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Υπόθεση εργασίας: 
Ανάπτυξη εταιρικού συστήματος 

 
Οι σημερινοί τόποι των μαχών του κοινωνικού συστήματος 

δεν είναι τα πεδία μάχης του παρελθόντος στις δημοκρατίες. 
αλλά οι πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης . 

Υπάρχει ένας μονομερώς προωθημένος παγκόσμιος αλλά αποφασιστικός 
αγώνας 

μεταξύ μιας κρυφής επαναφοράς της δουλείας 
 

και 
 

στη συνείδηση ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού... 
εκδηλώνεται σιγά σιγά η επιθυμία για 

αειφόρος και ηθικός σχεδιασμός του περιβάλλοντός μας 
μέσω ενός ειδικά ασφαλισμένου 

"Παγκόσμια εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας" πραγματοποιήθηκε. 
 

Αυτό, από τη σημερινή τεχνολογία που ανακοινώνει, η πρόοδος της 
δημοκρατίας είναι περίπου. πριν από 15 χρόνια από την ομάδα επαναφοράς 

της δουλείας και επιβεβαιώθηκε από μελέτες και απομονωμένες άμεσες-
δημοκρατικές-αναπτύξεις και σήμερα εφαρμόζεται με τη μείωση του IQ μέσω 
ασθενειών, πανδημιών, πολεμικών εικόνων, διασποράς φόβου, ελεγχόμενης 

δημιουργικής ανάπτυξης, επιπλέον παραγόμενης φτώχειας και 
εκμετάλλευσης, ελέγχου του χρήματος, καταστολής της πληροφόρησης, 

ψευδών πληροφοριών, καθώς και μιας παγκοσμίως ανακοινωθείσας 
"επαναφοράς για τη μείωση των πληθυσμών με συγκαλυμμένη παγκόσμια 

ευθανασία" υπό αγνόηση των Συνταγμάτων καθώς και της Χάρτας των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

επιβράδυνε, μποϊκοτάρισε και σαμποτάρισε 
και πρόκειται να μετατραπεί σε μια μη αναστρέψιμη 

Μελλοντική δικτατορία με ωφελιμιστική στάση. 
 

Ποιο από τα δύο κοινωνικά συστήματα θα κερδίσει στο τέλος 
οφείλεται στη σταδιακή διατήρηση των φόβων και την αύξησή τους, καθώς και 

στη διεκδικητικότητα των μέσων εξουσίας των 
Ομάδα Δικτατορία 

 
ή 

την αντίθετη εφευρετικότητα και ευφυΐα των 
Ομάδα Άμεσης Δημοκρατίας 

τον πληθυσμό για την εικόνα σας για το μέλλον, 
(αρκεί να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να επιλέγει) 

να εκπαιδεύσει ενάντια στο φόβο και να κερδίσει σε ένα μικρό χρονικό 
παράθυρο. 
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Εκτύπωση 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Επικοινωνία: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - Μάρτιος 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
Μεταφράσεις 
Ζητάμε υποστήριξη για τις μεταφράσεις του βιβλίου "Der 
Souverän" και των ιστοσελίδων μας Souverän σε άλλες γλώσσες 
δεδομένου ότι οι διάφορες γλώσσες του γερμανικού κειμένου με 
το πρόγραμμα μετάφρασης κειμένου DeepL στις περαιτέρω 
γλώσσες μεταφράστηκαν ζητάμε τη βοήθειά σας με διορθώσεις 
των κειμένων μετάφρασης σε ένα Mail κάτω από:  
text@the-sovereign.com  
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε το βιβλίο "Der 
Souverän" μεταφρασμένο σε όλες τις άλλες γλώσσες, δωρεάν ως 
PDF σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και να σχεδιάσουμε 
περαιτέρω ιστοσελίδες του Souverän με τα μεταφρασμένα 
κείμενα. Παρακαλούμε στείλτε ένα e-mail για να διευκρινίσετε τα 
θέματα πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφράσεων από το 
γερμανικό κείμενο σε άλλη γλώσσα στην οποία δεν έχει ακόμη 
μεταφραστεί: 
book@the-sovereign.com  
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Το ψηφιακό μανιφέστο  
 
Το ζήτημα του κοινωνικού συστήματος 2020 - Μάρτιος 
2021 
 

Οι συγγραφείς Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, δικηγόρος και 
ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης Yvonne Hofstetter, Prof. 
Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto V. Ο Zicari και ο καθηγητής 
Andrej Zwitter είχαν ήδη προειδοποιήσει το 2016 για τους κινδύνους 
μιας νέας φεουδαρχικής κυριαρχίας μέσω μιας δικτατορίας των 
δεδομένων:  

"Ψηφιακή δημοκρατία αντί για δικτατορία 
δεδομένων"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Απειλούμαστε 
από την αυτοματοποίηση της κοινωνίας μέσω 
αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης;  

Μια κοινή έκκληση για τη διασφάλιση της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας".  

"Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: Εάν οι ολοένα και πιο ισχυροί 
αλγόριθμοι περιορίσουν την αυτοδιάθεσή μας και ελέγχονται από 
λίγους ιθύνοντες, θα επιστρέψουμε σε ένα είδος φεουδαρχίας 2.0, 
καθώς θα χαθούν σημαντικά κοινωνικά επιτεύγματα. Έχουμε 
όμως τώρα την ευκαιρία, με τη σωστή πορεία, να ξεκινήσουμε την 
πορεία προς μια Δημοκρατία 2.0 που θα μας ωφελήσει όλους. 
Παρά τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι δημοκρατίες καλά 
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θα κάνουν να μην εγκαταλείψουν τα επιτεύγματα που 
οικοδόμησαν επί αιώνες. Σε σύγκριση με άλλα πολιτικά 
καθεστώτα, οι δυτικές δημοκρατίες έχουν το πλεονέκτημα ότι 
έχουν ήδη μάθει να αντιμετωπίζουν τον πλουραλισμό και την 
ποικιλομορφία. Τώρα πρέπει απλώς να μάθουν να επωφελούνται 
ακόμη περισσότερο από αυτό. Στο μέλλον, οι ηγετικές χώρες θα 
είναι εκείνες που θα επιτύχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ 
οικονομίας, κράτους και πολιτών. Αυτό απαιτεί δικτυωμένη σκέψη 
και την ανάπτυξη ενός "οικοσυστήματος" πληροφοριών, 
καινοτομίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, είναι 
σημαντικό όχι μόνο να δημιουργηθούν ευκαιρίες συμμετοχής, 
αλλά και να προωθηθεί η ποικιλομορφία. "Κοιτάζοντας προς την 
Κίνα: έτσι μοιάζει το μέλλον της κοινωνίας; "Ένας τέτοιος 
κοινωνικός έλεγχος απομακρύνεται από το ιδεώδες του αυτό-
υπεύθυνου πολίτη, προς ένα υποκείμενο με την έννοια της 
φεουδαρχίας 2.0. Αυτό είναι διαμετρικά αντίθετο με τις βασικές 
δημοκρατικές αξίες. Είναι επομένως καιρός για έναν Διαφωτισμό 
2.0, που θα οδηγήσει σε μια Δημοκρατία 2.0, βασισμένη στην 
ψηφιακή αυτοδιάθεση. Αυτό απαιτεί δημοκρατικές τεχνολογίες: 
Πληροφοριακά συστήματα που είναι συμβατά με τις δημοκρατικές 
αρχές - διαφορετικά θα καταστρέψουν την κοινωνία μας".  
(Απόσπασμα από το άρθρο στο: Spektrum der Wissenschaft / Ειδική έκδοση: 
Ψηφιακό μανιφέστο)  
 

 

Η εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων, όπως δείχνει η ιστορία, 
είναι μια εξέλιξη που είναι αργή και καθυστερεί με τον 
Διαφωτισμό, την Αναγέννηση και την Εκπαίδευση.  

Ένα θεμελιώδες ερώτημα είναι το εξής: Πώς 
ενσωματώνονται τα μέσα ενημέρωσης στα διάφορα 
κοινωνικά μοντέλα των χωρών;  

Ωστόσο, στον 21ο αιώνα, πρέπει να τεθούν ορισμένα νέα 
ερωτήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση της πολιτικής 
εξουσίας, του καπιταλισμού της επιτήρησης, της εξουσίας των 
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ομάδων μέσων ενημέρωσης (κοινωνικών και κλασικών μέσων), 
της πληροφόρησης για δημόσιες σχέσεις, της 
παραπληροφόρησης και της πληροφόρησης που βασίζεται σε 
στοιχεία, καθώς και των αναπαραστάσεων και της επιβολής τους 
στις δημοσιεύσεις, καθώς ελέγχουν και προβλέπουν τη 
συμπεριφορά του πληθυσμού.  

Έχει αποδειχθεί ότι εδώ και χιλιετίες, οι πληροφορίες που 
προκαλούν φόβο χρησιμοποιούνται για τη σκηνοθεσία και τον 
έλεγχο της μείωσης του δείκτη νοημοσύνης των πληθυσμών, 
προκειμένου να διατηρηθεί η εξουσία. Σήμερα αυτοί οι φόβοι 
δημιουργούνται από αυτοεπιβεβαιούμενους, νευρωνικούς, 
μόνιμους βρόχους πληροφόρησης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, 
οι οποίοι είτε προκαλούν και ευνοούν αντιδημοκρατικές 
αποτελεσματικές δομές για δικτατορίες και από την άλλη πλευρά 
προκαλούν εξέγερση ή ετοιμότητα για επανάσταση σε τμήματα 
του πληθυσμού, που δημιουργούν αντιδημοκρατικούς βρόχους 
φόβου και αποτελέσματος και στις δύο πλευρές, τους οποίους 
όμως μπορούμε να διαλύσουμε με μια δεύτερη αναγέννηση και 
διαφώτιση μέσω της εισαγωγής μιας άμεσης δημοκρατίας.  

Η συλλογή και η χρήση των δεδομένων, καθώς και οι 
πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που προκαλούν φόβους, θα 
καταστήσουν δυνατό τον πολιτικό έλεγχο των δυτικών 
δημοκρατιών και την προσωρινή μείωση του δείκτη νοημοσύνης 
των πληθυσμών τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών συστημάτων διακυβέρνησης;  

Πώς όμως μπορούν να καταργηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
για τα οποία αγωνίστηκαν επί αιώνες, και να καταστραφούν οι 
δημοκρατίες; Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει σε παγκόσμιο 
επίπεδο και σχεδόν σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα;  

Είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα, μέσω της παραπληροφόρησης 
στα μέσα ενημέρωσης και των κυβερνήσεων μέσω του φόβου, 
να εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η πνευματική αλλά και η 
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υλική εκμετάλλευση των πληθυσμών εις βάρος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των συνταγμάτων;  

Μπορεί κανείς να διαφωτίσει εν συντομία την πιθανότητα μιας 
τέτοιας συνέπειας εξετάζοντας την ιστορία μας.  

 
Προς το παρόν υποθέτουμε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
Οι παγκόσμιες εταιρείες είναι οικονομικά προσανατολισμένες, 
ολοκληρωτικές δομές διακυβέρνησης που κυβερνούν χώρες και 
κυβερνήσεις με έναν καλά ρυθμισμένο, κρυφό και σχεδόν μη 
αναγνωρισμένο τρόπο, υποστηριζόμενες από τα μέσα 
ενημέρωσης, τα πρακτορεία δημοσίων σχέσεων και ορισμένους 
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς.Αντικαθιστούν σήμερα τα παλιά 
περιφερειακά, φεουδαρχικά συστήματα διακυβέρνησης.  
 
Για να μπορέσουμε να φωτίσουμε την κρυμμένη 
φεουδαρχική θέληση για κυριαρχία, μερικών σημερινών 
ανθρώπων, πρέπει να θυμηθούμε τα παλιά συστήματα 
κυριαρχίας στα οποία: 
α) η ζωή ενός υποκειμένου έπρεπε να ζει χωρίς ανθρώπινα 
δικαιώματα, 
 
β) ο νόμος δεν ίσχυε για όλους τους ανθρώπους 
,  
 
γ) ο υπήκοος, ως δουλοπάροικος, δεν είχε στη διάθεσή του τη 
ζωή ή την ελευθερία του, 
 
δ) ένας δουλοπάροικος υφίστατο ψυχική, οικονομική και 
σωματική εκμετάλλευση από τον κύριό του,  
 
ε) οι βασιλείς διορίστηκαν από τον Θεό,  
 
στ) οι ανώτεροι ευγενείς έδιναν φέουδα (γη) στους κατώτερους 
ευγενείς, τα οποία διαχειρίζονταν ως δουλοπάροικοι με τους 
χωρικούς του που κατοικούσαν στο εν λόγω φέουδο. Οι αγρότες 
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έπρεπε να του πληρώνουν φόρους και να εργάζονται γι' αυτόν. Ο 
ίδιος ο φεουδάρχης δεν πλήρωνε φόρους, αλλά έπρεπε να 
εκτελεί πολεμικές υπηρεσίες για τον ηγεμόνα του, αν χρειαζόταν, 
 
ζ) η μοίρα των δουλοπάροικων ήταν προκαθορισμένη από τον 
Θεό, την Εκκλησία και τους φεουδάρχες. 
 
