
kwijtgeraakt door de lockdowns en de angsten:  
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1. geen plastic afval in de zee, aan de kusten, in de 
landschappen en bossen,  

2. geen broeikasprobleem van het klimaat, geen 
fijnstofvervuiling van de lucht, 

3. een scherpe daling van het verbruik van fossiele energie,  
4. geen armoede en hongersnood   
5. geen vluchtelingenprobleem,  
6. geen tekort aan creatief onderwijs in de bevolkingen  
7. geen haat tussen religies 
8. geen vrees voor de toekomst van grote 

bevolkingsgroepen 
9. geen toenemend aantal ziekten als gevolg van 

desinformatie en angstvirussen die in de media worden 
verspreid,  

10. geen crisis van de parlementaire democratie als gevolg 
van een allang achterhaalde directe democratie 

als we het geld, dat wereldwijd in slechts één jaar verloren 
gaat door de Corona Lockdowns in de staten en bij de 
bevolkingen en betaald wordt aan de vaccinatie-industrie, 
hadden bespaard door Lockdowns af te zweren (zoals in 
Zweden) met intelligente anti-Corona concepten en het 
bespaarde kapitaal van de Lockdown afzweren hadden 
gebruikt voor de opruiming en voor de financiering van de 
wereldwijde grieven van de punten 1-10. Dit wekt de indruk 
dat het niet kan gaan om de gezondheid en de sterfte onder de 
bevolking, want anders zou men allang zijn overgestapt op de 
schadebeperking door bekende onderzoeksresultaten en zou 
men hebben gekozen voor de Zweedse weg die vandaag is 
verbeterd door bevindingen of andere staten of regio's zonder 
lockdown.  

Men kan tot de slotsom komen dat door de reeds langer 
voor de hand liggende crises 1. tot 10. en hun veroorzaking 
van tot honderdmaal grotere aantallen ziekten en 
sterfgevallen, in verhouding tot de Corona-Crisis, 
gebruikt worden voor het mediaal opwekken van angst 
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voor de toekomst, maar de crises zelf zijn niet te 
herstellen.  

1. Een tweede, tot dusver verborgen, financieringsoplossing 
vloeit, naast het leven zonder Lockdown, voort uit de 
onmiddellijke opheffing van de crises uit de opheffing van 
de permanente angstverspreiding en creativiteitsreductie 
bij de bevolking door de media, die jaarlijks, naast de 
betreurenswaardig hogere aantallen zieken en doden, een 
veelvoud aan gezondheidsschade, door zieken, 
zelfmoorden in de ziekenhuizen, niet behandelde of 
uitgestelde opnames alsmede de verminderde 
economische, bruikbare creativiteit met de media-
aandacht tijdroof van de levenstijd voor de 
toekomstige organisatie, het herstel alsmede de tijd 
voor de levensvreugde, dan de Lockdowns veroorzaken.   

Angst hysterieen beschadigen ons immuunsysteem. 
Wat gebeurd is, is gebeurd!  De ongelukkige doden komen niet 
terug tot leven. De schuld geven aan het verleden leidt niet tot 
oplossingen. Gedachtenspinsels en theorieën over mogelijke 
achtergronden en de hedendaagse begunstigden van crises 
moet iedereen zo snel mogelijk vergeten na het lezen om zonder 
angsten met alle creativiteit en kracht aan zijn en een positieve 
toekomst te werken. 
 
Mocht de bevolking geloven dat de regeringen geen plan hebben 
en fouten maken, dan kan de permanente opeenvolging van 
verkeerde interpretaties, verkeerde gegevens en 
gezondheidsschadende en virusbevorderende 
regeringsmaatregelen gedurende jaren in het resultaat alleen 
maar doelbewust gepland zijn, aangezien de regeringen, als zij 
zelf eens fouten maken, duizenden wetenschappers ter 
beschikking hebben, die reeds manieren hebben gevonden om 
uit de crisis te geraken, maar deze worden in diskrediet gebracht 
en aangevallen door dezelfde regeringen en media.  
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Studies kunnen worden georganiseerd, het verband van 
lockdown, opsluiting, angstneuroses, sociaal isolement, 
zuurstofverlagend masker, zinkende levensvreugde en daardoor 
in verlaagde immuunafweer wordt doorgevoerd en zo alleen de 
toename van het aantal Corona-besmettingen begunstigt en 
bewerkstelligt. Sommige dingen spreken voor het feit dat een 
geplande informatiechaos ons moet verlammen.   

 
Zich overgeven aan de angst voor het eigen leven, de moed en 
de creativiteit van de meningen voor betere oplossingen van 
anderen boycotten, betekent het eigen gebrek aan moed en 
ideeën verhullen, als de plicht van mijn medemensen geboren uit 
mijn angst en de reddende ideeën, de moed om op te komen 
voor mijn leven en dat van mijn medemensen en het leven door 
angst te belemmeren, is een fatale argumentatieval, die 
zogenaamd zekerheid geeft en het tegendeel voortbrengt. Dat 
betekent niet dat voor de hoogste zekerheid van onze toekomst 
vanuit het huidige standpunt niet alles wordt ondernomen wat 
wetenschappelijk, evident onderbouwd is, om schade aan 
gezondheid, leven, welvaart en ook democratie en vrijheid tot 
een minimum te beperken.  
 
Ongeacht of de angsten echt zijn of niet. Het effect van angsten 
op gezondheid, creativiteit en psyche is cruciaal. Door de 
angsten die decennialang permanent bij de bevolking zijn 
opgewekt door de media zonder voorlichting over de correlaties 
angst-effect op gezondheid, vrijheid, democratie en creativiteit, 
wordt het openlijk duidelijk dat we een wereldwijde directe 
democratie moeten instellen om een nieuw mondiaal ethisch 
samenlevingsmodel vorm te kunnen geven. 
 
Ook al zullen de regeringen en de media binnenkort van 
gedachten veranderen om zich beter voor te bereiden op 
onbestrafte demonstraties en bijeenkomsten, toch wordt de 
Bundeswehr nu tot 2024 gemoderniseerd, omdat het virus 
creatief is en de gemoederen blijft beheersen.  
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Strengere afsluitingen en gebruik van het leger binnen? 
De grondwet (Grundgesetz, GG) in Duitsland biedt hiervoor een 
juridisch kader dat afwijkt van dat in bijna alle andere landen: 
"Behalve voor defensiedoeleinden mogen de strijdkrachten alleen 
worden ingezet voor zover deze grondwet dit uitdrukkelijk 
toestaat", aldus de grondwet in artikel 87a, lid 2. De reden 
hiervoor ligt in de Duitse geschiedenis - en niet alleen in de 
periode van het nationaal-socialisme. Reeds in Pruisen en het 
Duitse Rijk werd het leger herhaaldelijk ingezet om de 
staatsmacht in het binnenland te handhaven - ook en vooral 
tegen politieke demonstraties. "Alleen soldaten helpen tegen 
democraten", schreef de Pruisische koning Frederik Willem IV in 
1849. In de Weimarrepubliek stond SPD-politicus Gustav Noske 
als minister van de Reichswehr het gebruik van de troepen toe 
tegen plaatselijke opstanden en om de Spartacusopstand in 
1919 neer te slaan. Volgens de basiswet van vandaag:  

 
Militaire operaties in eigen land in de Bondsrepubliek Duitsland 
en in bijna alle andere landen zijn mogelijk. 
Uit Wikipedia: Zelfveiligheidsmaatregelen in het binnenland ter voorkoming 
van strafbare feiten of inmenging in officiële aangelegenheden 
overeenkomstig de Wet inzake het gebruik van directe dwang en de 
uitoefening van bijzondere bevoegdheden door militairen van de Duitse 
strijdkrachten en de geallieerde strijdkrachten en burgerwachten worden 
evenmin als een militaire operatie in de zin van het grondwettelijk recht 
beschouwd, zelfs niet wanneer het gaat om de beveiliging van tijdelijk 
ingestelde speciale militaire veiligheidszones buiten de stationaire militaire 
gebieden. 

 
Wie zijn de Malthus of dictatorschap groep leden  
uit de gelederen van de machtigen, regeringen en organisaties? 
Aan welke kenmerken kun je deze groep herkennen?   
 
Iedereen kan deze vraag zelf onderzoeken in de media aan de 
hand van de verklaringen en uitspraken van de mogelijke 
"kandidaten": 
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1. De bevolking is te dom. Er zij op gewezen dat de 

leden van de groep deze domheid in de bevolking 
in de eerste plaats door angsten voortbrengen en 
dat de leden zich niet kunnen voorstellen hoe wij 
met een groeiende, gezondere, oudere en 
intelligenter wordende wereldbevolking zonder 
oorlogen een betere toekomst tegemoet kunnen 
gaan, met optimale sociale zekerheidsstelsels voor 
alle mensen zonder de regerende en 
wereldmachtige te vernietigen. (Daarbij staan 
alleen het hoger onderwijs en de creativiteit niet 
aan het begin van het leven, maar verschuiven zij 
naar de tijd na de arbeidsjaren, ongeveer vanaf het 
60e tot ongeveer het 100e levensjaar. Onderzoek 
bewijst dat gezonde hersenen zich ook op oudere 
leeftijd blijven ontwikkelen. Wat leidt tot helderheid, 
wijsheid en betere oplossingen voor eerdere 
problemen). 
 

2. De leden staan ook op de lijst van sponsors van het 
Economisch Wereldforum in Davos 

 
3. De leden propageren de globale reset  

 
4. De leden willen de directe democratie verhinderen 

door ze in diskrediet te brengen, de media te 
pesten, en regeringsmaatregelen en nieuwe wetten 

 
5. De leden laten studies maken over pandemieën, 

virussen en crises zonder oplossingen aan te 
dragen, of hun studies en publicaties geven 
onjuiste instructies, adviezen en media-informatie 
die een crisis versterken.  
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6. De leden zijn racistisch in de zin van sociale 
klassen en zijn niet afkerig van euthanasie en 
sterilisatie 

 
7. De leden geloven dat een digitale dictatuur 

wenselijk is 
 

8. De leden zijn van mening dat het aantal van de 
wereldbevolking te hoog is voor een duurzaam 
samenleven in welvaart voor alle mensen met 
maximaal zeven miljard mensen.    

 
9. De leden willen dat iedereen gevaccineerd wordt. 

 
10. Leden zeggen dat we een vaccinatiedossier nodig 

hebben 
 

11. De leden willen dat de vrijheden worden beperkt in 
bewustzijnsmedia en geografisch echt worden 
vergrendeld. 

 
12.  Leden willen altijd afsluiting  

 
13. De leden vergroten de chaos van het denken in de 

bevolking door tegengestelde informatie over 
hetzelfde onderwerp te verstrekken. 
 

Deze lijst is niet volledig en geeft geen zekerheid, ook al heeft de 
tegenspreker zich op alle 13 punten gelijkluidend uitgelaten, dan 
nog is hij daarmee geen lid van de dictatuurgroep, omdat hij 
misschien een niet-zelfdenkende meeloper is of een zelfcensuur-
denker of ZIJ, HIJ, HET is gewoon door informatie in de media 
tot deze overtuigingshouding gekomen.  
 
Je kunt deze pandemie ook door een andere lens bekijken: 
 
Als het plan is om de bevolking te verminderen, hoe weet je dat dan? 
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Via de media worden angsten aangewakkerd bij de bevolking. Het 
is wetenschappelijk bewezen dat angsten het immuunsysteem 
aantasten en de creatieve prestaties van de hersenen tot nul 
reduceren. Men concentreert zich, genetisch oppervlakkig 
geconditioneerd op de angstconstructie, tegen het Coronavirus 
zonder de achtergronden, met creatief denkvermogen en normaal 
gezond verstand in twijfel te trekken of te kunnen overwegen.  

      
 

 
 
Aangezien ieder mens zonder angsten een brein heeft, met 
ingeschakeld en normaal gezond verstand, bezit hij zeker meer 
creativiteit dan het hersenloze virus.  
 

 
Waar zijn we dan bang voor?  
We hebben het gevaar geïdentificeerd.  
Omdat we het coronarisico van onze dierbaren en de coronavrees 
van onze medemensen kennen. Wij respecteren de persoonlijke 
Corona-hygiëneregels van onze mediageile medemensen en laten 
ons door de angstregels van de regeringen niet beroven van onze 
creativiteit, onze geest, onze vrijheid, welvaart en levenslang of 
gezondheid en ook niet van ons gezond verstand en onze 
waardigheid en een fantastische toekomst, maar houden ons aan 
de logische en wetenschappelijk evidente hygiëneregels. Wij kijken 
ook niet lijdzaam toe dat deze creativiteitsloze angstregels uit de 
Middeleeuwen (waarin men nog niets wist over het ontstaan van 
pandemieën, maar de pest toeschreef aan het Joodse volk, de 
heksen of de straf van God) voor alle mensen moeten gelden en 
deze de menselijkheid kunnen verminderen. Wij laten de wereld 
niet negatief projecteren zoals Thomas Malthus in de 18e eeuw 
(met toen 1,65 miljard mensen op aarde), terwijl het tegendeel al 
duizenden jaren begrijpelijk is en bewezen wordt door de toename 
van de mensheid, de gemiddelde leeftijd van het leven en de 
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groeiende welvaart, alsmede de vrijheid van de mens door 
creativiteit.  

 
 

Word eindelijk soeverein! 
 

 
Er zijn eenvoudige en ethische manieren om een democratie en 
het volk te beschermen tegen deze achterlijke Malthusianisten 
wanneer dat nodig is. Want zo snel als deze negatieve spoken 
voor de machtigen, de toename van de wereldbevolking, de 
toename van gezondheid en levensverlenging, de vrijheid 
van informatie zijn ontstaan, zo snel kan zich een nieuwe 
opkomende en welvarende economie ontwikkelen in de sociale 
media en door PR-bureaus en de media, die hebben ingezien dat 
met feiten en duurzame, creatieve oplossingen, zich een nieuwe 
opkomende en welvarende economie kan ontwikkelen, 
gebaseerd op duurzaamheid, co-milieu en ethiek, als de 
bevolkingen in directe democratieën kunnen leven, een nieuw 
wereldbeeld van de toekomst kunnen schetsen.  
 
Wat duidelijk is, is dat de mensheid, ondanks de verspreiding van 
angst via de media, spelletjes en films, en de daarmee gepaard 
gaande tijdelijke daling van het IQ, intelligenter wordt en met een 
stijgende wereldbevolking en een gemiddeld IQ dat weer stijgt 
door de vermindering van de angsthysterie, zal vragen om een 
directe uitgifte-democratie met een sociaal kapitalisme voor de 
duurzame richting van de wereld.  
 
Wat de bovenstaande punten betreft, moet worden opgemerkt 
dat de machtigen zich niet kunnen voorstellen hoe wij naar een 
betere toekomst kunnen gaan met een groeiende, gezondere, 
oudere en intelligentere wereldbevolking zonder oorlogen, met 
optimale sociale zekerheidsstelsels voor alle mensen, zonder de 
heersers en wereldmachten te vernietigen. Moeten de 
desinformatie, het nepnieuws en de aanklachten tegen de 
democratie worden opgevat als samenzweringstheorieën?  
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Zou deze kleine en speciale dictatoriale groep mensen niet 
moeten worden opgeleid over het creatieve zwermintelligentie 
vermogen van de mensheid, zoals blijkt uit onze geschiedenis en 
de epigenetica zelf, in het oprekken van hun plaats, zonder angst 
voor zichzelf en hun gezinnen, in de samenleving? 
 
Een duister fictief wereldmodel cinematografisch implementeren, 
zonder oplossingsvoorstellen uit deze doodlopende en angstval 
van de geest, en dit wereldwijd in alle talen realiseren, zou fataal 
zijn en zou onze ethische globale algemene ontwikkeling 
degraderen, omdat ze gekoppeld zouden worden aan de 
angstinformatie van de media-informatie, die samen het 
vooruitzicht vormen om in een horror-toekomst te belanden. 
Deze vermenigvuldigde angsten zouden de hysterie doen 
toenemen en de intelligentie van de filmontvangers in de 
bevolkingen doen afnemen en bij de meerderheid van de 
bevolkingen reacties veroorzaken van zelfmoord, depressie en 
agressie, die gericht zijn tegen de machtigen die in de 
minderheid zijn en de verworven mensenrechten schenden of 
opheffen, zoals wij bij vorige revoluties hebben gezien.  
Revoluties, zoals wij in de recente geschiedenis meermalen 
hebben kunnen zien, zijn niet bepaald bevorderlijk voor een 
ethische ontwikkeling van de wereld, door hun angstzaaiende 
hysterie en de daarmee gepaard gaande verlaging van het IQ 
van de bevolking voor sociale evolutie, en leiden altijd tot 
dictaturen en later ook tot hun ontbinding.  
 
Wij beseffen als samenleving dat wij, wat onze humanistische 
ontwikkeling betreft, veel te danken hebben aan de "pioniers en 
gangmakers" van vernieuwingen. Dat zij zelf onderhevig zijn aan 
de angsten van de bevolkingsgroepen is begrijpelijk, aangezien 
zij van nature andersdenkenden zijn en de Cains in de 
samenleving hun afgunst nog niet hebben onderdrukt of niet 
hebben geleerd deze te heroriënteren en te gebruiken voor hun 
eigen ontwikkeling. Als we de wereldwijde pioniers in de 
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samenleving buiten beschouwing laten, ontbreken zij als 
evolutionaire versnellers in de wereldbevolking.  
 