 
 
Το ερώτημα είναι:  
Πώς θα μπορούσαν οι υπήκοοι εκείνη την εποχή να κυβερνώνται 
από τους λίγους φεουδάρχες και πώς θα μπορούσαν να 
εκμεταλλεύονται, όπως στην κτηνοτροφία; 
Τα  
στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα εδάφη που 
κυβερνούσαν οι βασιλείς, οι πρίγκιπες και οι ευγενείς εκείνη την 
εποχή ήταν μικρά, είχαν μικρό πληθυσμό και περίπου το 95% 
του πληθυσμού ήταν αναλφάβητο.  

Ο ηγεμόνας θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται τον λαό του για 
αιώνες με έναν μικρό αριθμό αστυνομικών, στρατιωτών και με 
ένα μικρό τμήμα μυστικής αστυνομίας που θα κάλυπτε την 
επικράτειά του, καθώς και μέσω συμμαχιών και γάμων με άλλους 
ηγεμονικούς οίκους, αν ο αριθμός των κατοίκων στην επικράτειά 
του δεν αυξανόταν.  

Περισσότερες ερωτήσεις ακολουθούν εδώ:  
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αυξανόμενος πληθυσμός και 
να εξαπλωθεί ο φόβος, αυξήθηκαν σε πρώτη φάση οι φόροι, με 
αποτέλεσμα να καταστραφούν τα μέσα διαβίωσης και τελικά να 
ξεσπάσουν πόλεμοι μεταξύ των λαών; (βλ. επίσης το βιβλίο του 
Martin Clauss "Στρατιωτική Ιστορία του Μεσαίωνα" και την κριτική 
του βιβλίου στο περιοδικό "Spektrum der Wissenschaft του 
Theodor Kissel", ο οποίος συνοψίζει: "Χρησιμοποιώντας το 
παράδειγμα του Εκατονταετούς Πολέμου μεταξύ Αγγλίας και 
Γαλλίας (1337-1453), ο Clauss δείχνει ότι οι εκστρατείες 
λεηλασίας και καταστροφής κυριαρχούσαν στις πολεμικές 
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επιχειρήσεις του Μεσαίωνα. Ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν 
απαραίτητα η φυσική καταστροφή του εχθρού, αλλά η 
καταστροφή των πόρων του. ") ή την αρχαιολογική έκθεση στο 
"Spektrum der Wissenschaft" του Hekan Baykal για μια σφαγή 
που εξαφάνισε έναν ολόκληρο οικισμό για την οποία η επιστήμη 
δεν έχει καμία εξήγηση. "Η περιοχή έφτασε στη μεγαλύτερη 
έκτασή της κατά την Εποχή του Σιδήρου μεταξύ 350 και 200 π.Χ., 
όταν η περιοχή κατοικήθηκε από τη φυλή των Κελτιβέρων Beron. 
Εκείνη την εποχή, όταν έγινε και η βίαιη επιδρομή, το χωριό είχε 
πάρει σχεδόν αστικές διαστάσεις: Κατά μήκος δρόμων και 
δημόσιων πλατειών που είχαν πλάτος έως και πεντέμισι μέτρα, 
πλακόστρωτοι και με πεζοδρόμια, υπήρχαν περισσότερα από 300 
κτίρια που στέγαζαν όχι μόνο κατοικίες αλλά και καταστήματα και 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις για τους περίπου 1500 κατοίκους. 
 

Δεν επιτρεπόταν στις οικογένειες να ενωθούν ανεξέλεγκτα ως μια 
μεγαλύτερη ομάδα ή ως ένα χωριό για να ανταλλάξουν τις 
διάσπαρτες γνώσεις ή σκέψεις τους και να συζητήσουν έτσι τις 
υπαρξιακές τους ανησυχίες με δημιουργικές ιδέες για την 
επίτευξη της γνώσης, της ευημερίας και της ανεξαρτησίας τους;  

Μήπως οι άνθρωποι που δεν ανήκαν στις φεουδαρχικές δομές 
έπρεπε σκόπιμα να παραμείνουν φτωχοί, ώστε να μην μπορούν 
να αποκτήσουν γνώσεις, να οικοδομήσουν και να θρέψουν 
συνεχώς αυξανόμενες οικογένειες, οικισμούς ή πόλεις; Αν ναι, 
καταστράφηκαν; 

Αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να εργαστούν, έπρεπε να 
πεθάνουν νωρίς, ώστε να μην μπορούν να αποκτήσουν και να 
μεταδώσουν τη γνώση;  

Θα πρέπει να είναι δυνατόν ένας δουλοπάροικος να ταξιδεύει 
μόνο με τη συγκατάθεση του υποτελούς άρχοντα, ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η ιδιοκτησία του καθώς και η πρόσβαση 
στον δουλοπάροικο; 
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Έγιναν λοιπόν δουλοπάροικοι:  
 
- η πρόσβαση στη γνώση ήταν αποκλεισμένη για χιλιετίες, 
- δεν τους παραχωρήθηκε σχολική εκπαίδευση,- η  
Βίβλος ήταν γραμμένη στα λατινικά, 
- η εκκλησιαστική λειτουργία γινόταν στα λατινικά ή- η  
φορολογική επιβάρυνση οδηγήθηκε σε τόσο υψηλά επίπεδα 
ώστε ο πληθυσμός παρέμεινε φτωχός και έτσι, λόγω των 
αυξημένων φόβων επιβίωσης, ασθενειών και πολέμων, δεν 
μπορούσε να ενδιαφερθεί για την εκπαίδευση, τη 
δημιουργικότητα ή να αποκλείσει συνειδητά  
άλλους ανθρώπους λόγω υπαρξιακών φόβων;  
 
Για το σκοπό αυτό, τα πληθυσμιακά στοιχεία, η διάθεση του 
λαού, τα αρχεία πριν από τα χρόνια του πολέμου στις αντίστοιχες 
επικράτειες θα μπορούσαν να παράσχουν πληροφορίες σε μια 
επιστημονική μελέτη.  
 
 
Ταυτόχρονα, η κατάρρευση της μεσαίας τάξης μέσω των 
λουκέτων, των νόμων για την κρίση μέσω της υστερίας του 
φόβου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φαίνεται να είναι ένας 
ευπρόσδεκτος επιταχυντής της φτώχειας και του φόβου που 
συμβαδίζει με τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης του πληθυσμού, 
προκειμένου να εφαρμοστεί η μείωση του πληθυσμού με 
ταχύτητα που κόβει την ανάσα (βλέπε επίσης τις δικαιολογίες του 
Στάλιν, του Χίτλερ, του Μάο και της κυβέρνησης της Καμπότζης 
1975-79). 
  
Θα δοθεί ο πλούτος, η τεχνολογία και η γνώση της μεσαίας τάξης 
πίσω στους ισχυρούς και τις κυβερνήσεις στις χαμηλότερες τιμές 
όπως στη φεουδαρχική κυριαρχία και ταυτόχρονα θα 
εγκαθιδρυθεί μια παγκόσμια δικτατορία δεδομένων με 
φεουδαρχική κυριαρχία, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να 
κηρύσσει κρίσεις ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να μειώσει τους 
πληθυσμούς και να οικοδομήσει ξανά μια ψηφιακή φεουδαρχική 
κυριαρχία για τη χρησιμότητα;    
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Επιπλέον, μπορεί να ερωτηθεί:  
Γιατί οι άνθρωποι που ανέπτυξαν με δική τους πρωτοβουλία 
υψηλές πνευματικές ικανότητες και έκαναν τις γνώσεις τους 
διαθέσιμες σε όλους τους ανθρώπους στη γλώσσα του λαού, 
καθώς και παρείχαν στον πληθυσμό προσανατολισμό και ιατρική 
βοήθεια, θεραπεία και πρόσβαση στη γνώση και τη διαφώτιση 
(Σωκράτης, Γαλιλαίος, Μπρούνο, ο κατάλογος των ονομάτων 
μπορεί να συνεχιστεί για βιβλία) καταδικάστηκαν ή 
καταστράφηκαν ?  
(Βλέπε lese majeste, δικαστήρια συνωμοσίας, δίκες 
θρησκευτικής πίστης και καύσεις μαγισσών σε όλη την Ευρώπη. 
)  

Κρατήθηκε ο άνθρωπος του λαού μακριά από το διάβασμα και τη 
γραφή (στην πλειονότητα των κρατών και με σχολικές εισφορές) 
μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, ώστε να μην μπορεί να μορφωθεί 
και έτσι να το αυξήσει μέσω της εκπαίδευσης και των καλύτερων 
ευκαιριών διαβίωσης και εισοδήματος στην οικογένεια;  

Μήπως ο άνθρωπος, λόγω έλλειψης δημιουργικότητας και 
παιδείας, δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να βοηθήσει τον εαυτό 
του να τον εκμεταλλευτούν ως χρήσιμο άνθρωπο και 
δουλοπάροικο, να παραμείνει φτωχός και να πεθάνει νωρίς όταν 
δεν θα μπορούσε πλέον να εργαστεί;  

Η φεουδαρχία και η δουλοπαροικία εμπόδιζαν τον άνθρωπο του 
λαού να ζήσει αρκετά ώστε να αναπτύξει το μυαλό του μέσω της 
αυτοκατευθυνόμενης περιέργειας και της γνώσης του κόσμου, 
ακόμη και χωρίς σχολείο ή διδασκαλία, με τη βοήθεια της φύσης 
και μόνο.  

Γιατί οι φτωχοί και η εργασία σας φορολογούνταν και οι 
φεουδάρχες μπορούσαν να κερδίζουν από την απόδοση της 
εργασίας χωρίς να πληρώνουν οι ίδιοι φόρους. Τι είναι 
διαφορετικό από ό,τι σήμερα; Ενώ οι μεγάλες εταιρείες 
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αποκαλύπτουν τους φόρους των εργαζομένων για το κράτος, 
επίσης τους εισπράττουν και μάλιστα με νόμιμες και από τις 
κυβερνήσεις επιτρεπόμενες συμβατικές σχέσεις μειώνουν τους 
φόρους εισοδήματος, για τις υπηρεσίες τους ως 
φοροδιοργανωτές και εισπράκτορες, ως ελεγκτές ασθενειών και 
εργασίας και ως δημιουργοί εργασίας διεθνώς σε σχεδόν 
μηδενικούς φόρους και συσσωρεύουν ολοένα και μεγαλύτερες 
περιουσίες και μπορούν έτσι να διαμορφώνουν δωροδοκούμενη 
εξουσία, λόμπι και επιρροή στις κυβερνήσεις και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μετά από δική τους βούληση (όπως οι 
κεφαλαιοκράτες πρίγκιπες με τους αυτοκρατορικούς άρχοντες στη 
φεουδαρχία).  

Απόσπασμα από τη Βικιπαίδεια στις 10 Οκτωβρίου 2020 σχετικά 
με τη δουλοπαροικία στη Γερμανία και η οποία είχε νομική 
ύπαρξη σε διάφορες μορφές σε όλη την Ευρώπη.  

 

 

 

(Το απόσπασμα από τη Βικιπαίδεια: Serfdom, είναι σημειωμένο με μπλε 
χρώμα) Το κείμενο αυτό έχει άδεια χρήσης Creative Commons CC-BY-SA 
3.0 Unported License. Χρησιμοποιεί υλικό από το λήμμα Schloss Biebrich 
της Βικιπαίδειας. 
Ένας κατάλογος των συγγραφέων είναι διαθέσιμος στη Wikipedia. 

Στο Σλέσβιχ και στο Χόλσταϊν δεν προβλεπόταν η απομάκρυνση από το κτήμα 
χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου του κτήματος. Ο κύριος του κτήματος είχε το 
δικαίωμα να διεκδικήσει τον δουλοπάροικο από τρίτους. Υπήρχαν συνθήκες 
έκδοσης μεταξύ των εδαφικών αρχόντων, και άλλοι ευγενείς, πόλεις και 
συντεχνίες επιτρεπόταν να δέχονται δουλοπάροικους μόνο όσους μπορούσαν 
να προσκομίσουν χάρτες από τον άρχοντα του κτήματος. Στη Βυρτεμβέργη, 
από την άλλη πλευρά, υπήρχαν διάφοροι νέοι κανόνες: το 1455 φαίνεται ότι 
επικράτησε η ελευθερία μετακίνησης- ο μετακινούμενος έπρεπε μόνο να 
αναλάβει να πληρώσει έναν φόρο για τον άνθρωπο. Το 1523, ο φόρος σε μία 
περίπτωση ανήλθε σε 36 heller (ασημένιες πέννες που κόπηκαν στο 
Schwäbisch Hall).  
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Το 1495 υπήρχε απαγόρευση απομάκρυνσης από την κυριαρχία του άρχοντα, 
το 1514 γενική άδεια απομάκρυνσης με εικοσαετή μεταβατική περίοδο. Το 
1520 η άδεια αυτή προωθήθηκε, ενώ το 1537 ανακλήθηκε και πάλι. Το 1551 
χορηγήθηκε ξανά το δικαίωμα αποχώρησης και το 1598 αποσύρθηκε 
οριστικά. Το δικαίωμα μετακίνησης δεν σήμαινε, ωστόσο, ότι η δουλοπαροικία 
έληξε ή διακόπηκε από έναν ξένο τοπικό άρχοντα- μάλλον, η αρχή της 
υπεροχής της δουλοπαροικίας ίσχυε στη νότια Γερμανία.  

Οι φόροι των δουλοπάροικων, όπως ο φόρος του ανθρώπου, μπορούσαν 
επίσης να εισπράττονται από τον άρχοντα του κτήματος σε μέρη που δεν του 
ανήκαν. Οι κότες των δουλοπάροικων, με τις οποίες αναγνωριζόταν κάθε 
χρόνο εκ νέου η δουλοπαροικία, συλλέγονταν με μεγάλη διοικητική 
προσπάθεια από τους κότες ως "Fasnachthennen" εκτός της γαιοκτησίας και 
της τοπικής αρχοντιάς και καταχωρούνταν στο βιβλίο των κοτών καθώς και 
στον φόρο των ανθρώπων.  

 

απώλεια ελευθερίας   

Η δουλοπαροικία καθιερώθηκε με τη γέννηση- καθοριστικός παράγοντας ήταν 
η ιδιότητα της μητέρας. Εάν ένας χήρος είχε παιδιά από διάφορους γάμους, 
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην αφαίρεση των παιδιών.  

Οι ελεύθεροι μπορούσαν να πέσουν σε δουλεία. Η "παραγραφή" του 
ελεύθερου καθεστώτος συνέβαινε όταν ένας ελεύθερος εγκαταστάθηκε σε μια 
περιοχή όπου ο αγροτικός πληθυσμός ήταν δουλοπάροικος. Ακόμη και τα 
ελεύθερα παιδιά γίνονταν δουλοπάροικοι αν οι γονείς τους γίνονταν 
δουλοπάροικοι μετά τη γέννηση. Όσοι δεν μπορούσαν πλέον να συντηρηθούν 
οικονομικά ως ελεύθεροι μπορούσαν να γίνουν δουλοπάροικοι. Για να είναι 
αποτελεσματική, η δήλωση αυτή έπρεπε να γίνει γραπτώς σε επιστολή 
παράδοσης. Εμφανίστηκαν επίσης μαζικοί όρκοι σύμφωνα με 
προκατασκευασμένα υποδείγματα, με τους οποίους οι υπήκοοι δεσμεύονταν 
να μην αποξενωθούν από τον άρχοντα του κτήματος με το σώμα και τα αγαθά 
τους, στη Βυρτεμβέργη το 1282/1283 και το 1296/1297 και στη Βασιλεία το 
1499.  

Η κατάργηση της δουλοπαροικίας μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την 
απελευθέρωση έναντι πληρωμής και κατά βούληση του άρχοντα του 
κτήματος. Η απουσία από το κτήμα είχε ως αποτέλεσμα την παραγραφή της 
δουλοπαροικίας. Για τους ανύπαντρους η περίοδος ήταν 31 έτη, έξι εβδομάδες 
και τρεις ημέρες- για τους παντρεμένους δέκα έτη.  

Στη Βυρτεμβέργη, η ανταλλαγή δουλοπάροικων μεταξύ μεμονωμένων 
αρχόντων γινόταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε γειτονικά εδάφη. Μια 
αλλαγή έγινε επίσης με πρωτοβουλία των δουλοπάροικων, κυρίως όταν 
ήθελαν να παντρευτούν και επομένως να μετακομίσουν, αλλά δεν είχαν τα 
χρήματα για λύτρα.  
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Οι δουλοπάροικοι μπορούσαν να πωληθούν με αγαθά αλλά και μεμονωμένα. 
Συνήθως οι εξαθλιωμένοι κατώτεροι ευγενείς πωλούσαν δουλοπάροικους σε 
φερέγγυους ανώτερους ευγενείς.  

 
Διάκριση μεταξύ δουλείας και δουλοπαροικίας  

Για τη διάκριση της δουλείας από τη δουλοπαροικία υπάρχουν τρεις βασικές 
απόψεις, δηλαδή η διαφορά, η ομοιότητα και η ταυτότητα των δύο. 

Διαφορετικότητα  

Ο ιστορικός υλισμός προϋποθέτει μια αναπτυξιακή διαφορά. Σύμφωνα με 
αυτήν, στο πλαίσιο του συστήματος της δουλείας, το σύνολο του προϊόντος 
που δουλεύεται ανήκει στον ιδιοκτήτη του δούλου, ο οποίος στη συνέχεια δίνει 
στον δούλο τόση ποσότητα από αυτό ώστε να μπορεί να παραμείνει 
ζωντανός. Στο πλαίσιο της φεουδαρχίας, ο δουλοπάροικος ή ο γαιοκτήμονας 
λαμβάνει πρώτα ολόκληρο το προϊόν της εργασίας του, αλλά πρέπει να δώσει 
ένα μέρος σε είδος ή σε χρήμα στον φεουδάρχη. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο ο 
καταπιεστής και ο λεηλατητής αλλά και οι καταπιεσμένοι και οι λεηλατημένοι 
μοιράζονται το προϊόν. Το πλεονάζον προϊόν πηγαίνει λίγο ή πολύ στον 
φεουδάρχη, αλλά το γεγονός ότι ένα μέρος του προϊόντος ανήκει δικαιωματικά 
στον δουλοπάροικο και ότι αυτό το μέρος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 
αυξηθεί με υψηλότερη εργασία, καθιστά το φεουδαρχικό σύστημα προηγμένο 
σε σύγκριση με το αρχαίο και επιτρέπει την ύπαρξή του κατά κύριο λόγο.  

Ομοιότητα  

Οι διεθνείς συνθήκες και οι εθνικές ποινικές νομοθεσίες που τις εφαρμόζουν 
υποθέτουν επίσης τη διαφορά μεταξύ δουλείας και υποτέλειας, αλλά 
διατάσσουν την ίδια νομική συνέπεια, δηλαδή την απόλυτη απαγόρευση. 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη δουλεία της 25ης Σεπτεμβρίου 1926, δουλεία 
είναι η "κατάσταση ή το καθεστώς ενός προσώπου στο οποίο ασκούνται οι 
εξουσίες που συνδέονται με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε από 
αυτές". Μόλις τριάντα χρόνια αργότερα, η Συμπληρωματική Σύμβαση για την 
κατάργηση της δουλείας της 7ης Σεπτεμβρίου 1956] προσθέτει τον νομικό ορισμό 
της δουλείας: "Δουλεία είναι η κατάσταση ή το νομικό καθεστώς ενός 
προσώπου που δεσμεύεται από το νόμο, το έθιμο ή τη συμφωνία να ζει και να 
εργάζεται σε γη που ανήκει σε άλλο πρόσωπο και να παρέχει σε αυτό το 
πρόσωπο ορισμένες υπηρεσίες, αμειβόμενες ή μη, χωρίς να μπορεί να 
αλλάξει τη θέση του ανεξάρτητα".  

Το άρθρο 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1948 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρονται 
στην απαγόρευση της δουλείας ή της υποτέλειας, όπως και το άρθρο 5 
παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που κυρώθηκε το 2009. Ποινική διάταξη για τη δουλεία και την 
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υποτέλεια περιλαμβανόταν από το 1866 έως το 2005, με την ίδια σχεδόν 
διατύπωση, στο άρθρο 234 του Ποινικού Κώδικα της Βόρειας Γερμανικής 
Συνομοσπονδίας, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, το οποίο υπολογιζόταν σταθερά με τον ίδιο 
τρόπο- από το 2005 έως το 2016, αντίστοιχη διάταξη υπήρχε στο άρθρο 233 
του Ποινικού Κώδικα και από το 2016 στο άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα. 

L 

Από τον 16ο αιώνα και μετά, τα πρώτα σχολεία με υποχρεωτική 
εκπαίδευση εισήχθησαν σιγά-σιγά στην Ευρώπη, η οποία στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες εθνικές περιοχές μέχρι την 
έναρξη της εκβιομηχάνισης τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα, στην 
αποστολή της σχολικής διαμεσολάβησης, ωστόσο, 
αποκλείστηκαν οι γενικές γνώσεις, η φαντασία και η 
δημιουργικότητα και η ύλη περιορίστηκε στις σημαντικότερες 
πολιτιστικές τεχνικές για τους "εργάτες του ABC". Η διδασκαλία 
της ύλης και των περιορισμών του περιεχομένου της χωρίς τη 
διδασκαλία της δημιουργικότητας μεταφέρθηκε (με κάποιες 
μεταρρυθμίσεις) από τον 19ο αιώνα στη σύγχρονη εκπαίδευση, 
διατηρώντας τον κύριο προσανατολισμό του αποκλεισμού της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το κλασικό "Studium 
Generale", το οποίο συνδέει και διευρύνει τους τομείς της 
γνώσης, γενικά δεν προσφέρεται από το κράτος ή μόνο σε 
ελαχιστοποιημένη μορφή από τα πανεπιστήμια. Η ποιότητα του 
"Studium Generale" επαφίεται στην πρωτοβουλία και τις 
γνωστικές ικανότητες του ατόμου (βλέπε επίσης Λεονάρντο ντα 
Βίντσι) και παραμένει στο χέρι του ατόμου (ακόμη και ενάντια σε 
πολλά εμπόδια) να βρει την πρόοδο και τις καινοτομίες με τη δική 
του πρωτοβουλία.  

Απόσπασμα από τη Βικιπαίδεια Υποχρεωτική εκπαίδευση 
Στο κείμενο αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Schloss Biebrich 
της Βικιπαίδειας, το οποίο διανέμεται υπό την Creative Commons CC-BY-
SA 3.0 Unported License. Ένας κατάλογος των συγγραφέων είναι 
διαθέσιμος στη Wikipedia. 
 
Παρόλο που η Γενεύη είχε εισαγάγει την υποχρεωτική εκπαίδευση το 1536 και 
στη συνέχεια άλλα κράτη[2] και το Δουκάτο του Παλατινάτου-Ζβάιμπρουκεν το 
1592[3] ως μικρότερη κρατική μονάδα, και η πόλη του Στρασβούργου είχε 
ακολουθήσει το παράδειγμα με αντίστοιχο νόμο ήδη από το 1598, τα 
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περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη εισήγαγαν την υποχρεωτική εκπαίδευση μόλις 
τον 18ο αιώνα (Αυστρία 1774, Ελβετία, ΗΠΑ), η οποία περιελάμβανε και την 
κατ' οίκον εκπαίδευση, ή την υποχρεωτική εκπαίδευση (Λιχτενστάιν 1805, 
Γαλλία 1882, Γερμανία1919[4]). 
 
Για τους μετά τον Τόμας Μάλθους και τον κοινωνικό δαρβινισμό 
που ανατέθηκε στους σημερινούς στοχαστές και υποτιθέμενους 
σωτήρες της ανθρωπότητας (σε περιόδους της Γαλλικής 
Επανάστασης 1789 -1799) είναι να πραγματοποιηθεί μια 
οργανωμένη ελαχιστοποίηση της ανθρωπότητας για τη 
διατήρηση των ειδών για τους ακόλουθους λόγους. Αυτό το 
μοντέλο του φεουδάρχη έχει διαψευστεί προ πολλού από 
επιστημονικά δεδομένα, μελέτες και από την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας, μέχρι σήμερα, και υποτίθεται ότι 
αποπροσανατολίζει με ψευδείς πληροφορίες, μεταμφιεσμένες σε 
επιστημονικές μελέτες, από το γεγονός ότι πρόκειται μόνο για τη 
διατήρηση και εκμετάλλευση της χρήσιμης ανθρώπινης 
συμπεριφοράς υπό τη χρήση των  
μέτρα ευθανασίας και ευγονικής υπό τη σημαία της προστασίας 
του περιβάλλοντος και των ιών για τη διατήρηση της 
ανθρωπότητας. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια έλλειψη 
δημιουργικότητας υπό το πρόσχημα του επιστημονικού 
διαφωτισμού, όπου ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός 
παρουσιάστηκε ως απειλή και όχι ως ηθικό αναπτυξιακό κέρδος 
της δημοκρατίας. Αυτό που από την πραγματική εξέλιξη κατά τη 
διάρκεια χιλιετιών, καθώς και από τεκμηριωμένες έρευνες και 
εκατοντάδες τεκμηριώσεις, επίσης μετά την οικοδόμηση των 
πρώτων δημοκρατιών, με την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού αποδείχθηκε και αποδεικνύεται λάθος.   
 
Απόσπασμα από τη Βικιπαίδεια για τον Τόμας Μάλθους (1766 -
1834) 
Στο κείμενο αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Schloss Biebrich 
της Βικιπαίδειας, το οποίο διανέμεται υπό την Creative Commons CC-BY-
SA 3.0 Unported License. Ένας κατάλογος των συγγραφέων είναι 
διαθέσιμος στη Wikipedia. 
  