Iedereen moet ophouden met de afgunst jegens de bijzonder 
succesvolle en megarijke mensen, want deze afgunst en pesterij 
jegens de machtigen schendt de wetten, ondermijnt hun 
mensenrechten en vrijheden en getuigt alleen maar van het IQ 
van degenen die op deze manier handelen, verminderd door 
machteloosheid en angst. We moeten de hersenen van mensen 
niet vergiftigen met negatieve beelden, films en ideeën. Ze 
kosten alleen stroom. Dit is de verkeerde weg en leidt tot sociale 
regressie, maar wij moeten elkaar waarschuwen zonder haat, 
hysterie, angst en vooroordeel, want het valt niet te ontkennen 
dat in de vorige eeuw wereldwijd ongeveer 40 miljoen mensen 
van de verder denkende en van de staat onafhankelijke 
middenklasse (zonder de doden van de oorlogen) de 
gewelddadige dood zijn ingejaagd of tot slavenarbeid zijn 
gedwongen in concentratiekampen. Wij kunnen in onze 
democratieën zeker niet beweren dat wij willen dat de 
maatschappelijke ordes en wetten weer worden zoals in de 
feodale heerschappijen of dictaturen of dat dit het doel is van de 
regeringen.  
 
Het principe dat uit de grondwetten blijkt: 
Onbevreesd open blijven staan voor de oppositie en de feiten 
van theorieën die door regeringen en media als 
samenzweringstheorieën worden bestempeld, maar die een 
evolutie of verbetering van de democratie, de vrijheid en de 
samenleving inhouden, gebaseerd op de basiswet of 
grondwetten. Geef de hard bevochten mensenrechten tegen de 
slavernij niet pas in de laatste twee eeuwen op. Dat is het beste 
fundament van de democratie. Daarop is het gebouwd en dat 
bevordert je creatieve ontwikkeling en persoonlijkheid. Het in 
twijfel trekken, bespreken, afwegen van alle meningen en 
evidente wetenschap, alsmede het vreedzaam bijeenkomen, 
demonstreren en uiten van uw gedachten is uw recht en 
onderscheidend kenmerk. Dit mag u in een democratie niet 
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worden afgenomen of beperkt door de macht van de staat (zoals 
u in de westerse democratieën kunt zien).  
 
Merkt men via het Internet en de nieuwe media niettemin een 
nieuwe realiteit op van het heimelijke feodalisme en de sturende 
of bepalende tweede en derde hand op de achtergrond (het 
lobbyisme), die men tot nu toe via de klassieke media niet kon 
waarnemen, of is de informatie op het Web over deze toestand 
van onze samenleving slechts desinformatie? 
 
Zelfs de machtigen weten dat de wereldbevolking tot de 
Middeleeuwen 500 miljoen mensen telde, van wie ongeveer 50% 
- 70% honger leed en gemiddeld niet langer leefde dan ca. 35 
jaar (de machtigen leefden bijna twee keer zo lang) en dat 
hoewel of gewoon omdat de cijfers aantonen dat we vandaag 
(500 jaar later) met een 17 keer zo grote wereldbevolking en een 
twee keer zo lange levensduur 89% van alle mensen zouden 
kunnen voeden en met een focus op duurzame teelt, ecologische 
en ethische onderzoeksdoelstellingen en de juiste verdeling van 
voedsel 100% van de groeiende wereldbevolking zouden kunnen 
voeden of een voedseloverschot zouden kunnen produceren.  
en dat de gewone burgers van vandaag vrijer zijn, 
mensenrechten en grondwetten hebben, twee keer zo lang 
gezond kunnen leven (als de heersers vroeger) en met meer 
vrijheid, welvaart en waardigheid dan in de Middeleeuwen.  

 
 

Vermindert angst 

Zich overgeven aan de angst voor het eigen leven, de moed en 
creativiteit van meningen voor betere oplossingen boycotten, 
betekent het eigen gebrek aan moed en ideeën, geboren uit mijn 
angst als de plicht van mijn medemensen, verbergen en de 
reddende ideeën voor mijn leven en dat van mijn medemensen 
gebruiken en het leven door angst belemmeren is een fatale 
argumentatieval, die zogenaamd zekerheid geeft en het 
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tegendeel voortbrengt, namelijk dood en armoede. Dat betekent 
niet dat voor de hoogste zekerheid van onze toekomst vanuit het 
huidige standpunt niet alles wordt ondernomen wat 
wetenschappelijk, evident onderbouwd is, om schade aan 
gezondheid, leven, welvaart en ook democratie en vrijheid tot 
een minimum te beperken.  
 
Ongeacht of de angsten echt zijn of niet. Het effect van angsten 
op gezondheid, creativiteit en psyche is cruciaal. Door de 
angsten die decennialang permanent onder de bevolking zijn 
gecreëerd door de media zonder voorlichting over de correlaties 
angst-effect op gezondheid, vrijheid, democratie en creativiteit, 
wordt het openlijk duidelijk dat we een wereldwijde directe 
democratie moeten instellen om een nieuw mondiaal ethisch 
maatschappijmodel te kunnen vormgeven. 
Er zijn oplossingen: Word directe democraat en stel alle 
informatie uit politiek en wetenschap in vraag tot je de betekenis 
ervan begrijpt. Eis van de politiek en de media dat alle 
wetenschap en nieuwe niet door de industrie georganiseerde 
studies met voors en tegens worden geraadpleegd voor op 
bewijs gebaseerde beslissingen en maatregelen tegen angst en 
op een voor iedereen begrijpelijke manier in de media worden 
gepubliceerd. 
Laat meningen en halve waarheden zonder bewijs uw hersens 
niet verdraaien als wetenschappelijke angstfeiten! 

Verwerp angstzaaiende meningen en rapporten als een 
ondemocratisch instrument en een aanval op de democratie, 
alsmede op uw IQ, gezondheid, onafhankelijkheid en 
waardigheid en zelfbeschikking, en neem alle wetenschappelijk 
onderbouwde beschermende voorzorgsmaatregelen in acht. 

De geschiedenis van de mensheid toont aan dat het creatieve 
potentieel van elke niet-geborene de bevolkingen tekort doet in 
hun verdere evolutiestappen, (vrijheid, gezondheid, 
levensverlenging, welvaart, ethiek en directe democratie). Want 
kinderen worden geboren als snel lerende genieën. De 
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maatschappij en de scholen, naast het onderwijzen van het ABC 
en een vakspecialisatie, organiseren de vermindering en 
conditionering van het geniale innovatie- en denkvermogen van 
de kinderen.  
Daarom is elke pasgeborene welkom en versterkt hij de 
vorst in een directe democratie met de mogelijkheden van 
zijn niet verzwakte intelligentie.  
 
Veel van de genieën aan wie wij onze steeds snellere evolutie te 
danken hebben, zouden in de afgelopen 100 jaar niet zijn 
geboren. Onze wereld zou er somber uitzien. De cijfers in de 
statistieken van de ontwikkeling van de wereldbevolking bewijzen 
dit ook: Met meer mensen op de wereld kunnen we langer leven 
en meer mensen beter en duurzamer voeden.  

Het zijn de 90 procent van de miljarden mensen uit de 
middenklasse, arbeiders en bedienden, en de underdogs, de 
mensen die in armoede leven, de op school geproduceerde 
creativiteit gedimd, gedesoriënteerd gehouden in angsten en 
creativiteit IQ verlaagd door kunstmatig gecreëerde media-
informatie (nepnieuws en verspreide obscure 
samenzweringsverhalen zonder bewijs), waarvan elk individu 
zonder angst voor de toekomst de macht van het angstontwerp 
wereldwijd zou kunnen breken met zijn bevrijde 
scheppingskracht en de ideeën en concepten die daaruit 
voortkomen met de juiste creatieve opvoeding. 

Er zijn overal ter wereld "mensen met kennis van zaken, artsen, 
onderzoekers, kunsthistorici, politici, vrijdenkers, machtige 
mensen en journalisten", laterale denkers, uit de middenklasse, 
die ons beschermen, deels met gevaar voor hun baan of hun 
leven, en die valse of overdreven angstinformatie correct kunnen 
classificeren, empirisch kunnen opvolgen en logisch kunnen 
nadenken zonder "angsten", en ons de juiste verbanden kunnen 
uitleggen op basis van wetenschappelijke feiten.  
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Door de meerderheden van de goed geïnformeerde bevolking 
worden de regeringen en de machtigen alsmede de media 
opgeroepen om de informatie en de daaruit voortvloeiende actie 
te corrigeren, om alle empirische feiten en mogelijkheden via 
Internet af te wegen, tot de verwezenlijking van de bescherming 
van de bevolking en de democratie in naam van de wetten, 
grondwetten en mensenrechten. Wij hebben deze moeilijke tijd 
van openlijke feodale heerschappij in de meeste landen achter 
ons gelaten, omdat zelfs de vooruitziende en machtige mensen 
hebben ingezien dat alleen de bevordering van creativiteit, 
gezondheid, levensverlenging, alsmede de welvaart en vrijheid in 
de breedte van de wereldbevolking het leven, met inbegrip van 
hun eigen voortbestaan, in genegenheid en vrede met hun 
unieke welvaart en leven verzekert.  

Klassiek medisch onderzoek staat op het punt om de mensen 
(en eerst de machtigen) de lang gewenste gezonde en 
meervoudige levensverlenging te geven door verjonging van de 
lichaamscellen in 20 tot 30 jaar. Maar door de beperkte financiële 
middelen van grote delen van de bevolking zal er een nieuwe 
terreurgracht worden getrokken tussen de moderne bijna-
immortelen (tot ongeveer 20% van de bevolking die zich deze 
levensverlengende geneesmiddelen kan veroorloven of niet kan 
verkrijgen omdat de overheid de toegang blokkeert) en de zielen 
en stervelingen (ongeveer 80% van de bevolking die zich geen 
geneesmiddel kan veroorloven om de cellen van het lichaam te 
verjongen). Om dit te voorkomen moet een genenprogramma 
worden ontwikkeld dat gezondheid en celverjonging wereldwijd 
en gratis beschikbaar maakt voor alle mensen in nog minder tijd. 
Fundacion Liedtke steunt een onderzoeksproject naar 
celverjonging met een sociale netwerk app genaamd "www. 
aimeim.info" zodat we een positieve ethische wereld kunnen 
realiseren waarin alle mensen eeuwenlang kunnen genieten van 
de tijd en de welvaart, gezondheid en vrijheid om hun denken, 
bewustzijn en creativiteit verder uit te breiden en op te bouwen 
om een ethische, duurzame en symbiotische wereld te 
ontwikkelen met de natuur als een "co-wereld". De 
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mensenrechten van het Handvest van de Verenigde Naties en de 
grondwetten van de democratieën garanderen ons de vrije 
ontplooiing van de persoonlijkheid zonder feodale heerschappij, 
slavenarbeid, folteringen en angsten. Dit zijn in de laatste 
eeuwen moeizaam verworven opperste goederen van vrijheid, 
die wordt versterkt door een groeiende en meer bewuste 
wereldbevolking zonder angsten en door de VN meer en meer. 
Onze, meer dan millennia oude geschiedenis bewijst; 

meer mensen = meer mensenrechten, meer vrijheid,  
meer rijkdom, meer gezondheid en meer leven,  

meer knowhow 

Ieder mens brengt ca. 1200 - 1500 gram genetisch-creatieve, 
maar deels door angsten geblokkeerde hersenmassa mee. 
Historisch gezien hebben wij misschien 2000 hersenen zonder 
geestdodende angsten (2,4 - 3 ton hersenmassa op ca. 150 
miljoen ton hersenen in 110 miljard mensen die tot nu toe in de 
menselijke geschiedenis hebben geleefd - ca. 0,000002% - die 
ook werden vervolgd, geëlimineerd of geëxecuteerd) onze 
ontwikkeling van vrijheid, gezondheid, voedsel en ons vandaag - 
in historische vergelijking - drie of vier keer langer leven te 
danken. Vandaag de dag hebben we ca. 10 miljoen ton levende, 
menselijke hersenmassa op de planeet aarde, waarvan door 
creativiteit ca. 100.000 ton hersenen (700.000 tot 800.000 
mensen of ca. 0,01%) in verschillende stadia in de laatste 70 jaar 
reeds zijn entdimmt. Aan hen hebben wij onze bijzonder snelle 
en ten dele duurzame vraagdekking in de samenlevingen te 
danken. Deze ontsluiting van creativiteit en het gebruik ervan 
zullen zich exponentieel blijven ontwikkelen. Over 10 tot 20 jaar 
zullen wij 5-10 % creativiteitsvrije mensen hebben (500 tot 1000 
maal meer dan nu), die dit proces zullen voortzetten en alleen 
nog maar duurzame hulpbronnen willen produceren, zodat mens 
en dier, in en met de natuur, samenleven volgens ethische 
principes. Daartoe moet de door de media in de samenleving 
geënsceneerde angst tot een minimum worden beperkt door 
middel van een nieuwe mediawet (gebaseerd op het Handvest 



 

 
70 

van de rechten van de mens van de VN en de neurologische 
zowel als epigenetische onderzoeksresultaten van het nieuwe 
millennium) met een mediacode. De klokkenluiders zoals Julian 
Assange of Edward Snowden en hun bescherming door de 
samenleving hebben een belangrijke systeemcorrigerende en 
creativiteitsverhogende betekenis voor deze revolutionaire maar 
noodzakelijke ontwikkeling om te overleven met ethische en 
duurzame creativiteitsbronnen van de mens zonder angst voor 
de machthebbers, de schendingen van de mensenrechten van 
de machthebbers of die van hun imperiale structuren. Ieder mens 
moet het recht hebben (het is zijn mensenrecht) om duurzaam en 
gezond te leven, zonder opgevoerde angsten en ook zonder het 
gebruik van kapitaal, om zijn kennis, bewustzijn en 
persoonlijkheid door een selectieve waarneming van 
vernieuwingen te scheiden van rommel, angst en 
levensminimaliserende inhoud, om onderscheid te maken tussen 
levensondersteunende en levensbedreigende informatie. Hij 
moet het recht hebben te kiezen en, indien hij dat wenst, zich te 
ontwikkelen, op elke leeftijd met een frisse geest en een fris 
lichaam nieuwe beroepen te leren, te studeren, zich te wijden 
aan de kunsten, aan de mensen, aan de natuur of aan zichzelf 
en aan zijn eigen scheppingskracht, en tijdelijk of permanent 
niets te doen in de evoluerende duurzame 
overvloedmaatschappij, met zelflerende programma's en robots, 
temeer daar het "niets" het relatieve is dat onlosmakelijk 
verbonden is met de schepping.  

De geschiedenis van de mensheid bewijst: toenemende 
creativiteit maakt gezondheid, een langer leven, welvaart voor 
alle mensen en een natuurlijk en schoon milieu mogelijk, 
duurzaam geproduceerd voedsel, energie en hulpbronnen, 
alsmede een zich steeds verder ontwikkelende creativiteit van 
alle mensen door nieuwe informatie. 

"De zwerm creativiteit of intelligentie van de mensheid... 
maakt dat ze de schepper worden." 
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Vandaag beschermt de mensheid zichzelf en de natuur al tegen 
de banale machtigen door de nieuwe bevindingen van de 
wetenschap door te geven aan de bevolking, zodat de soort- en 
natuurbehoudende toekomstmogelijkheden ruimte krijgen voor 
begrip en democratische actie, en innovaties en informatie die 
voortkomen uit de zwermintelligentie van de mensen en die 
dienen om hun toekomst op te bouwen en uit te breiden, 
wereldwijd worden verspreid via het Internet. 

 
 
Een tweede verlichting breekt aan: de wereldmaatschappij, zoals 
onze geschiedenis van de laatste 50 jaar bewijst (ondanks de 
oorlogen die door de banale machtsstructuren worden 
georkestreerd), wordt steeds sterker onder deze interpretatie van 
de groei van de creativiteit door een toenemende 
wereldbevolking van 10 of 20 miljard mensen, en een permanent 
en gezond leven van welvaart voor ieder mens met een 
groeiende zwerm creativiteit. Nu is het punt bereikt dat dit proces 
niet meer kan worden teruggedraaid zonder een wereldwijde 
vernietiging van creativiteit, en de mensheid zal voor het eerst 
uitgroeien tot een duurzaam, ethisch ontworpen tijdperk van 
vrede zonder beperkingen op de Wereldwijde Zwermintelligentie 
van een niet-beperkte wereldbevolking.    
     
Als de politiek en de media de vergelijking maken; 
 

"Meer mensen = Meer creativiteit 
= 

Meer ethische en duurzame oplossingen" 
 

krijgen we het beste van alle mogelijke werelden. 
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De mediacode 2014 

 
De intelligentie en gezondheidsbevordering of 
hun vermindering door informatie moet worden 
aangegeven. 
 