Σε μια κριτική της αισιόδοξης άποψης του Γουίλιαμ Γκόντγουιν για την 
τελειοποίηση της ανθρώπινης κοινωνίας και τις κύριες ικανότητές της να 
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επιλύει προβλήματα, ο Μάλθους, στο Δοκίμιο για την αρχή του πληθυσμού 
(1798), ανέδειξε τον υπερπληθυσμό ως πρόβλημα μιας εξελισσόμενης 
οικονομίας και κοινωνίας. Ο Μάλθος παρουσιάζει ως μια προφανή μοιραία 
αναγκαιότητα το γεγονός ότι το ανθρώπινο γένος υπάκουσε τυφλά στο 
νόμο της απεριόριστης αύξησης, ενώ τα μέσα διαβίωσης που το 
καθιστούσαν ζωντανό δεν αυξάνονταν μαζί του στις ίδιες αναλογίες. Το 
γεγονός αυτό του φάνηκε τόσο καλά τεκμηριωμένο που δεν δίστασε να το 
δηλώσει ως μαθηματικό αξίωμα. Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι αυξάνονται 
με γεωμετρική πρόοδο και τα τρόφιμα με αριθμητική πρόοδο. Στο 
αριθμητικό παράδειγμα: Αν ένα ζευγάρι αποκτήσει τέσσερα παιδιά και 
αυτά με τη σειρά τους αποκτήσουν τέσσερα παιδιά ανά ζευγάρι, ο 
πληθυσμός αυξάνεται ανάλογα- αλλά η αύξηση της παραγωγής τροφίμων 
δεν ακολουθείται με την ίδια αναλογία. Η βελτιωμένη άρδευση αυξάνει την 
παραγωγικότητα κατά περίπου 20%. Αλλά αυτή η αύξηση δεν παράγει 
περαιτέρω αύξηση. Έτσι, σύμφωνα με τον Μάλθους, θα έρθει η στιγμή 
που τα αποθέματα δεν θα επαρκούν πλέον για τον πληθυσμό της γης, αν 
οι διορθωτικοί αυτοί παράγοντες, όπως οι ασθένειες, η δυστυχία και ο 
θάνατος, δεν επέμβουν ξανά και ξανά για να αποκαταστήσουν την 
ισορροπία. Ο Μάλθους εξέφρασε έτσι την επιστημονική αλλά και ηθική 
κρίση του για τους δυστυχείς σε ένα απόσπασμα του κειμένου το οποίο 
διέγραψε σε μεταγενέστερες εκδόσεις, αλλά το οποίο θεωρήθηκε 
χαρακτηριστικό του πνεύματος της διδασκαλίας του: 

"Ένας άνθρωπος", έλεγε, "που γεννιέται σε έναν κόσμο που είναι ήδη 
κατειλημμένος, όταν η οικογένειά του δεν έχει τα μέσα να τον θρέψει ή 
όταν η κοινωνία δεν έχει ανάγκη την εργασία του, αυτός ο άνθρωπος δεν 
έχει το παραμικρό δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε μερίδα τροφής και 
είναι πραγματικά πάρα πολύ στη γη. Στο μεγάλο συμπόσιο της φύσης δεν 
υπάρχει θέση γι' αυτόν. Η φύση τον διατάζει να φύγει και δεν παραλείπει 
να εκτελέσει ακόμη και αυτή την εντολή"[3]. 
 
Το φεουδαρχικό μοντέλο της δουλείας και της δουλοπαροικίας, 
που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις άρχουσες τάξεις, ενισχύθηκε 
περαιτέρω από τη φιλοσοφία της ευθανασίας του Τόμας 
Μάλθους (Αρχή του πληθυσμού και Αρχές της οικονομίας) και τον 
κοινωνικό δαρβινισμό για τη μείωση της διάρκειας ζωής των 
ανθρώπων. Αυτή η σκέψη των φεουδαρχών που υποκινεί τη 
μαζική δολοφονία έχει αποδειχθεί ότι είναι όχι μόνο επιστημονικά 
λανθασμένη, αλλά και με αντίστροφη κατεύθυνση για την 
επιβίωση της ανθρωπότητας και έχει προφανώς διαψευστεί από 
τη θετική εξέλιξη των πληθυσμιακών στοιχείων, τη 
δημιουργικότητα του παγκόσμιου πληθυσμού, την εξόρυξη 
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πόρων. Αυτό δεν εμπόδισε, ωστόσο, ότι η απάνθρωπη 
ευθανασία που σκέφτηκε ένας Τόμας Μάλθος (τον 19ο αιώνα 
1,65 δισεκατομμύρια άνθρωποι υπό το σήμα της Γαλλικής 
Επανάστασης), ο Χίτλερ ή μεταμφιεσμένη ως Κοινωνικός 
Δαρβινισμός έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα με 7,8 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους το 2020 και ζει ως συνολική επίθεση στην ουσία της 
ανθρώπινης ύπαρξης, ως κοινωνική τάξη, φυλή, φτώχεια ή 
ηλικιακή ευθανασία, καθώς και με τη μορφή της αναγκαστικής 
στείρωσης για να σωθεί ο κόσμος μεταμφιεσμένη από την 
παγκόσμια συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Απόσπασμα από τη Wikipedia για την ευγονική 
Στο κείμενο αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Schloss Biebrich 
της Βικιπαίδειας, το οποίο διανέμεται υπό την Creative Commons CC-BY-
SA 3.0 Unported License. Ένας κατάλογος των συγγραφέων είναι 
διαθέσιμος στη Wikipedia. 

 
Υπό τον αντίκτυπο της ναζιστικής φυλετικής υγιεινής, πολλοί πολιτικοί και 
επιστήμονες εγκατέλειψαν τις ιδέες της ευγονικής. Η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογράφηκε από τα Ηνωμένα 
Έθνη το 1948 και περιέχει τη φράση: "Άνδρες και γυναίκες σε ηλικία γάμου 
έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια χωρίς 
κανένα περιορισμό για λόγους φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας". Το 1978, 
η UNESCO διακήρυξε τη θεμελιώδη ισότητα όλων των ανθρώπων ως 
ιδανικό. [76] 

Ως απάντηση στη ριζοσπαστικοποίηση υπό τους Ναζί, σχεδόν όλες οι 
χώρες απομακρύνθηκαν από τις ευγονικές πολιτικές που εφάρμοζαν 
παλαιότερα, αν και η ιδέα δεν εξαφανίστηκε. Ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, ο πρώτος 
γενικός διευθυντής της UNESCO και συνιδρυτής του Παγκόσμιου Ταμείου 
για την Άγρια Ζωή, επίσης πρόεδρος της Βρετανικής Ευγονικής Εταιρείας 
και υποστηρικτής της ευγονικής, δήλωσε το 1947: 
"[Ε]ν τούτοις είναι απολύτως αληθές ότι οποιαδήποτε ριζοσπαστική 
ευγονική πολιτική θα είναι για πολλά χρόνια πολιτικά και ψυχολογικά 
αδύνατη, θα είναι σημαντικό για την UNESCO να φροντίσει να εξεταστεί το 
ευγονικό πρόβλημα με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να ενημερωθεί 
η κοινή γνώμη για τα ζητήματα που διακυβεύονται, ώστε πολλά από αυτά 
που τώρα είναι αδιανόητα να γίνουν τουλάχιστον σκεπτά". 
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"Αν και είναι ασφαλώς αλήθεια ότι οποιαδήποτε ριζοσπαστική ευγονική 
πολιτική θα είναι πολιτικά και ψυχολογικά αδύνατη για πολλά χρόνια 
ακόμη, θα είναι σημαντικό για την UNESCO να αναγνωρίσει ότι το 
πρόβλημα της ευγονικής μελετάται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και 
ότι η δημόσια συνείδηση ενημερώνεται για τα γεγονότα σε τέτοιο βαθμό 
ώστε το αδιανόητο να γίνεται τουλάχιστον νοητό". 
- Julian Huxley[77] 
Τα σχολικά βιβλία από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1940 
περιείχαν συχνά περιεχόμενο που περιέγραφε την επιστημονική πρόοδο 
σε σχέση με τις ευγονικές πρακτικές. Πολλά πρώιμα επιστημονικά 
περιοδικά για τη γενετική περιείχαν άρθρα για την ευγονική. Στη 
μεταπολεμική περίοδο, πολλές από αυτές τις αναφορές αφαιρέθηκαν. Τα 
επιστημονικά περιοδικά άλλαξαν ακόμη και τα ονόματά τους. Για 
παράδειγμα, το 1969 το Eugenics Quarterly μετονομάστηκε σε Social 
Biology. Ωστόσο, ορισμένοι επιφανείς ακαδημαϊκοί συνέχισαν να 
υποστηρίζουν την ευγονική. Το 1963, το Ίδρυμα Ciba συγκάλεσε ένα 
συνέδριο για το μέλλον του ανθρώπου στο οποίο τρεις διάσημοι βιολόγοι 
και νομπελίστες (Hermann Muller, Joshua Lederberg και Francis Crick) 
μίλησαν υπέρ της ευγονικής. [78] Στον εκκλησιαστικό τομέα, επίσης, 
συνέχισαν να υπάρχουν θετικές φωνές για την ευγονική- για παράδειγμα, 
ακόμη και το 1953, ο Πάπας Πίος ΧΙΙ δήλωσε ότι η βασική προσέγγιση της 
ευγονικής και της γενετικής είναι ηθικά ορθή σε ένα σημείωμα προς το 
"Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για τη Γενετική Ιατρική"[79]. [80]  
 
Ναζιστική περίοδος  
→ Κύριο άρθρο: Εθνικοσοσιαλιστική φυλετική υγιεινή 
Στο Τρίτο Ράιχ, το ποσοστό γεννήσεων των "άριων" οικογενειών έπρεπε 
να αυξηθεί με κοινωνικοπολιτικά μέτρα και η "ανάξια της ζωής ζωή" 
έπρεπε να αποτραπεί, να διαχωριστεί και να καταστραφεί. Μετά την 
ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, ένας νόμος για την ευγονική 
στείρωση εισήχθη ως σημαντικό μέρος της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας 
ήδη από τον Ιούλιο του 1933 ("Νόμος για την πρόληψη των κληρονομικά 
ασθενών απογόνων"): Σε αντίθεση με προηγούμενα σχέδια, προέβλεπε 
επίσης την αναγκαστική στείρωση, απέδιδε κληρονομική κατωτερότητα σε 
συγκριτικά μεγάλες ομάδες πληθυσμού και - χωρίς προηγούμενο σε 
διεθνή σύγκριση - οδήγησε στην πραγματικότητα στη στείρωση περίπου 
300.000 ανθρώπων στα λίγα χρόνια μέχρι το 1939, αριθμός που αυξήθηκε 
κατά άλλες 60.000 μέχρι το 1945. Ορισμένες από τις επηρεαζόμενες 
πέθαναν επίσης ως αποτέλεσμα της επέμβασης στείρωσης.  
Για σύγκριση: Στις ΗΠΑ μεταξύ 1907 και 1939 στειρώθηκαν περίπου 
31.000 άτομα, στη Σουηδία μεταξύ 1934 και 1948 περίπου 12.000. Οι 
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αιτήσεις αποζημίωσης απορρίφθηκαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας για πολλά χρόνια. Μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα 
άτομα που υποβλήθηκαν σε αναγκαστική στείρωση έλαβαν σύνταξη 
αναπηρίας. 
Ο νόμος επέτρεπε τη στοχευμένη στείρωση στην περίπτωση διαφόρων 
ασθενειών για τις οποίες υπήρχαν υποψίες γενετικών αιτιών, δηλαδή στην 
περίπτωση "συγγενούς ανικανότητας, σχιζοφρένειας, κυκλικής 
(μανιοκαταθλιπτικής) παραφροσύνης, κληρονομικής ασθένειας της 
πτώσης, κληρονομικού χορού του Αγίου Βίτου (χορεία του Huntington), 
κληρονομικής τύφλωσης, κληρονομικής κώφωσης, σοβαρής κληρονομικής 
σωματικής παραμόρφωσης, [...] σοβαρού αλκοολισμού". 
(Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. 
Νόμος και εξηγήσεις, Μόναχο: J.F.Lehmanns Verlag, σ. 56). Η στείρωση 
έπρεπε να αποφασίζεται από τα "κληρονομικά υγειονομικά δικαστήρια" 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, του κηδεμόνα του ή των γιατρών 
δημοσίων υπαλλήλων ή των διευθυντών των ιδρυμάτων, και μετά από μια 
τέτοια απόφαση έπρεπε να εκτελείται "ακόμη και ενάντια στη θέληση του 
ατόμου που θα γινόταν στείρο" (Gütt et al. 1934: σ. 58). 

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή η ριζοσπαστική παραλλαγή 
της ευγονικής στη ναζιστική Γερμανία οδήγησε τελικά και στη συστηματική 
"εξόντωση της ανάξιας ζωής", η οποία διευκολύνθηκε τουλάχιστον από την 
ευγονική υποτίμηση των "κατώτερων". Ήδη από το 1929, ο Χίτλερ δήλωσε 
στο Συνέδριο του Κόμματος του Ράιχ στη Νυρεμβέργη: 
"[...] αν η Γερμανία είχε ένα εκατομμύριο παιδιά το χρόνο και αφαιρούσε 
700.000 έως 800.000 από τα πιο ευάλωτα, το τελικό αποτέλεσμα θα 
μπορούσε να είναι ακόμη και μια αύξηση της δύναμης". 
Η δράση Τ4 από το 1939 έως το 1941 αποτέλεσε και πάλι γέφυρα για το 
Ολοκαύτωμα κατά των Ευρωπαίων Εβραίων.  

 

Όταν η ευγονική απαξιώθηκε από το Ναζιστικό Ράιχ, οι 
υποστηρικτές της ευγονικής χρειάστηκαν νέες στρατηγικές. 
Έτσι, το 1946, ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, αντιπρόεδρος της 
Βρετανικής Ευγονικής Εταιρείας, έγινε ο πρώτος γενικός 
διευθυντής της UNESCO ["Διεθνής Εκπαιδευτικός, 
Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών"]. Ένα επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ που γράφτηκε από 
τον ίδιο, "Η UNESCO, ο σκοπός και η φιλοσοφία της", δείχνει: 
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"Αν και είναι ασφαλώς αλήθεια ότι μια ριζοσπαστική ευγονική 
πολιτική θα είναι πολιτικά και ψυχολογικά αδύνατη για πολλά 
χρόνια ακόμη, θα είναι σημαντικό για την UNESCO να φροντίσει 
ώστε το ευγονικό πρόβλημα να εξεταστεί με τη μεγαλύτερη 

δυνατή προσοχή και να ενημερωθεί το κοινό για το εν λόγω θέμα, 
έτσι ώστε πολλά από αυτά που φαίνονται αδιανόητα σήμερα να 

γίνουν τουλάχιστον ξανά νοητά". 
 
 Ο  στόχος ήταν να ντυθεί το θέμα της ευγονικής ή του 
ελέγχου του πληθυσμού με έναν εντελώς νέο και θετικό 
τρόπο ως σωτηρία της ανθρωπότητας. Ευγονική από εδώ και 
στο εξής σημαίνει: Προστασία της γης από την εκμετάλλευση, 
τη ρύπανση και την οικολογική καταστροφή που 
προκαλούνται από τον άνθρωπο και όχι από τη βιομηχανία 
και τη νομοθεσία των κυβερνήσεων που την πιέζουν.  
Ακολούθησαν δεκαετίες "διαφωτισμού", κατά τις οποίες ο 
αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός παρουσιάστηκε ως 
απειλή για την ανθρωπότητα, προκειμένου να αποδοθεί το 
περιβάλλον, το οποίο κατέρρεε από τις ραφές, στην αύξηση 
του παγκόσμιου πληθυσμού, ξεχνώντας ότι οι άνθρωποι δεν 
έχουν καμία δύναμη να σταματήσουν τη βιομηχανία και τις 
κυβερνήσεις να παράγουν ή να κατασκευάζουν πράγματα 
που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Οι διαμαρτυρίες και 
οι διαδηλώσεις παρεμποδίστηκαν με την επέμβαση της 
αστυνομίας και απαξιώθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, οι 
αριθμοί των συμμετεχόντων καταγράφηκαν ως σπάνιοι 
καραγκιόζηδες και οι βιώσιμες περιβαλλοντικές έννοιες δεν 
προωθήθηκαν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
φορολογήθηκαν και διατάχθηκαν. Αντιθέτως, οι 
παρωχημένες περιβαλλοντικά επιβλαβείς βιομηχανίες 
χρηματοδοτούνται με ισχυρά λόμπι.  



 

 
25 

(προεκλογικές αντιλήψεις για τα κόμματα, μέσω ελεγχόμενων 
και επικεντρωμένων αναφορών των μέσων ενημέρωσης) που 
προστατεύουν και επιδοτούν τη βιομηχανία. Με τη διαφθορά 
της διατήρησης των θέσεων εργασίας, γίνονται επενδύσεις 
σε παλιές περιβαλλοντικά επιβλαβείς τεχνικές και όχι στην 
εκπαίδευση, στον Δεύτερο Διαφωτισμό, στο Studium 
Generale, στην προώθηση της δημιουργικότητας στον 
πληθυσμό, στην εκπαίδευση και στην άμεση 
δημοκρατία, στο βασικό εισόδημα των ανθρώπων καθώς 
και στο συν-περιβαλλοντικό μέλλον όλων των πολιτών. 
  
 
Κρονολογία της Ευγονικής στον 20ό και 21ο αιώνα: 
- Το 1948, ο Χάξλεϊ ίδρυσε τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση 
της Φύσης (IUCN).  
 
- Το 1961 ο Χάξλεϊ ίδρυσε το WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για την 
Άγρια Ζωή). Άλλα ιδρυτικά μέλη ήταν, για παράδειγμα, ο 
Godfrey A. Rockefeller, ο ολλανδός πρίγκιπας Bernhard και ο 
σύζυγος της αγγλικής βασίλισσας Ελισάβετ Β', πρίγκιπας 
Φίλιππος.  
 
- Το 1969, ο πρόεδρος Νίξον δημοσίευσε την έκθεση "Η 
αύξηση του πληθυσμού και το αμερικανικό μέλλον", η οποία 
εκπονήθηκε υπό την ηγεσία του John D. Rockefeller. Ότι 
επρόκειτο προφανώς για το να γίνει η ευγονική και πάλι 
ελπιδοφόρα, Το ακόλουθο απόσπασμα από την έκθεση 
δείχνει τη σύνδεση με την ευγονική:  

"Ο πληθυσμός δεν μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται επ' 
αόριστον. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, και είπαμε στο πόρισμά 
μας ότι πιστεύουμε ότι το έθνος θα πρέπει τώρα να καλωσορίσει 

και να σχεδιάσει έναν σταθεροποιημένο πληθυσμό." 
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- Το 1972 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη η πρώτη 
διεθνής διάσκεψη για το περιβάλλον. Πρόεδρος ήταν ο 
Maurice Strong, στενός φίλος του David Rockefeller. Έκτοτε, 
το περιβαλλοντικό κίνημα τις τελευταίες δεκαετίες 
επικεντρώθηκε σε άλλα ζητήματα κρίσης, όπως η όξινη 
βροχή, η τρύπα του όζοντος, τα τροπικά δάση κ.λπ., 
επιρρίπτοντας την ευθύνη στην αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού αντί να εκθέσει την ευθύνη στις κυβερνήσεις και 
τις κατασκευαστικές εταιρείες. 
 
Το 1988 ιδρύθηκε τελικά η IPCC ["Διακυβερνητική Επιτροπή 
για την Αλλαγή του Κλίματος"], γνωστή ως "Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος". Οι εκθέσεις που 
παρήγαγε το Συμβούλιο για το Κλίμα χρησίμευαν ως έγκυρες 
πηγές για τα μέσα ενημέρωσης και πολλά άλλα φερέφωνα της 
"υπερθέρμανσης του πλανήτη", όπως ο πρώην αντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ Αλ Γκορ. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της σχετικής μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει γίνει όλο και πιο 
σημαντικό, έτσι ώστε σήμερα να έχει γίνει μείζον θέμα στην 
πολιτική, καθώς και στις συναντήσεις των κορυφαίων ελίτ, 
κλείνοντας έτσι τον κύκλο της ευγονικής.  
 
 -1988 Ο πρίγκιπας Φίλιππος δήλωσε στο Γερμανικό 
Πρακτορείο Τύπου:  
"Όταν ξαναγεννηθώ, θέλω να επιστρέψω ως θανατηφόρος ιός για 

να συνεισφέρω κάτι στη λύση του υπερπληθυσμού". 
 

-2021 Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα von der Leyen 
προειδοποίησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για άλλη 
μια πανδημία, εάν δεν επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι. 
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Έτσι, οι σημερινοί υποστηρικτές της ευγονικής λαμβάνουν νέα 
ώθηση από έναν απελευθερωμένο καπιταλισμό αναμεμειγμένο 
με την ιδέα του κοινωνικού δαρβινισμού.  
 
Απόσπασμα από τη Βικιπαίδεια Κοινωνικός Δαρβινισμός 
Στο κείμενο αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Schloss Biebrich 
της Βικιπαίδειας, το οποίο διανέμεται υπό την Creative Commons CC-BY-
SA 3.0 Unported License. Ένας κατάλογος των συγγραφέων είναι 
διαθέσιμος στη Wikipedia. 
Ο κοινωνικός δαρβινισμός είναι μια σχολή θεωρίας των κοινωνικών 
επιστημών που υποστηρίζει τον βιολογικό ντετερμινισμό ως κοσμοθεωρία. 
Ήταν πολύ δημοφιλής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρερμηνεύει επιμέρους πτυχές του δαρβινισμού σε 
σχέση με τις ανθρώπινες κοινωνίες και βλέπει την ανάπτυξή τους ως 
αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής στον "αγώνα για την ύπαρξη". Σύμφωνα με 
τον Franz M. Wuketits, οι διάφορες ποικιλίες του κοινωνικού δαρβινισμού 
συμφωνούν σε τρεις βασικές θέσεις:  

- Η θεωρία της επιλογής είναι πλήρως εφαρμόσιμη σε κοινωνικό, 
οικονομικό και ηθικό επίπεδο και συμβάλλει καθοριστικά στην 
ανθρώπινη ανάπτυξη. 

- Υπάρχει καλό και κακό γενετικό υλικό. 
- Τα καλά κληρονομικά χαρακτηριστικά πρέπει να προωθούνται, τα κακά 

να εξαλείφονται. 

Μία από τις επικρίσεις του κοινωνικού δαρβινισμού είναι η άκριτη και 
λανθασμένη μεταφορά των βιολογικών νόμων στις ανθρώπινες κοινωνίες. 
Επιπλέον, αρκετές από τις βασικές παραδοχές της δεν καλύπτονται από τη 
θεωρία του Δαρβίνου και θεωρούνται ξεπερασμένες από τη σύγχρονη 
επιστήμη. Αυτή η μεταφορά των θεωριών του Δαρβίνου, η οποία βασίζεται 
μεταξύ άλλων σε μια φυσιοκρατική πλάνη, δεν μπορεί κατ' ανάγκη να 
προκύψει από το έργο του Δαρβίνου, ούτε ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στην 
άποψη του Δαρβίνου για τον κόσμο και τον άνθρωπο.  

 
Η επιχειρηματολογία των ευγονιστών, των υποστηρικτών της 
ευθανασίας και των σοσιαλδαρβινιστών έχει καταρριφθεί 
επιστημονικά και θεωρείται σήμερα ως μύθος μαζικής 
δολοφονίας και γενοκτονίας που δικαιολογεί την εκμετάλλευση 
των ανθρώπων καθώς και τη διατήρηση της εξουσίας των 
φεουδαρχικών κυριαρχιών. 
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Αλλά πίσω στην αναπτυξιακή ιστορία της εκπαίδευσης 
στους πληθυσμούς.  

Προκειμένου να συνεχιστεί η εκβιομηχάνιση στο εσωτερικό και να 
υπάρξει διεθνής ανταγωνισμός, παραχωρήθηκε στους εργάτες 
και τους πολίτες κοινοβουλευτική δημοκρατία με ανθρώπινα 
δικαιώματα μετά από επαναστάσεις, εξεγέρσεις και ταραχές, 
επειδή οι εργάτες ήταν απαραίτητοι για την οικονομία;  

Τα μέσα ενημέρωσης του Διαδικτύου δίνουν μέχρι σήμερα στους 
πληθυσμούς τη δυνατότητα, χωρίς την επιρροή των 
φεουδαρχών, χωρίς μελλοντικούς φόβους να υποταχθούν, να 
ενημερώνονται ή να διαδίδουν τις δικές τους πληροφορίες σε όλο 
τον κόσμο. Αντίθετα, φαίνεται πιθανό, αν κάποιος πετάξει πάνω 
από το τοπίο των νέων μέσων ενημέρωσης, ότι μια βιομηχανία 
δημοσίων σχέσεων και παραπληροφόρησης των μέσων 
ενημέρωσης, ότι οι άνθρωποι αυτοπληροφορούνται, με ψεύτικες 
ειδήσεις σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για να προκαλέσουν 
σύγχυση, αποσταθεροποίηση, διχασμό και προσπάθεια 
απαξίωσης.   
 
Η νέα "Βιομηχανοποίηση 4.0" των ρομπότ και των 
αυτοδιδασκόμενων προγραμμάτων θα καταστήσει τον μονότονα 
εργαζόμενο εργάτη περιττό στο μέλλον. Αυτό δίνει χρόνο στους 
ανθρώπους να σκεφτούν, να μορφωθούν περαιτέρω και να 
επεκτείνουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, το εύρος και το 
βάθος των πληροφοριών μέσω των νέων μέσων ενημέρωσης και 
να διαχωρίσουν επιλεκτικά τις ψευδείς ειδήσεις από τις 
πραγματικές πληροφορίες, αμφισβητώντας τις πληροφορίες. 
Προκύπτει, επί του παρόντος, ο στη δημοκρατία από καιρό 
αναγκαίος αποφασιστικός και μορφωμένος δημοκράτης, ο 
οποίος απαιτεί περισσότερη δημοκρατία, συναπόφαση και συν-
κοσμικούς νόμους για τις επιχειρήσεις και τους πόρους για την 
προστασία της ανθρωπότητας και τη μελλοντική ανάπτυξη.  
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Η γνώση σχετικά με την πληροφόρηση και τις λαϊκές τελετουργίες 
και τις τελετουργίες των μέσων ενημέρωσης μπορεί να μας δείξει 
πού έχουμε πάρει λάθος στροφή στην ανάπτυξή μας και πώς 
αυτές οι τελετουργίες πληροφόρησης έχουν ανοίξει το δρόμο για 
τα δολοφονικά εγωιστικά συστήματα στα κοινωνικά συστήματα 
των κρατών που σκέφτονται και δρουν μόνο σε 
αυτοπεριοριστικές ομάδες.  
  