 
 
Door regeringen en media verspreide en geïnduceerde angsten, zoals blijkt uit 
recent gepubliceerd neurobiologisch en epigenetisch onderzoek, vereisen de 
publicatie van een: 
 

 Media code 
 

Overdreven, valse en negatieve informatie schaadt het lichaam,  
intelligentie, vrijheid en democratie. 

 
Ze vergroten alleen de winst en macht   

van dictators, politici en individuele bedrijven  
en de mensen niet helpen  

of de ontwikkeling van de democratie.   
 

Wij, de slachtoffers,  
de slecht geïnformeerden, die misleid worden door de staat en de media, 

samenzweerders en misdadigers en daders van letsel, zullen zich verenigen 
in landengroepen als benadeelde partijen over de hele wereld en 

grondwettelijke rechtszaken aanspannen tegen de media en regeringen in 
landen die de vermindering van het hersennetwerk, de hersenslavernij van de 
mens niet voorkomen en de IQ-minimalisering van de bevolking in hun land 

niet stoppen.   
 

Wij zijn  
ongeveer 2 tot 2,5 miljard depressie-gevoelige  

Mensen in de wereld,       
meer dan 100 miljoen mensen per jaar vroegtijdig gedood,   

de ontelbare voor hun intelligentie,  
creativiteit en vrijheid,   
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het onkwantificeerbare gediscrimineerd,  
de gemarginaliseerden en de creatievelingen,  

die van andere geloven,      
het buitensporige aantal misdadigers,  
moordenaars, dictators en terroristen,     
de fatalisten en fanatieke gelovigen,    
de spree killers en zelfmoordenaars,    

die miljarden in angst hebben gebracht,  
de uitgebuitenen en in vrijwillige  
Mensen die in slavernij leven,   

de miljarden die de kans ontnomen wordt om een gezond leven te 
ontwikkelen,   

de miljarden mensen die van hun positieve toekomst zijn beroofd en zij die in 
de toekomst zijn geboren  
hetzelfde gebeurt met jou.    

 
 We klagen aan voor: 

het niet verlenen van bijstand, medeplichtigheid en organisatie 
van misdaden tegen de rechten volgens hoger recht 

evenals verlagingen van het IQ van de bevolking  
aan het lichamelijk letsel aan de hersenen met als gevolg de beperking 

gewaarborgd door de grondwetten of de grondwetten en in het strafrecht 
van de staten  

Rechten van persoonlijke vrijheid,  
 de schendingen van de mensen- en consumentenrechten  

en de 
 VN-Handvest van de Rechten van de Mens  
de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid 

 
uitlokking, medeplichtigheid en organisatie 

 door uw organen en media releases van: 
Moord 

Terrorisme, 
Uitbuiting, 
Misdaad, 

Vrijheidsberoving, 
tot vrijwillige slavernij, 

tot vermindering van intelligentie en creativiteit 
van de bevolking 

en beperking van de mededinging ten opzichte van 
andere economieën, 

voor het bevorderen van oorlog, 
en door angsten,         

gerichte verlaging van IQ 
van de populatie, alsmede de onderstroom  
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van de democratie. 
 

Wij eisen:  
De etiketteringsplicht voor media-informatie.   

Aangezien de consumptie van genetisch verankerde verslavende en 
subtiel, latent - angst opwekkende negatieve media-informatie de 
intelligentie en de gezondheid vermindert, kunnen de consument en de 

consument zich alleen beschermen door middel van waarschuwing vooraf en 
etikettering.  

van negatieve informatie.   
 

Deze waarschuwing vooraf is nodig omdat:   
a.) de consumptie van negatieve media-informatie veroorzaakt mutaties in de 

synapsen van de ontvanger, waardoor zijn toekomstige visie en creativiteit 
worden geblokkeerd, 

 
b.) wordt geactiveerd door negatieve informatie via het genetische angst-

verslavingsprogramma dat in alle mensen aanwezig is (verslaving aan verdere 
negatieve informatie) en blijft onder invloed van de verslaving zijn 

oorspronkelijke besluitvormingsvermogen verliezen.  
is ernstig beperkt,    

 
c.) omdat zijn vermogen om te combineren gedimd of uitgeschakeld is, ook en 
in vergelijking met zijn visionair vermogen, zijn vindingrijkheid, zijn creativiteit, 

die aanwezig is zonder angsten, en de creatieve netwerkintelligentie  
en dus de oorspronkelijke mogelijkheid van  

persoonlijkheidsspectrum is sterk geminimaliseerd,   
 

d.) de ongezonde angstreacties kunnen zich bij hem epigenetisch en 
neurobiologisch vastzetten en op zijn kinderen worden overgedragen.   

 
Bijgevolg is negatieve informatie  

de waardigheid van de mens,  
mensenrechten,  
de strafwetten,  

de democratie schenden, evenals grondwetten of fundamentele wetten  
en hun schadelijke effecten op gezondheid en creativiteit 

 in de bevolking.   
 

De verweerders  
ons niet hebben beschermd en ons hiervoor niet hebben gewaarschuwd, 
ondanks betere kennis verkregen door de nieuwe neurobiologische en 

epigenetische onderzoeksresultaten, alsmede evolutionair en 
gedragsonderzoek: negatieve, angstwekkende en de waardigheid van de 

mens schendende informatie, mediaberichten, spelletjes, films,  
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het IQ en de creativiteit tijdelijk  
(verminder het positieve gezichtsvermogen onder de focus van de negatieve 

informatie tot 100%)   
de gezondheid verminderen of ziekte veroorzaken en de motivatie 

verminderen  
om de toekomst positief vorm te geven.  

 
De belemmering voor genezing en herstel 

De verweerders hebben voorts opzettelijk gehandeld aangezien 
hebben ze de kunsterkenning verborgen 

het angstproces van mutaties door negatieve informatie of nocebo's, 
dat verminderingen in hersenconnectiviteit of IQ omkeert via 

spiegelneuronen in de hersenen, intelligentiebeperking omkeert via 
neurale baypasses, en creativiteit van cultuur (technologie, kunst, 
literatuur) overbrengt op de bevolking, waardoor de gezondheid, 
creativiteit, vrijheid en welvaart van een volk mogelijk worden. 

 
Wij zijn niet  

voor de beperking van de persvrijheid, maar voor de etikettering van 
negatieve informatie en tegen de vermenging van gezondheidsneutrale 
en positieve informatie met negatieve informatie, omdat dit de hersenen 

fysiek en het lichaam psychologisch schaadt door ziekten, alsook de 
zelfbeschikking, de persoonlijkheidsontwikkeling en de ontwikkeling van 

empathie met andere mensen, en omdat het een aanzienlijke belasting vormt 
voor de sociale en de gezondheidsstelsels.  

 
Wij zijn hier tegen:  

de creativiteit en genezing van het menselijke neurale hersennetwerk en 
een hogere zwermintelligentie van de bevolking wordt belemmerd door 

de blokkadekaart van de overheid en de media om creativiteit bij de 
bevolking te bevorderen.  

 
Wij zijn hier tegen:  

de democratie als regeringsvorm is zo beschadigd door de innerlijke 
angstdeling van de mens, dat men binnen in het land een angstige en 

achterlijke dictatuur van mentale afbakeningen kan zien en van buitenaf 
"regerings- en verkiezingsbesluiten die in strijd zijn met de grondwet en 

de mensenrechten  
en dus de  

De democratie zelf wordt anti-democratisch  
dat is, is tegen zichzelf gekeerd. 

 
 
Negatieve media-informatie, spelletjes, films kunnen leiden tot 30% lager IQ, 
verminderde creativiteit, misdaad, vijandigheid, uitsluiting, racisme, fascisme, 
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oorlogen, pessimisme, depressie, armoede, gedragsstoornissen, ziekte, 
negatief leven en tot 28% voortijdige dood. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown auteur, Publiek domein, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Positieve media-informatie, films, games gemarkeerd met onderstaand logo 
bevorderen IQ, welvaart, persoonlijkheidsontwikkeling, vriendschappen, kracht 
om de toekomst vorm te geven, creativiteit, zelfbeschikking, vrijheid, 
democratie en leiden tot een langer en gezonder leven. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
77 

Creativiteit is de sleutel 2019-2020 
                             
              

Als uitvinder en zij-instromer in de kunsten werd ik in de jaren '60 
telkens weer geconfronteerd met vragen waarop het culturele en 
educatieve establishment geen bevredigend antwoord kon 
geven. 
Als jongere wilde ik wetenschappelijk onderbouwde duidelijkheid, 
want net als ik voelden miljoenen burgers: er waren gewoon 
geen logische antwoorden op onze vragen over creativiteit in de 
kunst of hoe we creatiever kunnen worden, ook al konden we 
aan de hand van miljoenen voorbeelden en onze geschiedenis 
zien dat creativiteit onze gezondheid, waardigheid, vrijheid, 
soevereiniteit, welvaart en toekomst veiligstelt. 
 
De belangrijkste vragen waren: 

Wat is kunst en heeft het een betekenis? 

Zijn kunstwerken slechts de nieuwe kleren van de koning, imago en 
marketing of zit er iets achter de kleren dat voor de bevolking 
verborgen moet blijven? Als alles tot kunst wordt verklaard, vervaagt de 
inhoud en blijft de kleding door de mentale mist heen gestalte krijgen.   

Is nog niemand tot de gedachte gekomen dat de poging om de 
moderne kunst te verdoezelen en de zintuigen te beroven een 
alarmsignaal is dat laat zien dat er meer achter de kunst moet zitten, 
temeer daar dictators en hun staatspropaganda-afdelingen met 
uitspraken die lijken op die van de huidige protagonisten van de kunst 
hun invloed op de bevolking alleen maar versterken met leedvermaak 
en het in diskrediet brengen van de moderne kunst, tot en met het 
uitsluiten en straffen van de kunstenaars aan toe. Wordt kunst alleen 
gebruikt om te speculeren en geld te verdienen? Maar dan blijft de 
vraag naar de betekenis van kunst open, waarom deze poging tot 
taboeïsering door de staat en kunsthistorici? Wat is er mis mee? Het 
heeft geen zin dat kunsthistorici en kunsttijdschriften of de staat zo'n 
grote propaganda maken tot aan de schoollessen toe, als er achter de 
kunst niets te ontdekken valt.  
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Voedt het ontnemen van de zintuigen van de kunst een egoïstisch 
klassenbewustzijn met verwaandheid en uitsluitingen, of 
vertroebelt het slechts de werkelijke grootheid van de menselijke 
geest, de kunstbeschouwer. Moet de geschoolde burgerij, nu de 
godsdiensten steeds minder in staat zijn de taak te vervullen hun 
volgelingen te onderwerpen aan Gods woord en kerkelijke dogma's 
door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, met behulp van 
de kunst worden opgevoed tot gedesoriënteerde, hulpeloze 
gelovigen in de staat? Kunnen de kunsthistorici de nieuwe priesters 
worden aan wie het woord onvoorwaardelijk geloofd moet worden, 
anders zullen de afvalligen en de onaangepasten en 
onaanbiddelijken van zijn geest uitgesloten worden van de 
gemeenschap der kunst en van de ontwikkelde burgerij. 1.) 

Is dit allemaal maar theorie? 

Of heeft kunst een geheime, wetenschappelijk en empirisch 
begrijpelijke betekenis voor de ontwikkeling van onze samenleving of is 
het alleen maar dat de schoolsystemen (ingevoerd aan het begin van 
het industriële tijdperk) verouderd zijn. Is misschien zelfs beide waar?  

Als men het bestaan van een kunstmatige formule kan bewijzen, 
spreekt alles voor het feit dat wij epigenetisch gemanipuleerd worden. 

Ik wilde deze vragen beantwoorden met het zoeken naar een 
kunstformule mede op basis van nieuwe neurobiologische 
onderzoeksresultaten. 
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Mijn zoektocht naar een formule voor alle kunsten werd in 1979 
beloond, maar pas in 1988 had ik de kunstformule eindelijk 
geïmplementeerd als een grafisch symbool voor menselijke creaties, 
(waarmee ik beantwoordde aan het verzoek dat Joseph Beuys mij in 
1984 had gedaan om alle menselijke creaties, d.w.z. kunst door alle 
tijdperken heen, op een heel eenvoudige, heldere en gemakkelijk te 
begrijpen manier aan iedereen uit te leggen). In het boek "Der 
Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (De sleutel tot kunst - 
Kunstraadsels opgelost) heb ik in 1990 in Duitsland de kunstformule 
voor subjectieve en objectieve kunst bij het publiek geïntroduceerd, en 
in 2019 heb ik een kunstbeoordelingssysteem met een kunstcertificaat 
voor kunstwerken ontwikkeld, genaamd "Artinvest", dat kunst duidelijk 
scheidt van decoratie door het innovatiegehalte en de mate van 
vernieuwing in het werk.  
 
De formule voor kunst en evolutie 2.) 
 

Leven + bewustzijnsverruiming = kunst 

 
 
 

De wet van de kunst is:  

"De ontbinding van de grenzen van de kunst en kunstgeschiedenis of 
bewustzijn door kunst."   

 

De wet van de kunst en de ontwikkeling van samenlevingen 
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"De openbare toepassing van de wet van de kunst brengt de 
afschaffing van de grenzen van creativiteit, intelligentie en gezondheid, 
en een voorspoedige welvaart in de samenlevingen." 

 
"Het hogere niveau van de kunst wordt duidelijk gemaakt door Hegels 
dialectiek met these, antithese en synthese die in elk kunstwerk op de 
kunst wordt toegepast, en zo zelf een kunstwerk is als een proces dat 
in het beeld zichtbaar wordt gemaakt."    
Tot op heden is de formule niet in Duitsland gepubliceerd of in de 
leerplannen van scholen opgenomen. 
Het blokkeren van de creativiteit van de bevolking door de 
kunstformule niet in te voeren, alsmede het laten dalen van het IQ door 
angst voor het verspreiden van informatie 3.) belemmert de democratie, 
de evolutie en de geestelijke ontwikkeling, alsmede de welvaart van 
een volk. De politici handelen bewust of onbewust door hulp 
achterwege te laten of medeplichtig te zijn, niet alleen in strijd met de 
grondwet of de grondwet van hun land, maar ook in strijd met de 
"Regels volgens Hoger Recht", die uiteindelijk boven de wetgever 
staat en tot de veroordeling van de nazi-misdadigers in Neurenberg 
heeft geleid. 
 
Politici en individuele media zouden vandaag de dag door de 
gepubliceerde onderzoeksresultaten in de neurobiologie en de 
epigenetica ter verantwoording kunnen worden geroepen voor 
heimelijke en actieve medeplichtigheid aan slavernij, uitbuiting, 
vrijheidsberoving en lichamelijk letsel aan de hersenen, en 
schending van de "Regels volgens Hoger Recht",  
 
a.  wanneer informatie in de media die mensen ziek maakt door angst 

aan te jagen en het IQ aan flarden te schieten, wordt verspreid 
zonder waarschuwingsetikettering (etikettering en waarschuwing 
zoals bij tabaksproducten), 

 
b.  als het herstel van neuronale netwerken door kunstherkenning en 

een herstel van gezondheid, creativiteit en verhoging van het IQ 
van de mensen wordt verhinderd door de kunstformule.  

 
De context die naar voren komt: 
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IQ verlaging als gevolg van negatieve informatie  
plus het uitschakelen van genherstel en creativiteitsoverdracht via de 
kunstformule creëert samenlevingen met creativiteit opgesloten in 
voortdurende angst. 
 
 
 
 
Politici en de media zijn verbaasd,  
dat in andere landen, zoals Frankrijk en de VS, populisme en racisme, 
religies en segregatie van andere mensen ook terrein winnen met de 
verlaging van het IQ.  
 
Time headlines op 28 maart 2019 en wonderen:  
 
"Vroeger waren we slimmer. Decennialang steeg het IQ in de 
industrielanden, ook in Duitsland. Het is al enkele jaren aan het dalen. 
WAAROM?  
 
Het omgekeerde Flynn-effect deed zich voor. James Flynn ontdekte in 
de 20e eeuw dat het IQ in geïndustrialiseerde landen jaarlijks 
toeneemt. Blijkbaar is Duitsland epigenetisch geblokkeerd voor het 
herkennen van de kunstformule. Zoals duidelijk blijkt uit het IQ-
redactioneel artikel van Nataly Beuel, Nike Heinen en Tanja Stelzer in 
het weekblad "Die Zeit". Ondanks alle onderzoeksresultaten op het 
gebied van de epigenetica zijn er in Duitsland nog steeds geen 
berichten over de kunstformule en het positieve effect ervan. In Spanje 
- althans regionaal - werd reeds in 1992 uitvoerig over de formule 
bericht en werd het principe ervan door een krant uiteengezet in 52 
wekelijkse artikelen onder de titel "Kunstraadsel opgelost".  
 
In de eerste plaats moest ik begrijpen waarom wij - zonder 
complottheorie en zonder samenzweringen - in de geestelijke 
ontwikkeling niet alleen in Duitsland, maar ook in andere landen voor 
een donkere muur staan. Reeds in 1910 noemde Kandinsky in zijn 
boek "Het spirituele in de kunst" deze ethische evolutionaire barrière 
tegen welvaart en tegen een positieve ontwikkeling voor alle mensen 
"de zwarte hand".  
 
De maatschappij, de media en de politici zijn hier in principe onschuldig 
aan, aangezien men ervan kan uitgaan dat hun handelingen hun niet 
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duidelijk zijn en dus niet bewust door hen worden gestuurd. Er zijn ook 
geen afspraken of stilzwijgende overeenkomsten in het belang van 
geheime groeperingen om de mentale ontwikkeling van de bevolking te 
belemmeren om ze beter te kunnen uitbuiten of om ze onbekwaam te 
houden om na te denken, om ze mentaal verkeerd te leren, zodat ze 
gemanipuleerd kunnen worden en als electorale massa met behulp van 
de media in bijna elke richting gebruikt kunnen worden. De 
parlementaire democratie was de belangrijkste stap op weg naar een 
betere wereld met een directe democratie, tot de huidige ontwikkeling 
van het internet. Een poging van de parlementariërs of de partijen 
(zoals in dictatoriale systemen) om het IQ van de bevolking te 
blokkeren door angsten en een toegang tot de nieuwe vernieuwende 
kunstwerken door verkeerde informatie, zodat zij hun legitimatie van de 
heerschappij voor 1000 jaar willen ontvangen en tevens een directe 
democratie willen verhinderen, is niet te erkennen. Het is echter niet uit 
te leggen, waarom de kennis wat kunst is en dat niettemin 100.000de 
kunst- en auteursrechtprocessen in de gehele wereld in alle kunsten 
de empirisch voor alle kunstwerken zowel juridisch als 
kunsthistorisch aantoonbaar is, niet wordt verkregen.  
 
Hoe reageren de actoren van de gevestigde kunstmarkt op de 
publicatie van de kunstformule? 
Kunstcriticus Kenny Schächter vertelt in de Arte film (uit 2017 
geregisseerd door Grit Lederer) over de internationale kunsthandelaar 
met 14 galeries; Larry Gagosian. Kenny Schächter's film quote: 
"In de kunstwereld is het nog steeds als de maffia, als de omerta daar 
wordt uitgesproken "de geheimhouding" net als bij de maffia zijn er 
regels waar niemand over praat.  Er gaat 60 miljard dollar per jaar om 
in de kunstwereld. Waarschijnlijk de grootste zaak met de minste 
informatie over hoe de mechanismen werken. Larry Gagosian, de 
kunsthandelaar in de film: "Als mensen dat niet begrijpen, maken ze 
geen deel uit van deze wereld." (Omerta is de erecode van de maffia. 
Maffia spreekwoord: "Hij die doof, blind en stom is leeft honderd jaar in 
vrede.") In de reactie van de protagonisten van de kunstmarkt wordt 
ontkend dat zij de mensenrechten en de wet schenden en in strijd zijn 
met de educatieve opdracht van musea, maar ook dat zij te kortzichtig 
denken en handelen tegen hun eigen winstverwachtingen in, zoals 
blijkt uit de vergelijking met de groeiende boekenmarkt via het internet. 
De ingewijde kunsthandelaars zien de kunstmarkt als hun eigen 
afgesloten monopoolbedrijf en menen dat zij de daaruit voortvloeiende 
winsten door geheimhouding moeten beschermen tegen een 
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gemakkelijk te begrijpen kunstformule. Dit is egoïstisch en belemmert 
de ontwikkeling van creativiteit bij de bevolking in het algemeen, schept 
verwarring over het kunstoordeel en moedigt het bedrog aan over "wat 
is kunst of decoratie". Bovendien is het contraproductief en verkeerd 
voor de ontwikkeling van de kunstmarkt, want met een globale 
openstelling of democratisering van de kunstmarkt voor de bevolking 
via de kunstformule, zal de markt voor kunstwerken, kunstenaars en 
creatieve producten honderdvoudig toenemen door een grotere vraag 
alsook de prijzen voor Objectieve Kunstwerken (vernieuwend echt 
kunstwerk uit de kunstgeschiedenis) en Subjectieve Kunstwerken 
(decoratie). De markten zullen zich opsplitsen in objectieve en 
subjectieve kunst, maar beide zullen sneller groeien. Om musea, 
kunstliefhebbers en het grote publiek de weg naar de kunst te wijzen, 
heeft de Fundacion Liedtke een kunstcertificaat ontwikkeld, "Artinvest" 
genaamd, dat aan de hand van de vernieuwingen in het werk duidelijk 
maakt of het om een echt kunstwerk gaat (Objectieve Kunst) of om 
decoratie (Subjectieve Kunst). (zie ook: www.freebocks.gratis) 
 
 
Maar je moet dieper graven dan de kunstmarkt naar 
gedragsonderzoek als je wilt weten waarom wij geconditioneerd zijn 
tot een geblokkeerde toegang tot onze genetisch beschikbare 
creativiteit. Het blijkt dat zelfs in het schoolsysteem creativiteit niet 
vertegenwoordigd is of verkeerd wordt voorgesteld. Kunst wordt 
gevierd als een geniale ingeving en niet gedocumenteerd en getraind 
als een leerbaar proces van innovatie. Een kunstformule die zelfs 
voor kinderen een gemakkelijke toegang tot de selectieve 
waarneming van innovaties mogelijk maakt (kinderen worden 
geboren als lerende genieën met hun hersenen al fijn bedraad), wordt 
niet alleen aan kinderen maar aan de hele bevolking onthouden. 
 
Het genie in het kind wordt verminkt of gedood met het 18e eeuwse 
schoolinformatiesysteem. Hoeveel intellectuele hulpbronnen en 
duurzame innovatie verliest de samenleving op die manier?   
 
Het wordt duidelijk dat zelfs aan de kunstacademies het 
scheppingsproces via een kunstformule niet wordt onderwezen, maar 
dat de technieken uit het verleden op de voorgrond staan. De uitbraak 
om kunst te maken, om creatief te zijn, is voor de studenten in deze 
omstandigheden zeer moeilijk.  
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Ingenieur van innovaties? 
Universiteiten en hogescholen onderwijzen geen innovatie-engineering 
op basis van de formule. De student kan geen ingenieursdiploma of 
een Dr. van Innnovaties behalen. 
 
Maar zoals in de 15e tot de 18e eeuw, met de drukpers, de bevolking 
zichzelf leerde lezen en schrijven, zo zal een totaalbeeld van de 
schepping en de vernieuwingen, alsmede het evolutieverloop daarvan, 
door de jeugd op het Internet worden geleerd met de selectieve blik 
van de formule in zelfstudie. De zich verspreidende hyperactiviteit - als 
een uitweg uit de oude waarden van de maatschappij die in beroering 
zijn - komt haar te hulp. 
 
 
 
 
Wat is het nut van de oude onderwijstechniek.  
Verkeerd geïnstrueerde beleidsmakers, opgeleid in hetzelfde systeem, 
bewijzen de staat en het volk een slechte dienst door het Pavloviaanse 
systeem beperkt en beheerd te gebruiken  
Doorgaan met het onderwijzen van inhouden (die begonnen met het 
industriële tijdperk - God zij dank - en arbeiders hebben opgeleid voor 
de machines, maar voor de huidige tijd bij gebrek aan toekomstige 
concepten, omdat u niet bent opgeleid in de toepassing van de 
creativiteitsformule zelf). De oude schoolconcepten zullen niet volstaan 
voor de nieuwe tijd die is aangebroken om alle mensen welvaart en 
gezondheid te brengen en een democratie te verwezenlijken die de 
menselijke waardigheid waarborgt.  
 
Zal er op middellange termijn meer sociale onrust komen? 
Wat moeten mensen in de toekomst doen wier creativiteit door de staat 
en zijn schoolsysteem is onderdrukt, en machines, computers en zich 
steeds verder ontwikkelende programma's het permanent repetitieve 
werk overnemen?  
 
Wij hebben maar één optie als wij niet willen verzinken in revoluties, 
verdelingsoorlogen en splitsingen van samenlevingen met achterlijke of 
rechtse idealen:  

- de creativiteit openen met de kunstformule in de scholen en de 
bevolking,   
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- etikettering van angstwekkende, negatieve media-informatie 
(zoals tabaksproducten),  

- een basisniveau van welvaart voor alle mensen te garanderen. 
  

 
Onderzoek toont aan: Genetische en cognitieve vermogens zijn 
inherent aan ieders genen om hun genialiteit te doen herleven. Het 
gemiddelde IQ in bevolkingsgroepen zal weer stijgen. 
 
Het effect van de opwekking van de vindingrijke vermogens van de 
mens wordt binnen drie tot zes maanden duidelijk.  
 
Politici geloven nog steeds (ondanks ervaringen met internet en 
sociale media die het tegendeel bewijzen) dat te veel creativiteit 
onder de bevolking de staat (of politici) in chaos zal storten.  
 
Dat is niet waar. Het tegendeel is het geval.  
Staten en bedrijven floreren met een toekomstkracht die voorheen 
onbekend was, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien bij de 
Internetbedrijven. Dit kan degenen die in het oude schoolsysteem 
denken afschrikken en tot sluitingen leiden. Voor de nieuw denkende 
mens brengt het vreugde en opent het de toekomst voor hem. Met een 
basisinkomen zullen mensen alleen die banen aannemen die zij als 
plezierig of zinvol beschouwen. In Duitsland doen nu al 5 miljoen 
mensen aan vrijwilligerswerk. De wekelijkse arbeidstijd van de mens 
zal afnemen, zoals we kunnen zien aan de cijfers van de laatste 100 
jaar. De staat zal moeten afstappen van het feit dat de ondernemingen 
de arbeidstijdcontroleurs en de "belastinginners" zijn voor de 
werknemers en werkneemsters. Er zullen nieuwe modellen van werk 
worden ontwikkeld waarin neigingen, zingeving, werkuren, opleiding, 
huidige mentale en fysieke toestand, verantwoordingsplicht via 
gedeelde metadata, en het voorrecht van werken voor het algemeen 
welzijn worden vastgelegd door de werknemer in staat te stellen zijn 
eigen uren naar eigen goeddunken te regelen en toe te wijzen. Ook 
hier kunnen online-bedrijven al putten uit ervaring. Werk wordt een 
hobby en een beloning. De eerste benaderingen hiervan zijn HNW - 
Het Nieuwe Werken of Nieuwe Manieren van Werken. 
 
De kunstformule wordt ingevoerd in het schoolcurriculum. De grondwet 
of de basiswet garandeert creatieve bescherming en omvat het recht 
om opgeleid te worden met de kunstformule, alsook dat negatieve, 



 

 
86 

hersenbeschadigende IQ-verlagende media-informatie, films, foto's en 
spelletjes gemarkeerd moeten worden en niet vermengd mogen 
worden met normale informatie als artikelen in de grondwet of de 
basiswet.  
 
De nieuwe volkssport heet uitvinden, kunst maken en nieuwe betere 
duurzame en ethische concepten ontwikkelen voor vandaag en 
morgen. Wees creatief, word schepper en leef een zinvol leven en 
materialiseer positieve ideeën en breng ze in de wereld. 
 
Uit mijn eigen ervaring  
 
Nadat ik in 1988 de grafische kunstformule als innovatiecode 
kunsthistorisch en wetenschappelijk had bewezen, werden door 
mij 1989 tot 1993 nieuwe formats (TV, print en radio) ontwikkeld met de 
kunstformule voor de media, om de formule bij het publiek bekend te 
maken ter verhoging van de creativiteit, alsmede om ons voor te 
bereiden op de nieuwe, voorzienbare tijd van de steeds snellere 
ontwikkelingen van de innovaties in de wereld en om de genetisch 
bestaande, selectieve perceptie voor innovaties in de 
hersennetwerken van de bevolking, eenvoudig en duurzaam 
epigenetisch weer vrij te maken; 
a. Schattenjacht - kunstwerken zoeken op rommelmarkten met de 
kunstformule  
b. 1.000 werken uit de kunstgeschiedenis en uw innovaties,  
c. Schijnende sterren - De presentatie van vernieuwingen in het werk 
van jonge kunstenaars.  
   
Nadat ik had vastgesteld dat de media de kunstformule blokkeerden 
voor reportages en ook niet wilden publiceren met de nieuwe formaten, 
nam ik het besluit om een grote kunsttentoonstelling met 1000 originele 
werken van wereldberoemde kunstenaars uit de schone kunsten te 
decoderen met de formule en deze uit te voeren over verschillende 
kunsttijdperken heen met werken uit de muziek en de literatuur om de 
geldigheid van de formule te documenteren voor alle kunstwerken, 
kunsten en kunststromingen.  
 
Met de particulier georganiseerde en bijzonder grote tentoonstelling 
moest de eenvoudige, eenvoudige innovatieformule, die elke achtjarige 
begrijpt, wereldwijd aan het publiek worden gepresenteerd met 
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internationaal bekende beschermheren. Ik verkeerde toen in de 
verkeerde veronderstelling dat de tentoonstelling de invoering van de 
kunstformule niet langer kon verhinderen.  
 
Vanaf 1994 organiseerde ik de kunsttentoonstelling "art open" op 
23.000 vierkante meter met meer dan 1.000 originele kunstwerken en 
als beschermheren hadden een Duitse minister, de voormalige 
president van Rusland en de Spaanse koningin alsmede 
verantwoordelijke directeuren van musea en collecties uit Rusland, 
Polen, Spanje, Zweden, Frankrijk en Duitsland kennis genomen van de 
kunstformule en overtuigd van de juistheid ervan. De musea gaven me 
gratis bruiklenen van werken van grote meesters van de schone 
kunsten. Daaronder waren Dali, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, 
Malevich, Kandinsky en complete grote tentoonstellingen van de 
Steentijd, Voodoo-kunst, de Russische Middeleeuwen, kunst uit de 19e 
eeuw, alsmede werken van Christo, Giger en Ernst Fuchs, om in de 
tentoonstelling "kunst open - kunst van de Steentijd tot heden" de 
kunstformule met deze werken toe te lichten en de algemene 
geldigheid ervan over alle perioden en kunststromingen heen aan het 
publiek te laten zien. 
 
De "open kunst" was de eerste kunsttentoonstelling ter wereld die 
inhoudelijk verschillende tijdperken overspande en in staat was de 
werken met slechts één formule uit te leggen.  
De kunstwerken werden door de kunstformule in hun culturele 
vernieuwingsstappen gedocumenteerd, wat voor het eerst 
resulteerde in een alomvattend, op evolutie gericht totaalbeeld van de 
opeenvolgende ontwikkelingen. Na afloop was het voor de bezoekers 
van de tentoonstelling onmiskenbaar duidelijk: kunst zonder 
vernieuwing / evolutie bestaat niet. Werken zonder vernieuwing zijn 
epigonale versiering.  
 
Onopgemerkt door het publiek, heeft de formule culturele 
geschiedenis geschreven. 
Als een consultant, kon ik werken met:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
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Ik wist een aantal academisch en sociaal gevestigde deskundigen voor 
me te winnen. Ik heb ook andere museumdirecteuren kunnen 
overtuigen van de kunstformule en hen kunnen winnen voor de "open 
kunst"-tentoonstelling. 
 
De tentoonstelling werd op 10 juli 1999 geopend in de 
tentoonstellingshallen van Essen.  
De bezoekers hadden gratis toegang en de presentatie/tentoonstelling 
was dag en nacht - 24 uur - open.  
In besprekingen met de stad Essen werd vooraf geëist dat, indien de 
opbouw van de tentoonstelling zou worden voortgezet, een 
toegangsprijs van 20 DM per bezoeker zou worden geheven. Alleen 
dan kon worden gegarandeerd dat de steun van de stad zou worden 
gehandhaafd, wat enerzijds de financiële kant omvatte, en anderzijds 
de verzekering van een soepele werking, zonder belemmeringen of 
andere verstoringen of sancties. Ik kon en wilde niet instemmen met 
deze voorwaarden, aangezien ik de tentoonstellingszalen op het 
tentoonstellingsterrein met een totale oppervlakte van 23.000 vierkante 
meter reeds in 1996 had gehuurd voor een vast bedrag van 200.000 
DM, en de voorwaarden voor de opening in juli 1999 contractueel 
waren overeengekomen en gepland met alle sponsors en geldschieters 
van de werken.  
Als reactie op mijn afwijzing kwam er in de regio een golf van onjuist 
nieuws en manipulatieve berichtgeving op gang die erop gericht was 
de tentoonstelling te torpederen. 
 
De Messe Essen GmbH (een onderneming van de stad Essen) bood 
mij aan de "kunstopening" als jaarlijks tentoonstellingsproject namens 
de stad met kleine veranderingen (20 DM toegang per persoon) te 
organiseren en de eerste "kunstopening" van 1999 met jaren naar de 
toekomst te verschuiven. In verband met de bestaande contracten leek 
een tijdelijke verhuizing en het heffen van 20 DM entree op dat moment 
onhaalbaar. In maart 1999 besloot de gemeenteraad dan tot een grote 
uitbreiding van de tentoonstellingshallen van de Messe Essen, 
waarmee in dezelfde maand als de "kunstopenstelling" werd begonnen 
en die jaren aansleepte. De gehuurde tentoonstellingshallen waren 
afgesloten met een kartonnen hek. De ingang van de tentoonstelling 
werd verplaatst naar een voorheen onbekende hal-ingang. 
 