Ο Γερμανός κοινωνικός φιλόσοφος Niklas Luhmann εκφράζει τον 
εαυτό του στη φόρμουλα της τέχνης για τη δημιουργικότητα και 
την εξέλιξη μέσω νευρωνικών και επιγενετικών αποτελεσματικών 
πληροφοριών των κοινωνικών συστημάτων το 1996 με τέτοιο 
τρόπο:  
"Θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει ως ένα εξελικτικό επίτευγμα 
που, μόλις εφευρεθεί και εισαχθεί, αυτοτροφοδοτείται. Αν 
μεταφέρετε το αποτέλεσμα στο σύστημα της σύγχρονης 
κοινωνίας, η οποία θέτει σε ισχύ και καταργεί τις δομές της μέσω 
επιλογών, θα δείτε ένα αποτέλεσμα εξέλιξης".  
 
Η ανακάλυψη της χρήσης των νέων πληροφοριών από τη 
δημιουργικότητα ή τους φόβους για τον έλεγχο ανθρώπων ή 
ολόκληρων εθνών μέσω της διαμόρφωσης νευρωνικών δικτύων 
καθώς και της επιγενετικής μέσω των πληροφοριών των μέσων 
ενημέρωσης επιβεβαιώθηκε από έρευνα, χρόνια αργότερα, από 
επιστήμονες των οποίων τα ευρήματα τιμήθηκαν με το βραβείο 
Νόμπελ Ιατρικής.   
 
Εβδομήντα πέντε χρόνια πριν, ο Χέρμαν Γκέρινγκ ρωτήθηκε στη 
δίκη της Νυρεμβέργης: "Πώς καταφέρατε να πείσετε τον 
γερμανικό λαό να συμφωνήσει με όλα αυτά;". Είπε:  
"Λοιπόν, φυσικά, ο λαός δεν θέλει πόλεµο. (...) Αλλά τελικά, οι 
ηγέτες µιας χώρας είναι αυτοί που καθορίζουν την πολιτική, και είναι 
πάντα εύκολο να πείσεις τον λαό να συµφωνήσει, είτε πρόκειται για 
δηµοκρατία, είτε για φασιστική δικτατορία, είτε για κοινοβούλιο, είτε 
για κοµµουνιστική δικτατορία"( ....). "Ω, όλα αυτά είναι ωραία και 
καλά, αλλά ο λαός µπορεί πάντα να αναγκαστεί να ακολουθήσει τις 
εντολές των ηγετών µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου. Είναι πολύ απλό. 
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Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο από το να πείτε στον κόσµο ότι 
δέχεται επίθεση και να κατηγορήσετε τους ειρηνιστές για την έλλειψη 
πατριωτισµού τους και να ισχυριστείτε ότι θέτουν τη χώρα σε 
κίνδυνο. Αυτή η µέθοδος λειτουργεί σε κάθε χώρα".  
(Πηγή: Ηµερολόγιο της Νυρεµβέργης, Fischer Verlag)  
 
Ωστόσο, ακόμη και στις δημοκρατίες, η δημιουργικότητα, η 
τεχνολογία της καινοτομίας, η εφευρετικότητα και μια επιγενετική 
φόρμουλα δημιουργικότητας-θεραπευτικής τέχνης δεν 
διδάσκονται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα. Ο 
δείκτης νοημοσύνης, η υγεία και η ελευθερία των πληθυσμών 
σαμποτάρονται ξανά και ξανά από τις ψευδείς ειδήσεις ή από τις 
προετοιμασμένες και υπερβολικές, καθώς και από τις 
υψηλότερες εκθέσεις γεγονότων που δημιουργούν φόβο στα 
μέσα ενημέρωσης (και συνεπώς και στη δημοκρατία).   
 
Είναι ιστορία και από καιρό γνωστό ότι πολυάριθμοι κάτοχοι της 
γνώσης, η οποία οδήγησε από τη μετάδοση της γνώσης, της 
δημιουργικότητας, της υγείας για την αυτοβοήθεια των 
ανθρώπων από τους φεουδάρχες στη συνείδηση των 
πληθυσμών με την κατηγορία Fake News mobbed και όχι ως 
διανομέας της γνώσης, της δημιουργικότητας και της 
αυτοβοήθειας αγγελιοφόροι γνώση προωθούνται, αλλά 
λοιδορούνταν από τα συστήματα εξουσίας ως αιρετικοί, μάγοι, 
υβριστές της μεγαλειότητας ή οπαδοί της συνωμοσίας, 
συνωμότες και επιζήμιοι του λαού, η πλειοψηφία των πληθυσμών 
καθοδηγούνταν από τους φεουδάρχες (και μέσω ανταμοιβών) να 
τους καταγγείλουν, να τους εξοστρακίσουν, να τους διώξουν ή να 
τους σκοτώσουν. Παρ' όλα αυτά, σιγά-σιγά μέσα σε τρεις αιώνες, 
με το πρώτο κύμα της εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε μια 
δημοκρατία στην οποία οι φεουδάρχες δεν ήταν πλέον στην 
πρώτη γραμμή με τα συστήματα διακυβέρνησής τους και 
μπορούσαν να ενεργούν μόνο κρυφά. 
 
 
Θα πρέπει σε ορισμένα κράτη τα περιουσιακά στοιχεία, την 
τεχνολογία και τις γνώσεις της μεσαίας τάξης (όπως στο Χίτλερ 
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μέχρι το 1945,, στην Καμπότζη 1975-1979, στη ΛΔΓ μέχρι το 
1989, στη Ρωσία μέχρι το 1991, στην Κίνα 1949 μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας του '70) ανήκουν στο κράτος ή απαγορεύονται, 
επειδή η μεσαία τάξη και οι υπάλληλοί της (επιχειρήσεις μέχρι 
499 υπαλλήλους -χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών- αντιπροσωπεύουν το 1999 σύμφωνα με την 
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας 98,8 % της 
μεσαίας τάξης της χώρας) μπορεί να εγγυηθεί την ελεύθερη 
ανάπτυξη μιας χώρας, οι άνθρωποι να είναι ανεξάρτητοι από το 
κράτος, να μπορούν να επεξεργαστούν οικονομικά αγαθά καθώς 
και να ζήσουν ελεύθερα χωρίς την ηγετική επίκληση του κράτους 
σε αξιοπρέπεια και τουλάχιστον ήδη χωρίς εκμετάλλευση και 
διαφθορά από την πλευρά του κράτους; Στην Κίνα, αρχής 
γενομένης από τη δεκαετία του 1970, η κομμουνιστική ιδεολογία 
αντικαθίσταται από τον πραγματισμό και την εγκαθίδρυση μιας 
δικτατορίας δεδομένων "Η Κίνα δεν είναι πλέον κομμουνιστική", 
λέει ο Κινέζος ιστορικός και πρώην μέλος της Ακαδημίας 
Κοινωνικών Επιστημών Ζανγκ Λιφάν: "Υπάρχει ένας ελιτίστικος 
καπιταλισμός που φέρει μπροστά του μια σοσιαλιστική σημαία", 
λέει. "Άνθρωποι με τεράστια περιουσία κατέχουν τώρα την 
εξουσία. Εκμεταλλεύονται τις κατώτερες τάξεις". Οι προνομιούχοι, 
λέει, έχουν μονοπωλήσει τα περιουσιακά στοιχεία, τους πόρους 
και την εξουσία στα χέρια του κόμματος. "Λίγοι ολιγάρχες 
κάθονται πάνω σε μεγάλο πλούτο και η κοινωνική κατανομή είναι 
εξαιρετικά άδικη". Το μόνο που έχει απομείνει από τον 
κομμουνισμό, είπε, είναι η απολυταρχία - απολυταρχία από την 
τάξη των ιδιοκτητών". "Δημιουργούν μια ψευδαίσθηση για να 
εξαπατήσουν τον λαό".  "Οι ίδιοι δεν πιστεύουν σε αυτό. Αυτό που 
κάνουν είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λένε". 
Απόσπασμα από Andreas Landwehr, dpa 
 
Η ιστορία των αυτοκρατοριών δείχνει, ότι για να αποδυναμωθούν 
οι πληθυσμοί των χωρών σε αριθμό και να σπάσουν οι 
υπόλοιποι στη θέληση, πρέπει πρώτα να σβηστεί η μνήμη της 
κουλτούρας και της ηθικής που αναπτύχθηκε από τον φόβο που 
εξαπλώνεται με κρίσεις, πολέμους, η μεσαία τάξη στις χώρες 
πρέπει να αποδυναμωθεί ή να εξαλειφθεί και οι πρίγκιπες πρέπει 
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να στραφούν στο πλευρό των αυτοκρατόρων (στην εποχή της 
Ρώμης οι κυβερνητικές δομές μιας κατεχόμενης χώρας, στο 
Μεσαίωνα οι πρίγκιπες ή εν μέρει και οι πολίτες των πόλεων, 
δείτε επίσης πώς ο Μάο, ο Χίτλερ, ο Στάλιν, η Καμπότζη ή η ΛΔΓ 
στέρησαν από τη μεσαία τάξη και τους μορφωμένους πολίτες που 
από τη δική τους άποψη δεν ήταν σύμφωνοι με την κυβέρνηση τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους ακόμα και στον 20ο αιώνα και πώς η 
ΛΔΓ τους στέρησε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. αιώνα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους έχουν ληστευθεί και εκατομμύρια 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για την εκμετάλλευση σκλάβων 
εργασίας σε Menschnutzhaltung ή με μαζική δολοφονία έχουν 
εξαλειφθεί και η πλειοψηφία των πληθυσμών από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την πραγματική υπόβαθρο έχουν 
εξαπατηθεί).  
 
Πόσο μοιάζουν μεταξύ τους οι μεσαιωνικοί νόμοι και κανονισμοί 
σε ορισμένες χώρες δικτατορίας. 
 
 
Τρελοί, άνθρωποι με πλύση εγκεφάλου,  
στο Μεσαίωνα = δαιμονισμένοι και μάγισσες / 
υπό δικτάτορες στον 20ό αιώνα- χωρίς θανάτους από πόλεμο περίπου 50-60 εκατομμύρια 
άνθρωποι μόνο στην εποχή του Χίτλερ, υπό τον Στάλιν ή υπό τον Μάο = παράσιτα του λαού που 
φυλακίζονται, χρησιμοποιούνται ως σκλάβοι για ανθρώπινα πειράματα και σκοτώνονται.  
 
Αρνητές, αντικυβερνητικοί συνωμότες...  
στο Μεσαίωνα = άπιστοι και αιρετικοί /  
υπό δικτάτορες στον 20ό αιώνα- χωρίς θανάτους από πόλεμο περίπου 50-60 εκατομμύρια 
άνθρωποι μόνο στην εποχή του Χίτλερ, υπό τον Στάλιν ή υπό τον Μάο = παράσιτα του λαού που 
φυλακίζονται, χρησιμοποιούνται ως σκλάβοι για ανθρώπινα πειράματα και σκοτώνονται.  
   
Αντικομφορμιστές ή επαναστάτες της σκέψης που θέτουν 
σε κίνδυνο την τάξη και το επιθυμητό μέλλον και πρέπει να 
απομακρυνθούν από τη δημόσια αντίληψη  
στο Μεσαίωνα = δημόσια εκτελεσμένος ή σταλμένος στη φυλακή 
/  
υπό δικτάτορες στον 20ό αιώνα- χωρίς θανάτους από πόλεμο περίπου 50-60 εκατομμύρια 
άνθρωποι μόνο στην εποχή του Χίτλερ, υπό τον Στάλιν ή υπό τον Μάο = παράσιτα του λαού που 
φυλακίζονται, χρησιμοποιούνται ως σκλάβοι για ανθρώπινα πειράματα και σκοτώνονται.  
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Τίποτα από αυτά δεν είναι μυστικό. Οι ιστορικοί το έχουν από 
καιρό αποδείξει. Το ερώτημα της εξέλιξης του κοινωνικού 
συστήματος σήμερα είναι: Πότε θα έρθει η απαίτηση των 
πληθυσμών για μια άμεση δημοκρατία και έναν βιώσιμο και 
ηθικό καπιταλισμό, που θα μας επιτρέψει εκτός από μια 
υψηλή οικονομική ανάπτυξη χωρίς τύψεις και 
περιβαλλοντική ρύπανση;  
 
Περισσότεροι από επτά έως οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι 
μπορούν να κυβερνηθούν από τις σημερινές κυβερνήσεις, ακόμη 
και με περισσότερους στρατιώτες και αστυνομικούς, χωρίς 
περαιτέρω διευρυμένα συστήματα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης των πολιτών μόνο με τη μείωση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, με νέους νόμους και 
κανονισμούς και παραβιάσεις των βασικών νόμων και των 
Συνταγμάτων των κρατών και με τη βοήθεια των μέσων 
ενημέρωσης και των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών στα κράτη 
(βλέπε επίσης τις σημερινές προσφυγικές ροές). Αν τα παλιά 
πολιτικά συστήματα θέλουν να συνεχίσουν να κυβερνούν 
σύμφωνα με τις παλιές παραδοσιακές αρχές και, πρέπει να 
μειώσουν τις ελευθερίες και τα εγγυημένα δικαιώματα των 
πολιτών στους βασικούς νόμους ή τα Συντάγματα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ρωτήσουν 
το λαό, να θεσπίσουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης με 
περαιτέρω περιορισμένα δικαιώματα για τους πολίτες ακόμη και 
με 10 ή 13 δισεκατομμύρια ανθρώπους.  
 