Vanuit mijn huidige standpunt was een sluiting van de "kunst open" al 
gepland voor de opening. Omdat de tentoonstelling al tijdens de bouw 
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belemmerd en gesaboteerd werd. In geval van opening werd gedreigd 
met een bomaanslag. Er werd ingebroken in het kantoor van de 
directie van de tentoonstelling, de computers met de correspondentie 
en de plannen werden gestolen. De post van de sponsors heeft het 
kantoor van de organisatie niet bereikt.  
 
Op de avond van 14 juli vond een presentatie en demonstratie van de 
kunstformule aan de hand van de tentoongestelde werken plaats ter 
gelegenheid van een persconferentie om 22.00 uur ten overstaan van 
ongeveer 100 journalisten uit het Ruhrgebied (zoals later bleek, werden 
de persvertegenwoordigers van buiten de stad misleid door een 
officiële veiligheidsdienst van de stad Essen, zodat zij uiteindelijk weer 
vertrokken). De volgende ochtend, om 10 uur plaatselijke tijd, werd de 
"open kunst" afgesloten door het veranderen van de sloten op alle 
deuren van de tentoonstellingszalen. Bezoekers mochten de hallen niet 
in, en de bewakers controleerden extra of niemand de tentoonstelling 
kon bezoeken. Buitenlandse persvertegenwoordigers die naar de 
persconferentie kwamen, werden door de stadswachten geweerd. 
Tegelijkertijd verhinderde dit echter de wereldwijde invoering van de 
kunstformule en een snellere en duurzame ontwikkeling van de 
welvaart door een versterkte innovatiekracht bij de volkeren. 
 
Op zwakke gronden en in strijd met de bestaande wetten, en ongeacht 
de kunstwerken van hoog kaliber, het unieke karakter van de 
tentoonstelling, de kunstformule en het kunsthistorische concept of het 
mecenaat door: 
 
Koningin Sofia van Spanje 
Dr. Norbert Blüm, federaal minister 
Michael Gorbatsjov, Nobelprijswinnaar 
 
en de Duitse grondwet negeerde, werden de kunstwerken bij de 
formule gevoegd. 
 
De verzekering voor kunstwerken had als voorwaarde gesteld dat de 
normale/oude sloten vervangen zouden worden door nieuwe 
veiligheidssloten. De directie van de tentoonstelling was op de hoogte 
van deze verzekeringsvoorwaarde, aangezien zij de oude sloten had 
vervangen door nieuwe veiligheidssloten. Niettemin werden de sloten, 
met een hoog risico voor de topstukken (oude sloten en opgezegde 
verzekeringsdekking), door Messe GmbH van de stad Essen 
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teruggeruild. Een rechter heeft later bevestigd dat de sluiting en de 
verwisseling van sloten op de deuren van de tentoonstellingszalen 
verboden willekeur van de verhuurder was.  
 
Adolf Hitler was er al van overtuigd dat creatieve kunstwerken het 
neuronale hersennetwerk van de kijker of lezer veranderen. Daarom 
werden vooral creatieve werken met nieuwe perspectieven of 
vernieuwingen tegen de bevolking in diskrediet gebracht als ontaarde 
kunst, hun auteurs werden vervolgd of, als het om literaire werken 
ging, werden ze verbrand.  
 
Inbeslagneming of verbranding van de kunstwerken was niet mogelijk. 
Maar het afsluiten en afbreken van de tentoonstelling was mogelijk, 
zodat de werken met de kunstformule niet bekend zouden worden.   
 
Bij de eerste schok in 1999 was het voor mij volkomen onbegrijpelijk 
waarom deze sluiting in Duitsland door de autoriteiten was bevolen met 
zwakke en valse redenen, terwijl het Derde Rijk sinds 1945 niet meer 
bestond. 
 
Een kunstformule die kunst aan de bevolking uitlegt en mensen 
kunstwaardeerders en creatiever maakt, waardoor ze sterker worden 
en alle kunsten worden gedemocratiseerd, is dat vandaag de dag nog 
steeds "ontaarde kunst"? In kunsthistorisch opzicht kan het worden 
ingedeeld bij de Pop Art (in de Pop Art worden de populaire symbolen van het 
volk afgebeeld en wordt het individu tot ster verheven). De kunstformule, in 
zijn gewone eenvoud, verklaart Pop Art en alle kunsten tot vernieuwing, en 
maakt zo van elke kunst Pop Art en van elk mens een schepper.  
  
Waar blijft de verontwaardiging in de media van kunsthistorici, 
kunstkenners, kunstcritici, filosofen en intellectuele pioniers? 
 

"Het schijnt hun te zijn ontgaan dat de kunstformule.  
is de keizer van de pop-art, democratiseert alle kunsten terwijl hij 

zichzelf machteloos maakt." 
 

Pas toen ik enige tijd later ontwaakte uit de verstarring van de 
gedwongen afsluiting en de context van de bevindingen van mijn 
genenkunstwerken (uit de jaren '80) vergeleek met de nieuwe 
epigenetische onderzoeksbevindingen over genprogrammering en de 
overerving daarvan, gaven deze mij de aanwijzing en het bewijs, wat er 
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in 1999 in Duitsland is gebeurd, als voormalig nazi-Hitlerland, bolwerk 
en eiland van represailles tegen de kunst en de scheppers van 
moderne werken (die meestal joden waren), via de epigenetische 
programmering van onze voorouders en hun nakomelingen. 
De epigenetische conditionering van de neuronale netwerken heeft 
geleid tot een inprenting van de genenprogramma's door valse 
informatie en niet-objectief medianieuws tegen vernieuwingen in de 
kunst (ontaarde kunst) en tegen het Joodse volk, het bewustzijn van de 
Duitsers is geconditioneerd door de angsten uit het nazi-tijdperk. 
 
De huidige mening van sommige kunsthistorici; dat het onmogelijk is 
kunst te verklaren door een formule, wordt gesteund door de eigen 
ervaring van de kunstliefhebber dat kunst niet kan worden verklaard 
door een formule "omdat die formule niet bestaat". Kunst is in het 
oog van de toeschouwer, is de gepopagineerde mening van de 
ontwikkelde bourgeois. Dit heeft de epigenetische conditionering 
veranderd, maar heeft de collectieve angsten voor de toekomst met 
deze veranderingen meegevoerd naar de huidige tijd. 4.) 

 
Deze genenprogrammering is, zoals de politiek laat zien, vandaag de 
dag nog grotendeels ongedaan gemaakt, maar kan collectief worden 
uitgewist door de publicatie van de kunstformule.  
Deze mogelijkheid is verhinderd door epigenetisch ingeprente, 
onbewuste latere gehoorzaamheid aan het nazi-rijk tot op de dag van 
vandaag. 5.)  

 
De Duitse tijdschriften "Prinz" en "Spiegel" berichtten over de 
kunstformule, zonder diskrediet of kwaadwilligheid.  
Originele tekst Spiegel door Ulrike Knöfel:  
"Zo creëerde hij de kunstformule "leven + bewustzijnsverruiming = 
kunst". En in Essen wil hij het bewustzijn van de massa verlichten - 
Liedtke rekent op "een miljoen bezoekers plus XXL". Borden met 
record-brekende slagwoorden moeten verbaasde leken leren welke 
nieuwe dingen beroemde kunstenaars hebben gemaakt: Naast een 
schilderij van de maniërist El Greco staat de plaquette "Uitbreiding van 
Lichaamsverhoudingen", naast Kandinsky "Begin van de Abstractie". 
Dergelijke "vernieuwende uitvindingen", wil Liedtke weten, zijn het 
enige geheim van grote kunst. Als de amateurs deze "taal van de 
kunst" hadden begrepen, konden zij daarna zelf aan de slag gaan in 
een creatief atelier. En zo iets doen voor hun erfelijkheid. Elk inzicht, 
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meent de meester ontdekt te hebben, heeft een uitwerking op de 
genen." 6.) 

 
De sluiting van de kunstopenstelling en de kunstformule, waarop tot op 
heden door de media een "taboe" rust, is ten koste gegaan van de 
creativiteit en de IQ-ontwikkeling van de bevolking, en dit ondanks het 
feit dat reeds in 1999 duidelijk werd dat alleen creatieve en intelligente 
samenlevingen in de toekomst een kans zullen hebben om zich op de 
wereldmarkt te doen gelden, en dat toppolitici, overheden en media 
door mij al in een vroeg stadium per brief op de effecten van erkende 
kunst werden gewezen. Als wij kunst en creativiteit met de 
kunstformule - zoals lezen en schrijven in de 18e eeuw - niet 
openstellen voor de bevolking, zullen wij de innovatiegrond verliezen 
om succesvol te zijn op de wereldmarkt.  
 
Dit gedrag is niet alleen in strijd met de democratie in het algemeen, de 
grondwet of grondwetten, maar ook met het strafrecht en het VN-
Handvest van de rechten van de mens. Het is ook schadelijk voor de 
ontwikkeling van de maatschappij, de ondernemingen en voor het hele 
land, het is antidemocratisch en bevordert de "slavenhandel met 
vrijwillige slaven" door de vermindering van persoonlijkheid en 
intelligentie en het vergrendelt ook de informatie over de herkomst, 
cultuur en het innoverend vermogen van een volk, alsmede het 
innoverend vermogen en de evolutie van de wereldbevolking als het 
"opsluiten en opslaan in kampen" van belangrijke 
kunsthistorische werken en de vernietiging en diefstal van 
cultuurgoederen, die ook dienden om verslagen of overheerste 
volkeren te scheiden van de innovatie van hun vaderen en om de 
kennis van de geestelijke en lichamelijke gezondheid, alsmede de 
ideeënkracht van een volk, opgeslagen in de werken en monumenten, 
te vernietigen (zie b. v. b.v. Carthago, Alexandrië en in het recente 
verleden de daden van Stalin, Hitler, Mao). Of om de kunstwerken in 
beslag te nemen en gevangen te zetten en ze, zoals in het geval van 
de grote monumenten, te voorzien van mystieke, versluierde 
verklaringen over hun bestaan of hun betekenis met een nieuwe en 
valse inhoud (grotten uit de steentijd, piramiden, cirkelvormige graven, 
Stonehenge, hemelschijf van Nebra, enz.) De onderworpen 
bevolking kon zo weinig kracht, creativiteit en innovaties 
ontwikkelen en mocht niet beschikken over de gezondheidskennis van 
de medicijntoepassingen van de wijze vrouwen en medicijnmannen 
(die werden vervolgd en gedood). De mens moest zichzelf en zijn 
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geest onvoorwaardelijk onderwerpen aan de dogma's van de 
godsdienst en de wil van de heersers. Door valse en onderdrukte 
informatie werd de verbinding met de in de oude eigen cultuur 
opgeslagen vernieuwingen verhinderd, zodat de bevolking zich er niet 
opnieuw mee kon verbinden en als één volk kon opstaan tegen de 
heersende structuren. Het volk werd zonder ideeën, in angst, ziek en 
gebroken gehouden, zodat het volk en het land gemakkelijker door de 
heersers konden worden uitgebuit. Door het Humanisme werden deze 
afsluitingen van de geest geleidelijk opgeheven. De parlementaire 
democratie werd ingevoerd. Met het naar boven halen van de verloren 
gegane kennis over de "genezingsprocessen van de kunst en de 
culturele vernieuwingen" van de voorouders, kunnen de mensen van 
vandaag door de demystificatie van de kunstwerken aansluiting vinden 
bij de Verlichting van de moderne tijd en beschikken over de 
blootgelegde kennis. De 2e Verlichting (die laat zien dat ieder mens 
een schepper is) begon als een signaal met de open 
kunsttentoonstelling in Essen in 1999, die na vijf dagen werd 
afgesloten.  
 
Moet de kunstformule alleen toegankelijk zijn voor insiders en 
kunstkenners en geheim blijven voor de werkende bevolking? 
Galileo werd veroordeeld omdat hij zijn kennis had opgeschreven en 
doorgegeven in het Italiaans, de taal van het volk, en niet in het Latijn, 
de taal van de geestelijkheid, zoals blijkt uit de procesverslagen van 
het Vaticaan uit die tijd.  
 
Een kunstformule voor de bevolking? 
Maar tot op de dag van vandaag weet de bevolking het niet, hoewel op 
de persconferentie over de kunstformule op 14.7. 1999 om 22.00 uur in 
de tentoonstellingszalen van art open (in aanwezigheid van en in een 
persoonlijk gesprek over de kunstformule en de gevolgen ervan voor 
de bevolking met de Zeit-redacteur Ursula Bode) en miljoenen media-
aandacht door de berichtgeving over de sluiting van de 
kunsttentoonstelling "art open" op 15.7. dat er een gemakkelijk te 
begrijpen, empirisch bewezen kunstformule bestaat die op alle 
kunstvormen kan worden toegepast en waarmee iedereen eenvoudig 
kunst kan begrijpen door het te zien en als gevolg van dit proces zijn 
eigen creativiteit kan vergroten door middel van natuurlijke 
neurobiologische en epigenetische processen. 
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In "Die Zeit" van 15 juli 1999 schreef mevrouw Bode in een met 
hoogmoed en diskrediet bezoedeld artikel onder de kop: 
"Spinnerpotenz" dubbelzinnig: "Liedtke is communicatief" en verklaarde 
de kunstformule met kwaadaardigheid in één zin.  
 
Leonardo da Vinci, die zijn werken creëerde terwijl hij wist hoe de 
formule werkte, zei over het proces van het werken met deze kennis in 
de kunst: "Zien en begrijpen zijn hetzelfde" 
 
In 2005 publiceerde ik een boek over de sluiting van de tentoonstelling 
"Art Open", getiteld "Code Liedtke", waarin de achtergrond van de 
sluiting vanuit mijn gezichtspunt wordt belicht. De kunstformule was 
correct en doorstond elk verder empirisch onderzoek, op de miljoenen 
kunstwerken, zowel door onderzoekers als door de bekendste 
kunsthistorici. Er is echter nooit een openbare discussie over de 
formule geweest. In Duitsland is men zich gewoonweg niet bewust van 
het bestaan ervan en informatie erover wordt de bevolking onthouden - 
of als de formule wel wordt genoemd, dan oppervlakkig en met kwade 
bedoelingen, zonder in te gaan op de boodschap en het effect van de 
formule.  
 
Hebben de kunstformule en de kunstopen tentoonstelling de 
kunsthistorici doorbroken met de volle kracht van de methode van de al 
te eenvoudige ontcijfering van alle kunsten voor de bevolking, als een 
doorbreking van de onmenselijke en eeuwenlang gehandhaafde 
kennismuur ter bescherming van de intellectuele afbakening van het 
proletariaat, dat deze laatsten slechts hals over kop en met kwade 
opzet konden reageren met de illegale sluiting van de kunstopening? 
Het hulpeloze en, tot op de dag van vandaag, asociale gedrag van 
kunsthistorici en de media was, naar later bleek, de kunsthistorische 
bekroning van de formule. 
 
Is de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid door creatieve intelligentie 
en meer democratie in Duitsland anno 1999 bewust niet gewenst? Als 
de leidende politici zich niet goed laten voorlichten door hun 
adviserende kunsthistorici, moet u de bevordering van de creativiteit 
van de bevolking tot een zaak van de baas maken, want de 
ontwikkeling van het hele land hangt af van de invoering van de 
kunstformule. De EU besefte dit en riep 2009 uit tot het jaar van de 
creativiteitsbevordering van het volk. Het heeft geen nut gehad omdat 
het bestaan van de kunstformule de politici niet heeft bereikt. 
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Een Nobelprijswinnaar voor de vrede over dit: 

 
"Ik hoop dat uw baanbrekende aanpak zal leiden tot een uitgebreidere, directe 

kennismaking van veel mensen met 
 met de kunst.  

Ik denk dat het in onze tijd een bijzonder belangrijke 
 en nobele taak." 

 
Mikhail Gorbatsjov 

Nobelprijswinnaar / Beschermheer van de open kunsttentoonstelling Código Universo 

 
Wat maakt de ethische ontwikkeling van samenlevingen ondanks 
de Verlichting zo moeilijk?   
 
Belemmeren in de geschiedenis verankerde 
denktaboes onze ontwikkeling? 
 
Bij nadere beschouwing en rekening houdend met de nieuwe 
neuronale en epigenetische onderzoeksresultaten blijkt dat wij 
neuronaal en epigenetisch al duizenden jaren door onze geschiedenis 
zijn voorgevormd met 5 "geheime denktaboes" als basis van het 
denken, die in de huidige tijd voortdurend worden aangepast door de 
media-informatie, in combinatie met een selectieve waarneming die is 
afgestemd op de epigenetische voorvorming, zodat door deze 
uitsluitingen en in de afgelopen tijd het nieuwe nationaal-socialisme, 
door toekomstige angstopwekking in de media, zich pas kon 
ontwikkelen. Dit geldt echter niet alleen voor Duitsland, maar geldt 
zonder enige beperking voor alle groepen, samenlevingen en landen. 
 
Deze gedachtetaboes zijn zo basaal en zo gecodeerd dat wij ze 
niet eens herkennen als gedachteverboden of taboes. Wij 
herkennen ze hoogstens als religieuze geboden, traditie, politieke 
opvattingen of standaardzinnen, maar niet als oude epigenetische 
imprints die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven en 
telkens weer worden vernieuwd en veranderd door rituelen, 
traditie en informatie.  
 
Het is onvermijdelijk voor de ethische ontwikkeling van de mens 
om een 2e verlichting in te leiden en de 5 taboes te doorbreken. 
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De 5 denk taboes: 
 
Taboe 1 - Alleen negatieve media-informatie 
is interessant.  
Lezers en kijkers willen het zo. De mediagegevens bewijzen het. 
We hebben persvrijheid.  
 
De realiteit  
Het opwekken en verspreiden van angst door de media-, film- en 
spelindustrie met een te grote nadruk op verontrustende inhoud (fictief 
of niet-fictief) vermindert de creativiteit en de intelligentie door de 
negatieve neuronale netwerken in de hersenen van de ontvangers. Het 
geeft een eenzijdig negatief beeld van de wereld en creëert genetisch 
een sterke verslaving aan negatief nieuws, depressie, agressie, 
oorlog, waardoor een negatieve informatiespiraal ontstaat als een 
selectief perceptiesysteem. Onafhankelijk van het genetisch, in 
miljoenen jaren gegroeide, beperkte waarnemingsbereik van de eigen 
zintuigen tot ca. 100 meter (volgens hedendaagse berichten en van 
horen zeggen tot ca. 100 km zonder foto's) van de mens wordt door de 
media angst-producerende informatie van de wereld in ons bewustzijn 
(ver over het bereik van onze genetisch gegeven zintuigen 
alomtegenwoordig), zodat globale en dus quasi onontkoombare 
bedreigingen van deze wereld als reëel in onze hersenen worden 
geproduceerd en de negatieve selectieve waarneming vanuit de media 
dit "extreme wereldbeeld" bevestigt. Onderzoek bewijst dat we 
agressief of depressief worden of allebei, wat epigenetisch kan worden 
weerspiegeld in onze genenprogramma's en dus in ons gedrag en dat 
van onze kinderen.  
Aangezien wij om evolutionaire redenen genetisch 
(voor)geprogrammeerd zijn voor negatieve soortbehoudende 
informatie, in een soort verslaving, zitten wij in een genetische 
angstval, die zich miljoenen jaren geleden heeft ontwikkeld om het 
behoud van de soort te beschermen, maar die nu, via machthebbers 
en de media, tegen onze evolutie en gezondheid kan worden gericht. 
Deze oude genetische programma's met een directe informatiecirkel 
van de zintuigen van 50 - 250 meter en volgens de van horen zeggen 
overgebrachte informatie met een indirecte informatiecirkel tot ca. 100 
km worden gebruikt voor machtsuitoefening, uitbuiting en 
circulatieverhoging door de wereldwijde verspreiding van 
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angstwekkende informatie. Alle angstwekkende informatie van de 
wereld wordt door de media in onze hersenen gebracht, die genetisch 
niet zijn voorbereid op de wereldwijde massa en verscheidenheid van 
negatieve informatie. Wij moeten wachten op verdere informatie 
volgens ons genetisch programma voor het behoud van de soort (ons 
genenprogramma creëert een verslavend gedrag voor verdere 
negatieve informatie). Als we eenmaal in deze staat van verslaving 
zijn gekomen door onze genprogramma's om te zoeken naar de 
oorzaak en de correlaties over de informatie die ons angst aanjaagt, 
zijn we geblokkeerd in onze creatieve vermogens. Hopeloosheid, 
depressie, sensorische deprivatie en mentale zowel als fysieke ziektes 
zetten zich blijvend in. Slechts weinigen kunnen in deze staat een 
uitweg, verbeeldingskracht en vertrouwen in de toekomst ontwikkelen, 
zoals onze geschiedenis aantoont. Wij zijn permanent op zoek naar 
meer oorzaak-informatie over deze angst-opwekkende negatieve 
informatie in de media, om onze eigen daadkracht te hervinden en 
weer creatief te kunnen beslissen. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
In het grootste undercover psychologisch onderzoek aller tijden met 
bijna 700.000 proefpersonen stuurde Facebook in 2014 positief nieuws 
naar het ene deel van de 700.000 gebruikers en negatief nieuws naar 
het andere deel. Het resultaat: het negatieve nieuws leidde bij veel 
gebruikers tot depressieve en/of agressieve emoties, terwijl de andere 
gebruikers positieve emoties rapporteerden. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Deze verlaging van het IQ heeft een millennia-oude traditie  
met de openbare terechtstellingen (waaraan de 
hoogwaardigheidsbekleders en de bevolking moesten of konden 
deelnemen), de kruisigingen, de verbrandingen, de stenigingen enz. tot 
de huidige openbare "terechtstellingen" van misdadigers in de gedrukte 
media, op TV en in de sociale netwerken. De "taak" van IQ verlaging is 
tegenwoordig bewust of onbewust overgenomen door de media. 
 
Met het verhinderen van een mediadiscussie over een etiketteringsplicht 
(zoals b.v. bij tabak...) voor negatieve, IQ verlagende media-informatie, 
wordt de IQ conditie van de bevolking neuronaal verder gedimd. De 
persvrijheid blijft behouden in het geval van verplichte etikettering van 
informatie die schadelijk is voor de gezondheid en het IQ. 
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Taboe 2 - Er is geen regel of simpele formule 
voor kunst. 

 
De realiteit 
De valse bewering over de essentie van kunst, die hierdoor verspreid 
wordt, blokkeert de weg voor ons om creatiever te worden door middel 
van kunstwerken (via onze spiegelneuronen in de hersenen) en 
verhindert ons dus - zoals hersenonderzoek en epigenetica aantonen - 
om voortdurend onze neuronale netwerken te optimaliseren door de 
perceptie van vernieuwingen en om onze intelligentie te verhogen (zie 
ook Nobelprijzen en onderzoeksresultaten van de laatste 20 jaar in de 
genetica en de geneeskunde).  
 
Kunst of de scheppende kracht van de mensen ontoegankelijk 
maken voor de wereldbevolking door een eenvoudige formule 
betekent:  
1.  het aanwakkeren van angsten door het IQ te verlagen, evenals 

populisme.  
2.  de kunsten en creatieve beroepen en onderzoek af te sluiten, 

zoals de ontwikkeling van een bedrijf of een heel land. 
3. het  bevorderen van volks- of groepssocialisme en dictaturen in een 

staat. 
4.  het bevorderen van depressies en lichamelijke ziekten of het niet 

verminderen daarvan bij bevolkingsgroepen. 
 
De mogelijkheid om de beschadigde en onderbroken neuronale 
netwerken, die ontstaan door negatieve informatie, te herstellen door 
een neuronale "bypass repair" door middel van creativiteit, zoals 
onderzoeksresultaten aantonen, met de formule kunst en cognitie, om 
het IQ weer te verbeteren (hetgeen gemakkelijk kan worden 
geverifieerd in empirische studies), dit verband wordt verzwegen door 
de kunstformule niet mee te delen (en dat terwijl in 100 duizend 
rechterlijke uitspraken wereldwijd over innovaties en de kopieën 
van de auteursrechten de kunstformule bij elke uitspraak wordt 
bevestigd en er dus wereldwijd juridisch geen twijfel bestaat over 
de juistheid van de formule en de formule bovendien 
kunsthistorisch onaantastbaar is gebleken) ten nadele van de IQ 
ontwikkeling van de bevolking. Dit is in strijd met de basiswetten, de 
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grondwet of het strafrecht van vele staten, alsmede met het Handvest 
van de Rechten van de Mens van de VN.  
 
De garanties van de persoonlijke vrijheid van ontwikkeling, de 
fysieke en mentale integriteit van de grondrechten van de mens, 
die door de media en de staten worden gebroken door middel van 
NON-EFFECTEN, kunnen niet worden opgeëist door de 
bevolkingen, omdat zij zich niet eens bewust zijn van deze 
effecten (taboe 1) en niet machteloos blootstaan aan de 
vermindering van hun IQ, hun persoonlijkheid, hun gezondheid en 
vrijheid onafhankelijk van het systeem door middel van cognitie 
en kunst door middel van een eenvoudige toegang van "het 
begrijpen van alle kunst en innovatie" met een kunstformule door 
middel van taboe 2.  
 
Het herstel van een natie is op korte termijn mogelijk, omdat in de 
musea de innovaties en kunstwerken van millennia verzameld zijn 
en reeds tentoongesteld worden. Voor het eerst in hun 
geschiedenis kunnen musea hun missie vervullen en taboes 1 en 
2 doorbreken met de publicatie van de formule van hun reeds 
tentoongestelde werken en een vreedzame revolutie leiden door 
evolutie van kennis en tegemoet komen aan de nieuwe sociale, 
mondiale taak in de samenleving.  
 
 
Met het overwinnen van de taboe breuken 1. en 2.  
de taboes 3, 4, en 5 in de hersenen van de mens, met de nieuwe 
selectieve perceptie na cognitie informatie van de vernieuwingen, 
heffen zich neuronaal gelijk op, daar deze perceptie genengewijs 
geprogrammeerd is aan onze evolutie (NEUGAR) en ontsloten wordt 
door de kunstformule met neuronale intelligentie omzeilt. Een 
angstige, agressieve, depressieve en met een lager IQ uitgeruste 
bevolking behoorde zo tot het verleden. Directe Democratie heeft een 
weg gevonden naar een nieuwe, betere wereld of onze positieve 
ontwikkeling met het uitbrengen van de Kunstformule (zie ook het 
boek: "Ethisch Kapitalisme"). 

 
Deze kunstformule, als kern van het tentoonstellingsconcept kunst 

open, fascineert niet alleen kunstkenners, maar bevat ook uitspraken 
van grote explosiviteit voor natuurhistorici". 
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Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Adjunct-directeur van het Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Hoe komen deze twee grote trendsetter tabloids in de 
openbaarheid: 
1.  via de kunsttentoonstelling: i = E = MC2 - De Tweede Verlichting-  
2.  door middel van een wereldwijd waarneembaar architectonisch 

teken van vrede - de "Globalpeace Campus". 
3.  door het wetenschappelijk bewezen, empirisch bewijs dat God of 

de schepping bestaat  met de formule: i = E = MC2. 
4.  door de mogelijke integratie van geloofsgemeenschappen in een 

wereldwijde grondwet van godsdienst. 
5.  door een eed van alle mensen, in de media en voor de schepping, 

dat gelovigen en ongelovigen een onbeperkt recht hebben op een 
gezond, blijvend en vrij leven met alle mogelijkheden om hun 
persoonlijkheid te ontwikkelen en beschermd worden door de 
zweerder als schepper-wetende.  

 
 
De volgende drie taboes worden in de hersenen van de 
bevolking opgeheven wanneer taboes 1 + 2 worden 
doorbroken. 
 
Taboe 3 - Je kunt oneindigheid niet 
begrijpen.  

 
De realiteit 
De verklaring laat oneindige middelen en energie in onderzoek buiten 
beschouwing. De bijna afwezigheid van oneindig onderzoek 
produceert, organiseert en verstevigt het bewustzijn van eindige 
hulpbronnen, onwerkelijke angsten voor de toekomst, uitsluitingen, en 
ruimtelijke en  
Hulpbron toewijzing oorlogen. 
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Taboe 4 - God of de schepping is niet te 
begrijpen. 

 
De realiteit 
Hierbij wordt de "scheppende mens" slechts "ingepast" als arbeider, lid 
van een religieuze gemeenschap of ideologie, consument en 
onderdaan of kiezer en wordt hij aanzienlijk beperkt en teruggedrongen 
in zijn actieve rol ten gunste van de gehele mensheid, hoewel 
onderzoek en evolutie in alle samenlevingen (ondanks hun tijdelijke 
regressies) tegengestelde waarheden over de mens als schepper van 
zijn wereld bewijzen en voor ons zichtbaar maken. 
 
Taboe 5 - Een paradijs op aarde is niet te 
verwezenlijken door de slechte kanten van de 
mens. 
 
De realiteit 
Dit is niet waar, zoals de tijdperken na de Verlichting en vooral die van 
de laatste 50 jaar bewijzen. Dit is om te verhullen en af te leiden van 
het feit dat door de kracht van de schepping, de creativiteit van de 
mens en de evolutie van de mensheid, wij al lang bezig zijn het 
paradijs op aarde voor alle mensen te verwezenlijken.  
 

• We leven bijna twee keer zo lang als 150 jaar geleden.  
• Meer en meer machines nemen het zware en eentonige werk 

over.  
• Wij doen het steeds beter (zelfs in de ontwikkelingslanden) in 

vergelijking met vroeger.  
• Als we het voedsel goed verdelen, zal het geproduceerde 

voedsel voor het eerst voldoende zijn voor alle mensen.  
• Voor het eerst beschikken wij tegelijkertijd over 10 miljoen ton 

levende hersenmassa, die wij via een "Tweede Verlichting" op 
een nieuwe en creatievere manier ten bate van onze evolutie in 
een netwerk kunnen onderbrengen en waarvan wij de 
intellectuele en materiële verworvenheden (innovaties) meer 
gezamenlijk kunnen benutten.  
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• Geest en creativiteit zullen onze nieuwe, oneindige bron van 
energie en hulpbronnen worden, die zal blijven groeien met elke 
nieuwe mens die in het tijdperk van de "Tweede Verlichting" 
wordt geboren. (zie ook het boek "Enlightenment NOW" van 
Steven Pinker, Prof. aan de Harvard Universiteit). 

 
Met de 5 taboes loopt de intelligentie en creativiteit van de 
bevolking al millennia tegen epigenetisch voorgedefinieerde 
intelligentiestops aan. Deze stoppen - gekoppeld aan Fake News 
in de media - leiden tot IQ verlaging en uitbuiting en gemakkelijke 
controle van bevolkingen. 
 
Met de eisen van een geglobaliseerde en moderne maatschappij zijn 
deze 5 verboden denkwijzen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
ethische wereld in gezondheid en met welvaart voor alle mensen onze 
ergste gijzelaars, die tot oorlogen leiden en onze evolutie steeds weer 
terugdraaien, waardoor dictaturen en oorlogen in de eerste plaats 
mogelijk zijn. 
 
Gevaar herkend, gevaar afgewend  
 
Wij kunnen een 2e verlichting doorvoeren om de 5 taboes of 
verboden van het denken rechtstreeks, zonder revolutie en 
vreedzaam via het internet op te heffen. 
 
Wanneer je de 'Tweede Verlichting' op gang brengt met de 
Kunstformule, krijg je onmiddellijk de volgende zichtbare resultaten:  
 
1. De kunstformule als kern van de "Tweede Verlichting" lost de 

mystiek en de raadsels van de oude culturen op. Wij weten waar 
wij vandaan komen en waar de mensheid in de toekomst naar toe 
zal gaan. Angsten voor de toekomst lossen op. 

 
2. Na toepassing van de formule en bekendmaking van negatieve 

informatie in de media kan zich in de samenleving een ethisch 
kapitalisme ontwikkelen binnen de "tweede verlichting". 

 
3. Met de "Tweede Verlichting" begint de ontwikkeling van creativiteit 

en intelligentie voor alle mensen, die zal leiden tot meer democratie 
en tot nieuwe, duurzame uitvindingen.  
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De economie zal zich ontwikkelen in spiegelbeeld van en duurzaam 
met de bevolking en in de zin van een holistisch begrip. 

 
4. De formule, die als instrument van de "Tweede Verlichting" wordt 

gebruikt, toont oplossingen voor mensen die naar ons toe willen 
komen en maakt duidelijk hoe zij onze sociale stelsels niet belasten 
maar juist ontlasten. 

 
5. Met de formule en de "Tweede Verlichting" wordt een virtueel 

toegankelijk, gratis epigenetisch programma ontwikkeld en voor 
iedereen beschikbaar gesteld via een internetportaal voor herstel, 
gezondheid en celverjonging.  

 
6. Op basis van de formule wordt het met de "Tweede Verlichting" 

mogelijk een concept van vreedzame coëxistentie van alle religies 
te realiseren onder de naam "Globalpeace Campus". 

 
Reeds zes maanden na de invoering van de formule en het begin van 
de "Tweede Verlichting" zullen wij de eerste resultaten bij de bevolking 
kunnen waarnemen. 
 
Mensen zijn dan actiever, meer gemotiveerd  
en gezonder  
en langer te leven; 
en ze leven nog lang en gelukkig:  
minder angst, 
minder mentale stops en gevoelens van hopeloosheid, 
minder depressies, waardoor het aantal zelfmoorden daalt, 
minder misdaad en agressie, 
meer welvaart 
(we zullen dit na één of twee jaar uit de statistieken kunnen afleiden); 
 
die ze toen hadden:  
meer creativiteit,  
meer intelligentie, 
meer medeleven, 
een hoger sociaal bewustzijn,  
meer en betere oplossingen voor problemen in het dagelijks leven en in 
de samenleving, 
zullen ze meer uitvindingen indienen, 
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zullen zij steeds actiever deelnemen aan de politiek en de democratie 
van hun land. 
 