Μια μοιραία ή χωρίς δημιουργικότητα ελαχιστοποίηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού με πολέμους, πανδημίες ή 
αποστείρωση και υστερία φόβου δεν λύνει τα προβλήματα 
της ανθρωπότητας, αλλά αποκόπτει το μέλλον όλων των 
ανθρώπων, επειδή η αυξανόμενη δημιουργικότητα 
μειώνεται ή καταστρέφεται από το διαδίκτυο και την μόλις 
συνειδητοποιημένη, από το K I καλύτερα χρησιμοποιήσιμη, 
νοημοσύνη σμήνους.  
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Η μείωση του δείκτη νοημοσύνης ή της δημιουργικότητας του 
παγκόσμιου πληθυσμού οδηγεί στον περιορισμό των ψυχικών 
πόρων. 
Οφείλουμε την εξέλιξή μας μόνο στην επιμονή και την 
εφευρετικότητα μερικών ανθρώπων.  
Ο περιορισμός της νοημοσύνης από το φόβο οδηγεί ήδη μέσα σε 
70 χρόνια σε σχέση με τις ακόμη ελεύθερες κοινωνίες σε 
μελλοντικούς φόβους, έλλειψη χαράς της ζωής, έλλειψη κινήτρων 
και χωρίς τη δύναμη από τη ζωή με τα παιδιά σε μια ύπαρξη 
χωρίς νόημα, στην οποία οι πληθυσμοί με μη προσανατολισμένη 
στη βιωσιμότητα σκέψη και δράση οδηγούν στην 
εγκληματικότητα, την τρομοκρατία, καθώς και σε περιορισμένες 
καινοτομίες και στον περιορισμό των οικονομικών συστημάτων, 
στη φτώχεια, την ασθένεια ή την ανελευθερία και τη μείωση της 
ανοσοποιητικής δύναμης. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι ένας 
αντεστραμμένος παράδεισος που παράγει φθίνουσες, εκ νέου 
οριοθετημένες φασιστικές κουλτούρες και πολέμους και 
φεουδαρχικά συστήματα διακυβέρνησης.  
 
Το ερώτημα που προέκυψε: Γιατί;  
Ενώ χρειαζόμαστε μια νέα βιωσιμότητα και κατά προτίμηση 
άπειρους και ηθικά χρησιμοποιούμενους πόρους για έναν 
περαιτέρω αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. 
 
Πώς μπορεί να προκύψει μια τέτοια εξέλιξη; 
Μήπως οι καθυστερημένες φεουδαρχικές δυνάμεις έχουν ήδη 
αναγνωρίσει εδώ και χρόνια μέσω μελετών ότι μια παγκόσμια 
ανάπτυξη που θα ξεκινά από τους πληθυσμούς των χωρών για 
την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας θα έχει ως αποτέλεσμα 
να διαλυθεί η εξουσία των κομμάτων και των πολιτικών, καθώς 
και των παγκόσμιων εταιρειών και του μεγαλοκεφαλαίου και να 
δώσει τη θέση της σε έναν νέο ανθρώπινο, ηθικό καπιταλισμό;   
 
Είναι η αρχή της τρίτης χιλιετίας η τελευταία στιγμή για τους 
ισχυρούς καθώς και για ορισμένους πολιτικούς που 
μπορούν ακόμα να δραστηριοποιηθούν για να αποτρέψουν 
την επερχόμενη ανάπτυξη μιας άμεσης δημοκρατίας, καθώς 
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οι ακόλουθες αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα του κόσμου 
μπορούν να διαβαστούν:  
 

1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη απαλλάσσει τους ανθρώπους 
από τη μονότονη εργασία και τους δίνει χρόνο ζωής και 
πληροφορίες μέσω των Νέων Μέσων για εξελικτική σκέψη.  
 
Ψευδείς ειδήσεις για τη δημιουργία φόβου και την 
αποτροπή της εισαγωγής μιας άμεσης δημοκρατίας: Η 
τεχνητή νοημοσύνη εξαλείφει το 50% των θέσεων 
εργασίας παγκοσμίως. Οι άνεργοι πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνιμα και να μην πληρώνουν τίποτα στα 
συνταξιοδοτικά και κοινωνικά ταμεία.   
  

2. μέσω της προβλεπόμενης Δεύτερης Αναγέννησης και 
του Διαφωτισμού, οι φόβοι του μέλλοντος στους 
πληθυσμούς θα διαλυθούν και η γενετικά διαθέσιμη 
δημιουργικότητα θα απελευθερωθεί ξανά. 

 
      Ψευδείς ειδήσεις για τη δημιουργία φόβου και την 
αποτροπή του  
      την καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας: καθώς όλο και 
περισσότεροι  
      περισσότερο, όχι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χωρίς να 
εργάζονται περισσότερο   
      Χρόνος για σκέψη και ανταλλαγή ιδεών καθώς και η  
      Διαδίκτυο για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και συζήτηση   
      να έχουν δημοκρατική φωνή και τελικά    
      την άμεση δημοκρατία ως την καθυστερημένη   
      Το βήμα του κοινωνικού συστήματος θα απαιτήσει. 
 

 
3. οι ηλικιωμένοι και υγιέστεροι πληθυσμοί έχουν όλο και 

περισσότερο χρόνο να σκεφτούν χωρίς φόβο για το 
κοινωνικό σύστημα στο οποίο θέλουν να ζήσουν και θα το 
απαιτήσουν δημοκρατικά με τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους, 
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Ψευδείς ειδήσεις για να δημιουργηθεί φόβος και να 
αποτραπεί η καθιέρωση άμεσης δημοκρατίας: Οι 
άνθρωποι γερνούν όλο και περισσότερο και, καθώς δεν 
εργάζονται πλέον, επιβαρύνουν τα συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά ταμεία που τροφοδοτούνται από τις εισφορές 
και τους φόρους επί των ωρών εργασίας, 

4. η ανάπτυξη ενός πεφωτισμένου, αυτοσκέψιμου 
παγκόσμιου πληθυσμού σπάει το μονοπώλιο εξουσίας 
των κυβερνήσεων και των κρυφών παγκόσμιων 
φεουδαρχών μέσω της άμεσης δημοκρατίας.   

          Fake News για να δημιουργηθεί φόβος και να αποτραπεί η   
          Εισαγωγή της άμεσης δημοκρατίας: Η ανάπτυξη  
          του παγκόσμιου πληθυσμού επιταχύνει την αρνητική    
          Περιβαλλοντικές διεργασίες, ενέργεια, τρόφιμα, απόβλητα 
κ.λπ.   
          την υπερθέρμανση του πλανήτη, τις δαπάνες για την   
          τα συστήματα σχολικής και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και για συντάξεις και   
          Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης γίνονται όλο και 
περισσότερο   
          των ανέργων στον παγκόσμιο πληθυσμό   
          και θα οδηγήσει σε περαιτέρω μαζικές μεταναστεύσεις, 
          (ενώ για περίπου 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους η 
εκπαίδευση δεν είναι    
          δεν χρειάζεται πλέον).     
       
Τα σημεία 1- 4 δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν και σίγουρα 
δεν μπορούν να λυθούν με δημόσιες σχέσεις - αναφορές στα 
μέσα ενημέρωσης, εκλογικά δώρα και ψευδείς επιστημονικές 
πληροφορίες στο σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης. 
Οδηγούν στο λανθασμένο συμπέρασμα διάσωσης των ισχυρών 
μιας ΠΕΜΠΤΗΣ ακόμη μεγαλύτερης απανθρωπιάς που σκέφτηκε 
η φεουδαρχική κυριαρχία κατά το πρότυπο του Τόμας Μούλτους:  
 
Οι άχρηστοι άνθρωποι πρέπει να πεθαίνουν. 
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Αυτό ξεχνάει,  

a.) ότι δεν υπάρχουν άχρηστοι άνθρωποι στο δίκτυο 
πληροφοριών (σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία 
Πληροφοριών του Dieter Liedtke) μιας κοινωνίας 

b.) ότι αυτές οι αρνητικές συνθήκες- του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, των περιβαλλοντικών τοξινών, των συστημάτων 
υγείας, της βιομηχανικής διατροφής, της έκτακτης ανάγκης 
δημιουργικής εκπαιδευτικής ανάπτυξης έχουν εγκριθεί και 
ενθαρρυνθεί από ορισμένες κυβερνήσεις με 
παραχωρήσεις προς τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και 
με την αποτυχημένη μεταγενέστερη αλλαγή, 

 
1.) να υιοθετήσουν νόμους βιώσιμης παραγωγής και 

κατασκευής,   
 

2.) τη δημιουργία νόμων για τους βιώσιμους πόρους,  
 

3.) τον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος για 
έναν ηθικό και δημιουργικό πληθυσμό,   

 
να συνοδεύει τον πληθυσμό σε μια συν-περιβαλλοντική 
διαδικασία μέσω της πληροφόρησης,  

 
4.) να εφαρμόσει έναν κώδικα μέσων ενημέρωσης κατά της 

διακίνησης φόβου,  
          μόνο οι κρίσεις της σημερινής εποχής δείχνουν ότι μέσω 
της   
          Αποτυχίες των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
καταστροφές     
          θα μπορούσε να αναπτυχθεί εξαρχής.  
 
Κάποιες κυβερνήσεις ενεργούν ανάλογα, δείχνοντας τον 
πληθυσμό: Σταματήστε τον κλέφτη!  
 
Ο φερόμενος ως κλέφτης υποτίθεται ότι πρέπει να τρομοκρατηθεί 
σε μια παράλυση φόβου (σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες 
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για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τις αναφορές των 
μέσων ενημέρωσης και των δημοσίων σχέσεων) από την 
αποφασισμένη, παντού αισθητή δύναμη των ορατών 
κυβερνητικών μέτρων και να βυθιστεί σε μια ψεύτικη συνείδηση 
ενοχής και να παραδοθεί κάτω από ισχυρούς φόβους, από την 
παρουσία της κοινής γνώμης των μέσων ενημέρωσης, των 
νόμων, των κανονισμών, της αστυνομίας και του στρατού στη 
μοίρα του (ως ενοικιαστής χωρίς να μπορεί να αποκτήσει 
ιδιοκτησία και ασφάλεια), η οποία έχει αποφασιστεί στην 
πλειοψηφία των πληθυσμών (σταδιακά μέχρι το 90%) από 
ανώτερη αρχή ως αναπόφευκτη.  
 
 

Στον σημερινό ιό Corona Virus  

Έλεγχος της κοινωνίας μέσω των φόβων πανδημίας; 

Πρώτον, μερικά καλά νέα.  

Η πανδημία Corona θα χάσει τον τρόμο της και θα μπορέσει 
να ελεγχθεί όταν μάθουμε από τα λάθη μας να ζούμε με 
πολύ πιο θανατηφόρες πανδημίες, χωρίς την εντολή της 
κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για 
αποκλεισμούς και υστερία φόβου.  

Για το σκοπό αυτό, οι συνθέσεις των εμβολίων και τα κοινά 
δραστικά συστατικά τους με τους μελλοντικούς εμβολιασμούς 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από μελέτες σχετικά με το συνολικό 
κίνδυνο για την υγεία που προκαλούν αυτοί οι χρονικά 
καθυστερημένοι εμβολιασμοί σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και 
ομάδες κινδύνου (και κατά πόσον τα εμβόλια αποδυναμώνουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα μέσω της τεχνητής ιικής επίθεσης και το 
προετοιμάζουν για την επόμενη ισχυρότερη ιική επίθεση).  

Η φαρμακοβιομηχανία, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης και τον 
ΠΟΥ, πρέπει τουλάχιστον να αναλάβει την ευθύνη του προϊόντος 
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για τις αρνητικές επιπτώσεις των εμβολίων στην υγεία (σε σχέση 
με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, το περιβάλλον, τα 
τρόφιμα και τα φάρμακα για τις ομάδες κινδύνου και τις 
κυβερνητικές εντολές αποκλεισμού) που έχει αναπτύξει και 
πουλήσει, και η κυβέρνηση πρέπει να αναθέσει ανεξάρτητες 
μακροχρόνιες μελέτες των εμβολίων για όλες τις ομάδες 
κινδύνου.  

Παραμένει η θετική συνειδητοποίηση (μετά το 2021 μέχρι την 
επόμενη πανδημία) στους πληθυσμούς που από τη 
φαρμακοβιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης υποδαυλίζονται οι φόβοι και τα λουκέτα, στην ίδια 
την απόδοση της σκέψης και την παρατήρηση της 
συμπεριφοράς, τώρα του καθενός μετά τη μείωση του φόβου; 
ως IQ και τη μείωση της νοημοσύνης, καθώς και την κατάθλιψη, 
τη συσσώρευση ασθενειών και την πρόσληψη κυττάρων ιού 
κλειδί μπορεί να γίνει κατανοητό.  

Το σκοτεινό κείμενο που ακολουθεί είναι μόνο μια 
μυθοπλασία, την οποία ο καθένας θα πρέπει να ξεχάσει το 
συντομότερο δυνατό μετά την ανάγνωσή της και μόνο τότε 
να την ξεθάψει και να τη θυμηθεί, όταν οι πολιτικές εξελίξεις 
δείξουν τους μηχανισμούς ελέγχου του φόβου που 
καταγράφονται εδώ στις κυβερνητικές δηλώσεις και στα 
μέσα ενημέρωσης. 