In Ethisch Kapitalisme zal een nieuw begrip van democratie ontstaan, 
met een wereldwijde thematische en feitelijke internetdemocratie en 
met ethische balansen van bedrijven, mensen en staten. Het 
aanwakkeren van angsten zal worden bestraft als pesten. Met de geest 
van de basiswetten en grondwetten zal rekening worden gehouden 
door de invoering van de kunstformule in de lessen op school en door 
het herkenbaar maken van informatie over angst en ziekte in speciaal 
daarvoor samengestelde mediaruimten. Dergelijke inhoud zal van 
waarschuwingen worden voorzien - zoals het geval is met 
tabaksprodukten, geneesmiddelen, levensmiddelen, enz. - die zal 
bijdragen tot gelijke kansen voor iedereen. 
 
De godsdiensten zullen uiteindelijk een religieuze grondwet 
ondertekenen van wereldwijde vrede tussen de godsdiensten en met 
de erkenning van de mensenrechten. 
 
Mensen die willen stemmen, krijgen een vergunning om te stemmen. 
De partijen zullen geen ministers meer leveren, maar alleen de 
onderwerpen die relevant worden geacht voor de respectieve 
verkiezingen voorbereiden door middel van voorlichtingsfilms (met 
factcheck). Toelating om over deze onderwerpen te stemmen wordt 
verleend wanneer de gepersonaliseerde voorlichtingsfilms over de 
betreffende verkiezingsonderwerpen op internet aantoonbaar zijn 
bekeken en begrepen. 
 
Iedereen die een stemvergunning voor het desbetreffende onderwerp 
heeft, kan dan stemmen. Elke kiesvergunning zal worden 
gepersonaliseerd en worden voorzien van verschillende biologische 
toegangskenmerken. De ministers zullen niet-partijgebonden 
beroepsbeoefenaren zijn, die door onafhankelijke aanwervingsbureaus 
worden geselecteerd en voorgedragen. Een ministeriële jury zal de 
ministers benoemen. 
 
De mensen zullen hun leven en de staat steeds beter kunnen maken 
door bewust te zijn en hun intelligentie, die niet langer geblokkeerd is, 
te gebruiken. Mensen die niets om de staat geven, die zonder 
stemvergunning blijven of niet stemmen, zullen ongeveer 10% meer 
belastingen betalen wegens de grotere inspanning van de staat. 
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Demagogen en dictators zullen geen voedingsbodem meer vinden in 
een democratie die geen angst voor de toekomst aanwakkert maar 
oplossingen voor de toekomst ontwikkelt en waarin via de media geen 
angsten kunnen worden verspreid, vooral niet die welke instincten 
activeren en creativiteit uitschakelen. 
 
Onze toekomst  
De "metadata" zullen worden vrijgegeven en voor iedereen 
beschikbaar worden gesteld voor het opstellen van Ethische Project- 
en Bedrijfsbalansen en voor de ontwikkeling van geoptimaliseerde en 
duurzame producten en concepten. De metadata van het National 
Security Agency (NSA) zijn van alle mensen! 
 
Mensen zullen bijna eeuwig kunnen leven. 
Alle hulpbronnen zullen wereldwijd in overvloed beschikbaar zijn door 
de creativiteit van de mensheid - des te meer met een sterk 
toenemende wereldbevolking (zoals in het verleden reeds is gebleken). 
 
Wat moet er nog gedaan worden?   
Word soeverein en raak de toekomst aan zonder angsten en begin met 
de 'Tweede Verlichting'. 
 
 
 
 

 
We hebben de keuze tussen 

 
Kapitalisme Dictaturen 

met een utilitaire houding 
 
 

of de bouw van 
 

Directe democratieën 
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in vrijheid in een duurzame omgeving met een langer, 
gezonder leven. 

Een leven in voorspoed voor iedereen 
 
 
 
 
 
1) Zoals in de Middeleeuwen: De kerk had de soevereiniteit van de interpretatie opgeëist en de 
pretentie de enige vertegenwoordiger van de schepping te zijn. De gelovige moest geloven. Niets 
meer. Hij moest zijn geest onderwerpen aan de dogma's van de kerk. Indien de zelfdenkende of 
vrijdenkende persoon zich niet onderwierp, werd hij als ketter uitgesloten van de godsdienst of 
verbrand of op andere wijze terechtgesteld. De geschiedenis van de kerk toont ook aan dat de 
hoogste vertegenwoordigers van het geloof zich van de schepping hebben gedistantieerd door 
middel van dogma's en geloofsinterpretaties in de tijd van de inquisitie, dat zij de schepping uit 
de aard der zaak hebben tegengesproken, en dat zij de schepping hebben ontbonden met 
de interpretatieve soevereiniteit die zij in deze wereld claimden. De geestelijke en 
gezondheidsontwikkeling van de bevolking in de Middeleeuwen stopte of ging achteruit. Hieraan 
kon alleen een einde worden gemaakt met het lange proces van verlichting en de revoluties, 
aangezien de bevolking zichzelf leerde lezen en schrijven vanaf het begin van de boekdrukkunst 
tot het einde van de 18e eeuw.  
  
Vandaag de dag wordt de niet-gelovige in de kunst die twijfelt aan de woorden van 
kunsthistorici: "Dat er geen eenvoudige manier en geen kunstformule bestaat om kunst te 
begrijpen voor de bevolking, maar dat alleen het geloof in de definities van een bepaald werk 
van de kunsthistoricus kunst voortbrengt" en dit tot uitdrukking brengt, onderworpen aan een 
soort pesterij of onwetendheid. Maar dit bewijst ook de aanspraak op de 
alleenvertegenwoordiging en de alleen-interpretatieve soevereiniteit van kunsthistorici voor 
menselijke scheppingen en zal, niet in de laatste plaats door willekeur, leiden tot beperkingen (in 
plaats van vrijheid voor de essentie van de schepping) in het voortbrengen van kunstwerken door 
kunstenaars, de evolutie van de kunstgeschiedenis, alsmede de IQ-ontwikkeling en de 
vernieuwingskracht bij de bevolking.  
 
Het wordt door kunsthistorici niet betwist dat kunst creatie is. Men moet echter een onderscheid 
maken tussen objectieve kunst die informatie bevat die nieuw is in de geschiedenis van de 
schone kunsten en een evolutie in de kunstgeschiedenis vertegenwoordigt en de werken die 
geen enkele vernieuwing in de kunstgeschiedenis bevatten maar alleen als subjectief kunstwerk 
een nieuwe individuele informatie oproepen of teweegbrengen bij de verschillende toeschouwers 
wereldwijd. Geen enkel kunsthistorisch werk, geen enkel objectief kunstwerk ontstaat door een 
subjectieve interpretatie van de kunsthistoricus of de kunstbeschouwer van een subjectief 
kunstwerk van de schone kunsten, indien het werk zelf geen enkele vernieuwing in de schone 
kunsten vertoont.  Subjectief + subjectief = subjectief kunstwerk. Anderzijds kan een 
subjectieve interpretatie van een werk van Beeldende Kunst dat zelf geen vernieuwing in de 
Kunstgeschiedenis kent, door zijn interpretatieve tekstuele vernieuwingen een Objectief Werk 
van Kunst in de Literatuur zijn.  
 
Hoewel de interpretaties van kunstwerken het mogelijk maken een kunststijl in de literatuur vast te 
stellen, kunnen zij subjectieve kunst, kopieën, plagiaat en versiering van beeldende kunst niet 
als objectieve kunstwerken aanmerken, omdat de werken de voor objectieve kunstwerken 
noodzakelijke twee in elkaar grijpende en elkaar wederzijds rechtvaardigende vernieuwingen 
van vorm en inhoud ontberen.  
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De scheidslijn die duidelijkheid schept in de beeldende kunst is die tussen de objectieve kunst en 
de subjectieve kunst, en tussen de beeldende kunst en de literatuur van de "interpretatieve 
kunst" als een mogelijke onafhankelijke kunststroming. Kunsthistorici zouden deze scheidslijnen 
door hun studie moeten kennen, anders hebben zij niet goed opgelet in de klas. Voor de 
kunsthistorici die zich bewust zijn van de scheidslijnen in de kunst en er geen rekening mee 
houden in hun interpretaties en ze ook niet publiceren in hun beoordelingen van kunstwerken is 
bedrog door verkeerde informatie en in de algemene context van genetica, epigenetica, 
gezondheid, democratie en vrijheid en in relatie tot sociale ontwikkeling; ASOCIAAL evenals 
medeplichtig aan slavernij en uitbuiting van de bevolking en in strijd met de Duitse 
grondwet, de grondwetten en strafwetten van de meeste staten alsmede het Handvest van 
de Rechten van de Mens van de VN. 
 
Dit mag niet verkeerd worden begrepen. Alle kunsten, kunststromingen en kunstinterpretaties 
zijn noodzakelijk en belangrijk om de samenleving op te halen uit haar verschillende niveaus 
van opvoeding en creativiteit, uit haar platforms van bewustzijn van leeftijd, cultuur en 
vooropleiding en om de vernieuwende kracht of creativiteit in de bevolking bloot te leggen en te 
stimuleren met de kunstformule voor creaties over alle platforms heen. Dit zal echter niet lukken 
als de grenzen van innovatie, creativiteit en creaties in de kunsten vervagen, omdat de genetisch 
bestaande selectieve perceptie voor innovaties deze niet kan vatten of bevatten, en dus de 
spiegelneuronen in de hersenen hun taak voor de instandhouding van de soort en de evolutie van 
de mens, om zelf creatiever te worden door begrepen innovaties over te nemen, niet kunnen 
vervullen. De mist van willekeur, die in tegenspraak is met de innerlijke kern en het principe van 
creaties, lost op door het begrip en de toepassing van scheppingskracht in het bewustzijn van de 
kunst-kijker door de vervaging van kunstgrenzen vermengd met valse informatie. Volgens 
Joseph Beuys hebben we voor onze verdere evolutie van de maatschappij (sociale 
beeldhouwkunst) een duidelijk gedefinieerde kunstformule nodig die de schepping in het werk op 
de eenvoudigste manier voor iedereen zichtbaar maakt. Aangezien de staat, de schoolsystemen 
en de klassieke media de kunstformule tot op heden niet hebben gepubliceerd, kan verdere 
verlichting worden verschaft door de kunsttentoonstelling met de formule i = E = MC2 en 
gepresenteerd in de nieuwe media.  
 
Zoals de volkeren zichzelf vanaf de drukpers in meer dan drie eeuwen moesten leren lezen en 
schrijven zonder hulp van de staat, zo zal de bevolking van de landen zich met behulp van de 
nieuwe media bevrijden van de neuronale creativiteitsoverdracht via de kunstformule. Dit zal niet 
opnieuw een proces van meer dan 300 jaar zijn, maar kan in elk land gebeuren met de 
tentoonstelling in de musea of met behulp van de nieuwe media met de kunstformule in 3 
maanden.  
 
Met de overdracht van creativiteit en schepping aan de bevolking worden agressie, depressie, 
ziekte, armoede, oorlog, terrorisme, fascisme, racisme, uitbuiting, uitsluiting en misdaad verder 
opgelost. De holistische opvoeding, het humanisme, de gezondheid, de welvaart en de vrijheid in 
de bevolkingen groeit duidelijk meetbaar in enkele jaren en geeft de democratie de beslissende 
vernieuwende kracht voor een ethisch holistische toekomst voor mens en natuur.  
 
 
2.)Objectieve kunst is alles wat in de kunstgeschiedenis nieuwe objectieve kennis voortbrengt, 
die door het werk als nieuw geconcipieerd, als een erkende of nog niet erkende vernieuwing in 
vorm en inhoud, in de kunstgeschiedenis, alsmede door de kunstgeschiedenis door de 
vernieuwingen in het werk in de documentatie van de evolutie van de kunst als kennis empirisch 
kan worden aangetoond door iedere beschouwer van de kunstgeschiedenis met het nieuwe werk. 
Dit proces van controle van de vernieuwingen en de nieuwe neuronale netwerken speelt zich niet 
alleen af in de hersenen van de subjectieve toeschouwer door middel van de kunstformule, is dus 
ook van subjectieve werking, maar wordt objectief gedocumenteerd in de natuurwetenschap door 
middel van de vernieuwingen in de kunstgeschiedenis, aangezien de kunstwerken het cognitieve 
proces van de vernieuwingen in hun geschiedenis weergeven buiten de hersenen van de 
toeschouwer, publiekelijk in de musea. De werken in de musea documenteren dus het objectieve 



 

 
108 

kunstproces van de evolutie van de kunstgeschiedenis. Dienovereenkomstig kan alles wat 
objectief is, kunst zijn die vernieuwingen in vorm en inhoud kan toevoegen aan de 
kunstgeschiedenis. Door de overdracht van erkende creativiteit wordt tegelijkertijd het 
bewustzijn of IQ van de persoon die kunst begrijpt, ontwikkeld via miljoenen nieuwe 
neurobiologische netwerken in de hersenen. Als dit proces met de kunstformule wordt 
overgedragen op de bevolkingen, krijgen we humanistische en economisch welvarende, 
democratische samenlevingen. 
Objectieve kunst = vernieuwingen in de kunstgeschiedenis / verandering in de 
kunstgeschiedenis / een verandering in het bewustzijn van de toeschouwer is mogelijk door 
objectieve kunst die echter bij elke toeschouwer andere subjectieve veranderingen en inzichten 
teweeg kan brengen.  
Subjectieve kunst is wat door kunstkenners als kunst wordt verklaard (zonder objectieve kunst 
te zijn) of door de toeschouwer als kunst wordt waargenomen en subjectieve ervaringen die 
onafhankelijk zijn van de kunstgeschiedenis voor het bewustzijn van het individu, die door het 
waargenomene of door het werk nieuwe gedachten in het bewustzijn van de toeschouwer 
teweegbrengt en via de spiegelneuronen versterkende of nieuwe neurobiologische 
hersennetwerken mogelijk maakt.  
Subjectieve kunst = decoratie, niet-kunst, kopie = geen kunsthistorische vernieuwing / Een 
verandering van het bewustzijn van de toeschouwer is evengoed mogelijk door subjectieve kunst. 
Het ligt dus aan de evolutionaire toestand (welke vernieuwingen van kunstwerken de toeschouwer 
kent) van de kennis en de beelden van het bewustzijn van de toeschouwer of een vernieuwing in 
een Subjectief Kunstwerk door hem als nieuwe informatie wordt herkend. Het is een biologisch 
evolutionair proces: alleen nieuwe kennis verandert de neuronale netwerken van de kijker.  
Subjectieve kunst en objectieve kunst kunnen bij elke toeschouwer afzonderlijk verschillende 
denkprocessen en neuronale netwerken op gang brengen. In tegenstelling tot objectieve kunst 
kan dit kunstproces bij subjectieve kunst echter alleen subjectief worden vastgesteld, in de eerste 
plaats door de kijker zelf of door nieuwe beeldvormende procedures van de hersenen van de 
herkende kijker of door IQ-tests van de kijker.  
In de objectieve kunst daarentegen is de informatie over de vernieuwing in het kunstwerk 
openbaar en wetenschappelijk empirisch beschikbaar en voor alle mensen in musea begrijpelijk 
via het werk zelf en de kunstgeschiedenis. De sleutel tot het begrijpen van de kunsten (een ABC-
theorie van de kunsten en een grafische formule van de kunsten die voor alle mensen gemakkelijk 
te begrijpen is), alsmede de informatie dat het begrijpen van de kunsten geen broodnodige 
luxe is, maar onmiddellijk neuronale verbeteringen teweegbrengt in creativiteit, intelligentie 
en gezondheid, alsmede een zich ontwikkelende welvaart, ontbrak tot op heden, hetgeen de 
instelling en instandhouding van dictatoriale machtssystemen in de hand werkt en ten koste gaat 
van de democratie.  
 
3.)Door permanent toekomst-angst genererende informatie ontstaan mutaties in de zenuwcellen - 
het IQ van de ontvangers wordt tijdelijk sterk, maar latent permanent in kleine stapjes verlaagd, 
ondanks het Flynn-effect. Zie ook de wetenschappelijke onderzoeken op het Internet over: Angst, 
Depressie, Chronisch Lijden, Agressie, Zelfmoord, IQ verlaging, Terrorisme, Oorlogen en 
Genocides. De Fundacion Liedtke wil een onafhankelijke wetenschappelijke studie van vele jaren 
maken, die het conglomeraat van de oorzaken en hun gevolgen samenvat, evenals de interactie 
van de verschillende angsten en de creativiteitsblokkades op de mens uit talrijke 
wetenschappelijke empirische studies. De inhoud en het doel van deze studie is een catalogus 
van landen, waarin de staten van angst en creativiteitsblokkades in de bevolkingen worden 
geregistreerd en geclassificeerd en in verband worden gebracht met de in het land toegekende 
mensenrechten, het gemiddelde IQ van de bevolkingen, de zelfmoordgevallen, de criminaliteit, de 
rassen- en vreemdelingenhaat, het populisme, de vrijheid van de media, de resultaten van de 
Pisa-studies in verband met de democratie en de politiek van het land, en deze worden 
geëvalueerd om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen met betrekking tot de vraag hoe 
wij de wereld ethischer kunnen vormgeven en hoe alle mensen er beter in kunnen leven. 
 
4.)De toekomst-angst-programmering door de media als door misdadigers uit de nazi-tijd is diep 
verankerd in de Duitse bevolking en epigenetisch verbonden met de toen bestaande redenen van 
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een beter leven in het nazi-rijk en de valselijk zo geziene verbeterde mogelijkheden van het 
collectief, het gevaar voor het eigen leven door sympathie en nabijheid en de ideeën van de 
vervolgden, met de mogelijkheid om je leven door te brengen in concentratiekampen tot de dood 
of moord. 

 
5.)In het verband tussen epigenetica en kunst: het falen van de politici die in 1999 aan de macht 
waren om de Tweede Verlichting een halt toe te roepen door de kunsttentoonstelling te sluiten, 
zodat de oude epigenetische opdruk van antisemitisme, racisme en de uitsluiting van 
andersdenkenden niet met de kunstformule kon worden verwijderd. De formule elimineert door 
symbiose alle onnatuurlijke beperkingen van genetica, neurobiologie, culturen, samenlevingen, en 
tussen rijk en arm of oud en jong. Het is het symbool van een vereniging van tegenstellingen, 
die wordt geverifieerd als kennis het onderbewustzijn binnendringt en van hieruit het bewuste 
denken vormgeeft. De selectieve waarneming wordt weer aangepast aan nieuwsgierigheid, 
creativiteit, vernieuwingen en evolutie in het denken en het onderbewustzijn. 
"Vuilnisinformatie" die geen vernieuwing en kennis over evolutie bevat of angsten 
veroorzaakt, raast door in het bewustzijn, vindt geen ingang in het onderbewustzijn en kan 
slechts met moeite het denknest vormen van een depressie, neurose of IQ verminderde en van 
buitenaf bepaalde geprogrammeerde zienswijze, omdat deze informatie over evolutie door de 
selectieve waarneming naar kennis niet als belangrijk wordt ervaren en zelfs tegenspreekt. Een 
wereldwijde invoering van de kunstformule zou in elk land (en elk land heeft zijn eigen 
geschiedenis) zowel racisme als antisemitisme en fascisme oplossen door de epigenetische 
opheffing van de demarcaties binnen de kunst en de kunst naar de mens door meer 
creativiteit, intelligentie en empathie bij de bevolkingen.  
 

6.)Volgens nieuwe, neuronale en epigenetische onderzoeksresultaten wordt de opgeslagen 
creativiteit uit de kunstwerken overgedragen op de bevolking door kunstherkenning via 
spiegelneuronen in de hersenen, en gaat zij de vermindering, afzwakking en beperking van geest, 
empathie en genetisch-psychische vermogens tegen. Eric Kandel ontving de Nobelprijs voor 
geneeskunde in 2000 (samen met Carlsson en Greengard, over de overdracht van signalen in 
zenuwcellen). Verdere onderzoeksresultaten over de interactie van spiegelneuronen in de 
hersenen met genetica en epigenetica bevestigen jaren later de stelling: Informatie, kunst en 
verbeelding ontwikkelen de epigenetische herstructurering van de genprogramma's, zodat wij ons 
voorspoedig kunnen ontwikkelen in de veranderende omgeving. 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 propagandamediaval. 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 
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 
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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 overdreven wereld niet overeen met de uiterlijke 
werkelijkheid van het gezichtsveld dat zich in de loop van de 
evolutie heeft ontwikkeld, en 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 
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, 
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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 een even belangrijke 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. 
 
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, 
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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 
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 
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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]. 
 
Gerhard Roth, neurowetenschapper aan de universiteit van 
Bremen en rector van het Hanse-Wissenschaftskolleg in 
Delmenhorst, bevestigt in hetzelfde rapport: 
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"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 
haar als cognitie voorfiltert en opslaat. Over de processen in de 
hersenen drukt Gerhard Preiß zich als volgt uit:  
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"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 soortbehoud, 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 
bewustzijn zijn gefilterd. De formule maakt het mogelijk 
verbeelding en toekomstvorming te bevorderen door een snel 
groeiend neuraal netwerk voor creatieve prestaties. Een zich 



 

 
124 

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 bioculturele evolutie van de mens 
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, 
socialisme, communisme, kapitalisme, uitbuitend koloniaal of 
globaal kapitalisme, religieus fanatisme, terrorisme, oorlog of - en 
dit wordt vaak aangetroffen - tot aan heel normale waanzin. Vaak 
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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 

    
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 
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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 
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. 
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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, 
de auteur van het boek "Systemopposition" Michael Greven, 
die mij in gesprekken waardevolle adviezen heeft gegeven over de 
ontwikkeling van een nieuw, rechtvaardiger sociaal systeem door 
middel van kritiek en suggesties, en de modelleur van het Ethisch 
Kapitalisme op deze manier heeft beschreven:  
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"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 
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".  
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Het Evolutionaire Voordeel van Ethisch Kapitalisme: 
Volgens de laatste onderzoeken 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 
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 
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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, 
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. 
 



 

 
131 

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. 

 
 
 
 
 

 
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 
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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 tegelijkertijd 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 
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 echte gevaren, genetisch geprogrammeerd, 
kan worden misbruikt om bevolkingsgroepen anti-democratisch 
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te controleren op IQ-verlaging voor denk-angst-rigiditeit) worden 
weer opgeheven met de soevereiniteits- en creativiteitsformule 
van de figuratieve creativiteitsprocessen in de kunst, verklaarde 
innovaties of oplossingen voor problemen via 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 
betekenis). 

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 
(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 
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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 
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, 
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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 Issue Direct Election System, dat gebruik maakt 
van ingehuurde deskundige managers 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.  
 
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 
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mensenrechten en duurzame ontwikkeling van 
het kapitalisme eisen.  
 
Al met zeven procent  
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 
Alleen met ethische creativiteit kunnen wij ethisch, 
positief, wereldwijd en in natiestaten reageren op 
negatieve en mondiale uitdagingen.  
 
De Soevereine Club van de non-profit Fundacion 
Liedtke in Puerto de Andratx Mallorca is geen politieke 
partij, ideologie of religie, maar een wereldwijd 
werkende grassroots beweging, die in alle landen 
opkomt voor een ethisch ontworpen duurzaam milieu en 
medemilieu in de natiestaten en helpt, via de "zwerm 
intelligentie 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.  
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Eis een kwestie-directe democratie, respect voor de 
mensenrechten, en ethisch kapitalisme: 
 
 
IN UW STAD  
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 
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hen uit 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 
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  
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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 
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. Namenlijsten 
van donateurs worden niet gepubliceerd door de 
Fundacion Liedtke en de organisatoren van Directe 
Democratie. Financiering of sponsoring van 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. 
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Verkiezingsformulier: 
Voornaam	Achternaam	 
Leeftijd	 
Land	(selectie) 
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. 
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De Fundacion Liedtke  
                      Organisatorische afdeling Soeverein 
 
Wie is de non-profit Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke beheert, Sovereign Coin inkomsten en 
donaties, kunstwerken, en onroerend goed, voorraden, en activa 
van donoren voor de uitvoering van directe democratieën, een 
wereldwijde gezondheidssysteem app, en de bouw van 
Globalpeace campus centra, en leidt de particuliere Sovereign 
Club voor de uitvoering van een directe democratie.  
  
De Soevereine Club van de Fundacion Liedtke is geen politieke 
partij of religie (en wil dat ook niet worden), maar een 
democratische volksbeweging van mensen die zich bezighouden 
met de vraagstukken van het heden en de toekomst, ongeacht 
godsdienst, politieke gezindheid, ideologieën, 
wereldbeschouwing, sociale, financiële of etnische gezindheid, 
sociale of educatieve groepsoriëntatie, de huidskleur, het 
geslacht of de leeftijd alleen om feitelijke vragen en 
verkiezingsthema's samen te organiseren, om het concept van 
een ethisch kapitalisme afgestemd op mens en natuur, met 
wereldwijde directe democratie, binnen het kader van de 
respectieve nationale grondwetten vreedzaam en democratisch 
ten behoeve van alle mensen wereldwijd online te stemmen over 
een nieuwe duurzame co-wereld in vrede, gezondheid en 
welvaart voor mens en natuur. 
 
Voor elke staat wordt een Club van Staatssoevereinen gevormd, 
die rekening houdt met de cultuur, wetten en grondwetten van de 
staat en de taal of talen van de staat, en die de gedifferentieerde 
stembusvragen voor de staat met de voorgestelde oplossingen 
organiseert en ter beslissing en stemming voorlegt aan de 
Soeverein. 
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De Soevereine Club is, net als de opzet van de stembusvragen, 
niet onderhevig aan invloed van buitenaf.  
 
Reclame of sponsoring in de media van de Soevereine Club is 
niet mogelijk.  
 
Sovereign Coin verwerver of donor gegevens zijn blockchain 
beveiligd.  
 
De taken van de Fundacion Liedtke  
Met de netto-opbrengst van de verkoop van de Soevereine Munten financiert 
de Fundacion Liedtke 100% van de drie speerpunten voor de bevordering van 
een ethische en creatief duurzame wereld: 

 
a.) de oprichting van de directe democratie "De Soevereine  
b.) de bouw van de vredescentra "Globalpeace Campus" en de 

tentoonstelling "Nieuwe Renaissance": i = E = MC2 
c.) het onderzoek naar en de programmering van de gratis app voor 

gezondheids- en creativiteitsbevordering: "aimeim" in meer dan 
100 talen.  
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Het 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:      Openbare 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 Sovereign niet zal gebruiken voor de opgesomde 
negatieve informatie, aangezien hij/zij kan worden verbannen uit de 
"Sovereign Club" als communicatiegebruiker en als lid, ambassadeur of 
secretaris-generaal van een land. 
 
De Soevereine gegevensbeveiliging: gebruikers en kiezers blijven 
geheim. 
Alle privégegevens van de gebruikers van Sovereign en alle gegevens van de 
communicatiesystemen van Sovereign: 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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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 en met het gebruik van het Sovereign 
informatiesysteem zijn toestemming dat zijn gegevens onherroepelijk 
vernietigd zullen worden (zonder vergoeding van kosten door de exploitant om 
de gegevens te herstellen of terug te krijgen) door de exploitant van het 
Sovereign netwerk in geval van gevaar door (bijv. wettelijke veranderingen in 
het land van domicilie) autoriteiten, overheden, hackeraanval of derden. Uw 
bezittingen en belangrijke gegevens blijven veilig en blockchain beschermd op 
uw telefoon, stick of computer. Na de verwijdering kan de gebruiker zich 
opnieuw registreren, aangezien Sovereign-servers op nieuwe locaties worden 
geëxploiteerd in geval van een bestaand risico van verkiezingsinmenging, 
poging tot verkenning, vorming van stembiljetten, geheime stemming of 
stemsysteem 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  
Als kiezer voor directe democratie hoeft u geen lid te worden van de 
Sovereign Club om gebruik te maken van het beveiligde sociale netwerk van 
Sovereign. 
Deze registratie is gratis en verzekert een plaats in het Sovereign Security-
programma na voltooiing ervan: 

 
Registratie Netwerk Soeverein www.the-sovereign.com         
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lid worden  
 
                     in de Sovereign Club 

De organisatorische structuren van de Fundacion Liedtke   
De Kunstcollecties "Nieuwe Renaissance: i = E = MC2",  

en "Sovereign", de Fundacion Liedtke  
en de  

Soevereine Club voor de verwezenlijking van directe democratie   
  
Soeverein is een club zonder rechtspersoonlijkheid die nationale 
organisaties van directe democratie helpt oprichten. 
 
Er worden enkele suggesties gedaan voor veranderingen en de 
uitvoering daarvan in een eerste fase als een werkbasis voor het 
veranderen van de richting van een wereldwijde ethische 
samenleving voor een nieuwe wereld, die moet worden 
aangepast aan de omstandigheden en eisen van elk land. 

Elk lid van de Club kan voorstellen en stembusvragen voor 
verkiezing indienen, waarover vervolgens door de Soevereine 
Ambassadeurs en de Secretarissen-Generaal van de Club in het 
land en de bevolking van het betrokken land in de KI Wiki 
stembusvraag mediaprocedure met feitencontrole zonder partijen 
of personen volgens de stembusonderwerpen in de landstaal 
voor verkiezing zal 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 leden van de Soevereine Club 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 gecreëerde blockchain verkiezingsprogramma van de Directe Democratie verkiezing 
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app; the-sovereign.global zal worden geplaatst en online gepubliceerd voor inspectie en 
controle van de programma structuur.
 
Meld je nu aan als gratis "Soeverein Club Lid". 

De Soevereine Organisatie is in aanbouw 
 
Solliciteer als ambassadeur of secretaris-generaal van 
de Soevereine Organisatie  
 
Ambassadeur of secretaris-generaal van een land worden  
van de Soevereine Organisatie als je wilt werken voor een 
wereldwijde directe democratie. 
 

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

DE SOEVEREINE MUNT 
 

De geschiedenis toont aan: creativiteit maakt vrijheid, 
vrede en gezondheid mogelijk. 
 
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 voor 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 kolonisatie: ruil van glazen kralen 
tegen goud), dat in het monopolie van de menselijke vrijheid de 
geestelijke en monetaire waarden evenals het ruilmiddel goud en 



153 

 

 

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 website genaamd: www.the-
sovereign.com.   

aan de opgerichte organisatie. 
  
Fundacion Liedtke zal 100 miljard Sovereign Coins (TSG-
munten) uitgeven in coupures van 1 TSG-munt om een nieuwe 
ethische wereld op te bouwen en uit te breiden.  
 
De netto-opbrengst van de geschonken of verkochte "Sovereign 
Coins" zal voor 100% worden gebruikt voor de opbouw:  

a.) van directe democratie, "De Soeverein".  
b.) van de vredescentra "Globalpeace Campus" en de 
c.) "Nieuwe Renaissance Tentoonstelling: i = E = MC2" 
d.) en voor het onderzoek naar en de programmering van de gratis 

app voor gezondheids- en creativiteitsbevordering: "aimeim" in 
meer dan 100 talen. 

Sovereign Coins kunnen worden verkregen door het maken van 
objectieve (vernieuwende) kunstwerken en Innovatieve Kunst 
Met Wereld Ideeën van het publiek of van de eigenaren van de 
kunstwerken door deze in te ruilen voor Sovereign Coins, en zo 
bij te dragen aan de ontwikkeling van een positieve wereld. De 
kunstwerken die worden opgenomen in de Soevereine 
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 
kunstwerken, waarvan de waarde wordt uitgedrukt in het 
Artinvest certificaat. 
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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 die bij de 
bevolking wordt gegenereerd door kunstwerken van de 
Soevereine kunstcollectie wordt gebundeld in de Fundacion 
Liedtke. De Soevereine Munt heeft een bijzonder hoog 
toekomstig vrijheidspotentieel en vormt een aanvulling op de 
nieuw opkomende milieu- en co-milieumarkten van een directe 
democratie via het Ethisch Kapitalisme. 

 

De vrijheid van de burgers: de Soevereine Munt is dus een 
nieuw, zichzelf genererend cultuurgoed dat kunst en kunstenaars 
zonder overheidssteun of afhankelijkheid van galerijen nieuwe 
vrijheden geeft die creativiteit, gezondheid, onderwijs en 
democratie bevorderen, en via innovatie de welvaart van de 
bevolkingen.  
 
X Bestel met overschrijving om Soevereine Munten te kopen om 
Directe Democratie te steunen:  
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"De Soevereine Munt (TSG-C)"  
Als u munten koopt, kunt u deze storten op de rekening van de 
non-profit Fundacion Liedtke in Puerto de Andratx Mallorca, die 
100% van de netto-opbrengst, zonder administratie- of andere 
kosten, zal gebruiken voor de opbouw van de wereldwijde  
"Directe Democratie De Soeverein" 
"Globalpeace Campus Centers" en de   
"aimeim health app" gebruikt. 
 

Bankgegevens voor onmiddellijke overschrijving  
Rekeninghouder: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Artinvest gecertificeerde kunstwerken  

  
 
De Soevereine Munt  
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Veiligheid: de opbouw van een directe democratie in vrijheid, vrede en 
gezondheid voor alle mensen. 
 
Soevereine Munten Bestelling www.the-sovereign.com 
X 20 Soevereine Munten = 20 Euro donatie 
X 100 Soevereine munten = 97 Euro donatie 
X 1.000 Sovereign munten = 950 Euro donatie 
X 10.000 Sovereign munten = 9.000 Euro donatie 
X 100.000 Sovereign munten = 80.000 Euro donatie 
X 1.000.000 Soevereine Munten = 7.00.000 Euro donatie 
 
X Kredietkaart of factuur en bankoverschrijving 
 
X Soevereine munt te bestellen via Pay Pal/  
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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 samenleving die over zichzelf beslist en 
een wereld die openstaat voor de toekomst, waarvan de huidige 
toestand, waarvan het gestolde verleden, niet bepaalt wat er 
"komen gaat". 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 
geheugenuitbreiding. Verder moet de wereld, als zij toestaat dat 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