Αυτή η σκοτεινή μυθοπλασία δεν έχει καμία πραγματικότητα και 
είναι μόνο ένα παιχνίδι του μυαλού. Ας συνεχίσουμε τη σκέψη. Τι 
θα επιτρέψει μια παγκόσμια κοινωνία, το έτος 2022-2025, εκτός 
από την πληροφόρηση από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ως 
πραγματικότητα και πληροφόρηση χωρίς να αποκλείεται από την 
κοινωνία με τη σειρά της στα μέσα ενημέρωσης αντιδημοκρατικό 
μπόμπιρα και να απαξιώνεται από τις διαδικασίες διαμόρφωσης 
της πολιτικής και της κοινής γνώμης;  
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Αντιλαμβανόμαστε μόλις τώρα, μέσω του Διαδικτύου, των νέων 
μέσων ενημέρωσης, μια πραγματικότητα κρυφής φεουδαρχίας 
και καθοδήγησης ή καθορισμού δεύτερων και τρίτων 
παρασκηνιακών χεριών που δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε 
μέσω των κλασικών μέσων ενημέρωσης, ή οι πληροφορίες στο 
Διαδίκτυο σχετικά με αυτή την κατάσταση της κοινωνίας μας είναι 
απλώς παραπληροφόρηση; 
  
Είναι πάλι με τέτοιο τρόπο, όπως στην εποχή της πίστης του 
Μεσαίωνα ή την εποχή των δικτατοριών, ότι πρέπει να 
πιστεύουμε άνευ όρων ότι στους δουλοπάροικους 
διακηρύσσονται οι λόγοι για τον πόλεμο, τις πανδημίες, το κλίμα 
και την τρομοκρατία, ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις 
πληροφορίες των φεουδαρχών και μετά από επιστημονικά 
προφανή γεγονότα να μην εξετάζουμε και πολύ περισσότερο να 
μην δημοσιεύουμε; Δεν επιτρέπεται στους πολίτες να 
συναντώνται, να ανταλλάσσουν ή να δημιουργούν κοινότητες 
συζήτησης (στο διαδίκτυο ή στον αναλογικό κόσμο);  
 
 
Εκτός από τις σημερινές κυβερνητικές πεποιθήσεις, οι οποίες 
όπως και τα θρησκευτικά δόγματα στο Μεσαίωνα διαδόθηκαν 
από τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν 
από τις επιστήμες (τότε όπως και τώρα) χωρίς απαξίωση και 
διώξεις από την κυβερνητική πλευρά (στα κυρίαρχα μέσα 
ενημέρωσης του 20ου αιώνα των χωρών του Χιτ, του Στάλιν, του 
Μάο καθώς και για τον επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράκ από τα 
μέσα ενημέρωσης της πεποίθησης του φεουδάρχη και χωρίς 
αποδεδειγμένα φωτισμένα γεγονότα). αιώνα των χωρών του 
Χίτλερ, του Στάλιν, του Μάο καθώς και για τον επιθετικό πόλεμο 
κατά του Ιράκ από τα μέσα ενημέρωσης της φεουδαρχικής πίστης 
και χωρίς αποδεδειγμένα φωτισμένα γεγονότα) μόνο η μία 
πλευρά, δηλαδή οι πληροφορίες των κυβερνήσεων και τα 
"Fake News" τους, έχουν διαδοθεί και έτσι "ξεκαθαριστεί" από τα 
μέσα ενημέρωσης ως η μόνη αλήθεια μέσω της αυτολογοκρισίας,  
"Αυτός που προκαλεί κακό στην ανθρωπότητα.". 
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Αυτό γίνεται, τότε όπως και τώρα, χωρίς να επιλύονται τα 
προβλήματα του περιβάλλοντος, της καπιταλιστικής υγείας 
και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
χώρα τους, προκειμένου να επιβληθεί μια κρυφή 
δουλοπαροικία στον πληθυσμό με ακόμα μεγαλύτερες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω νόμων, 
διαταγμάτων και διαταγών, αμέτρητες δολοφονίες με τη 
βοήθεια των ΜΜΕ, μέσω της απόλυτης πίστης που απαιτούν οι 
κυβερνήσεις για λόγους αυτοσυντήρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτολογοκρισίας των πληθυσμών (η οποία καθίσταται δυνατή 
μόνο από τα ΜΜΕ). (Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι 
δεν έχουν ακόμη κατηγορηθεί για τα εγκλήματά τους, για τη 
διάδοση ψευδών πληροφοριών κατά την εποχή του Χίτλερ, για 
την υποβοήθηση της ανήθικης αυτολογοκρισίας των μαζών μέσω 
των ψευδών ειδήσεων ή για την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και για την υποκίνηση της δολοφονίας 
εκατομμυρίων ανθρώπων και τον αποκλεισμό και την καταστροφή 
ολόκληρων λαών). 
 
Σε άμεση συνέχεια της μεσαιωνικής φεουδαρχικής αξίωσης 
κάποιων κυβερνήσεων, υπάρχουν ακόμη και σήμερα αυτές οι 
αντιδημοκρατικές και απάνθρωπες αντιλήψεις πληροφόρησης, οι 
οποίες οδηγούν στην αυτολογοκρισία του πληθυσμού και 
θυμίζουν επίσης τις απάνθρωπες πρακτικές των αιρετικών, 
κομμουνιστικών, εθνικοσοσιαλιστικών και καπιταλιστικών 
ηγετών; 
 
Μπορεί το κλίμα, η τρομοκρατία, η ρύπανση και η πανδημία 
Corona αυτά (ο κατάλογος είναι μόνο ενδεικτικός και μπορεί να 
προστεθεί περαιτέρω) να χτιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως 
πεποιθήσεις για δουλοπάροικους στα μέσα ενημέρωσης από τα 
μέσα ενημέρωσης που έχουν καθιερώσει την αυτολογοκρισία 
των πολιτών με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα προβλήματα για 
ιδεολογικά κίνητρα και με έλλειψη δημιουργικότητας να μην είναι, 
αντιμετωπίζονται και αποκαθίστανται από τις κυβερνήσεις ως 
επείγοντα αναγκαία, αλλά χρησιμοποιούνται ως αφορμή για να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω μεγάλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων, καταστροφή των μέσων διαβίωσης, διάλυση των 
μέσων διαβίωσης και θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων που σκοτώνονται από τις 
κυβερνήσεις μέσω νόμων και μέτρων "για την προστασία της 
ανθρωπότητας"; 
 
 
Η τρέχουσα πανδημία Corona αποτελεί παράδειγμα στα μέσα 
ενημέρωσης για το πώς μπορεί να διαλυθεί η κοινοβουλευτική 
δημοκρατία:   Μια αντιδημοκρατική αυτολογοκρισία θα μπορούσε 
να εγκαθιδρυθεί από τον ιό Corona και την κινδυνολογία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στο μυαλό του πληθυσμού από τις 
κυβερνήσεις. Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμοι αφηγητές 
συνωμοσίας, -υποθέσεις.  
και θρύλους στα νέα μέσα ενημέρωσης, που μπερδεύουν τον 
καταναλωτή των μέσων ενημέρωσης, ώστε, από τη δική του 
σκοπιά και για καθοδήγηση, να υιοθετεί την αυτολογοκρισία 
που προτείνουν οι κυβερνήσεις.  
 
Μόνο αργά και προσεκτικά ο αυτολογοκρινόμενος ανοίγει τον 
προστατευτικό του χώρο, και μόνο όταν μπορεί να το δει αυτό:  
 

1. Μπορεί να έπεσε σε παγίδα αυτολογοκρισίας 
 

2. του γίνεται σαφές από αξιόπιστες πηγές και έρευνες ότι τα 
γεγονότα παραποιούνται ή του αποκρύπτονται 

 
3. Μπορεί να σχηματίσει μια διαφορετική και νέα εικόνα από 

προφανή επιστημονικά δεδομένα, η οποία ακυρώνει την 
αυτολογοκρισία 

 
     4. βλέπει ότι έχουν δημιουργηθεί δύο εικόνες πληροφοριών 
         α. η εικόνα της γραμμής πληροφόρησης-κυβέρνησης με την   
         Οδηγός αυτολογοκρισίας και  
         β. την εικόνα του υπεύθυνου δημοκράτη που, βάσει των   
         προφανή επιστημονικά γεγονότα την επιλογή του και   
         Λαμβάνει αποφάσεις. 
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Είμαστε σήμερα όπως ήμασταν την εποχή πριν από την πρώτη 
τυπογραφία, την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, μόνο που οι 
κυβερνώντες είναι τόσο δεσμευμένοι από τα δημοκρατικά 
συντάγματα και τα εκλογικά σώματα που μπορούν να 
εφαρμόσουν τα σχέδιά τους δημοκρατικά μόνο μέσω ψευδών 
πληροφοριών και αυτολογοκρισίας του εκλογικού σώματος που 
δημιουργείται από τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ βοηθούνται από τα 
Κλασσικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία ελπίζουν ότι με 
τη βοήθεια των κυβερνήσεων μπορούν να ανακτήσουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο, επίσης στα Νέα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, μέσω νέων φεουδαρχικών νόμων, οι οποίοι όμως 
στο τέλος θα μετατραπούν γρήγορα στο αντίθετο μέσω της 
αντιδημοκρατικής αυτολογοκρισίας που δημιουργεί 
συμπεριφορές στους πληθυσμούς στην καταιγίδα της γνώσης 
μέσω της ειρηνικής και δημοκρατικής διαφώτισης.  
 
Προκύπτει στα Νέα Μέσα η εντύπωση, ότι ένα πάλι φωτεινό 
μέσα από το μοντέλο της σκοτεινής κοινωνίας της κρυφής 
φεουδαρχικής κυριαρχίας στις δημοκρατίες φέρνει στο φως, ότι 
δύο ανήθικα εργαζόμενες δυνάμεις, χωρίς ευθυγραμμισμένη και 
χρησιμοποιημένη δημιουργικότητα για ένα ηθικό μελλοντικό 
σχεδιασμό με ορατή, μακρινή κοινωνική σύνδεση με τους 
ανθρώπους, από την πολιτική και την παγκόσμια εξουσία του 
χρήματος, με στόχο από κοινού (ως μητέρες - πατέρες της χώρας 
ή παγκόσμιοι ευεργέτες και μέσω της φροντίδας με αμέτρητα 
άρθρα δημοσίων σχέσεων και δωρεές σε εταιρείες μέσων 
ενημέρωσης σε όλες τις χώρες καμουφλαρισμένες ως 
προφύλαξη) έναν αυξανόμενο όλο και πιο ηλικιωμένο και πιο 
έξυπνο παγκόσμιο πληθυσμό, ο οποίος από την άποψή τους, τα 
κοινωνικά ταμεία, το περιβάλλον, τους πόρους, τη φύση ή το 
κλίμα επιβαρύνει, στο μέλλον από τα εργαζόμενα ρομπότ και τα 
προγράμματα που αντικαθίστανται και έτσι δεν χρειάζονται πλέον 
από τους φεουδάρχες από μια περαιτέρω διαφώτιση θα 
μπορούσε να προωθήσει την αναγνώριση και έτσι αρχίζουν οι 
επαναστάσεις.   
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Δεδομένου ότι η φεουδαρχία στη δομή της είναι 
αυτοδιαιωνιζόμενη και δολοφονική για τους 
εξουσιαζόμενους, αυτό το σκοτεινό μοντέλο απαιτεί 
τουλάχιστον σοβαρή εξέταση.  
 
 
 
Η υποθετική υπόθεση: Προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επαναστάσεις, ο πληθυσμός μιας χώρας πρέπει να μειωθεί κατά 
εκατομμύρια, καθώς και ο παγκόσμιος πληθυσμός σταδιακά σε 
λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Αυτό, αν είναι 
αλήθεια, δεν μπορεί να συζητηθεί ανοιχτά ή να γίνει με 
ανακοινώσεις, διότι οι πληθυσμοί, οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι δημοκράτες θα ξεσηκωθούν και θα 
επαναστατήσουν εναντίον του.  
 
Ακολουθεί η υποθετική πορεία μιας παγκόσμιας συνωμοσίας 
κυβερνήσεων και μονοπωλίων συγκεντρωμένου κεφαλαίου 
ενάντια στους πληθυσμούς. 
 
Οι πανδημίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση 
των πληθυσμών, καθώς οι σημερινοί μεγάλοι πόλεμοι θα 
μπορούσαν να καταστρέψουν εντελώς τον κόσμο 
(συμπεριλαμβανομένων των παικτών).  
 
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναμοχλεύουν τεράστιους φόβους 
στον πληθυσμό (τρομοκρατία, ξέπλυμα χρήματος, κλίμα, 
πλαστικά απόβλητα, πρόσφυγες, φτώχεια, περιβάλλον, 
πανδημίες κ.λπ.), οι οποίοι είναι πραγματικοί αλλά δεν υπάρχουν 
λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και επομένως, 
προκειμένου να διατηρηθούν, δημιουργούνται μόνο στο μυαλό 
των μέσων ενημέρωσης ως παγκόσμια καταστροφή και δεν 
καταπολεμούνται.), οι οποίες είναι πραγματικές, αλλά δεν 
υφίστανται λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και, 
ως εκ τούτου, προκειμένου να διατηρηθούν, δημιουργούνται 
μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα μυαλά ως 
παγκόσμια καταστροφή και δεν καταπολεμούνται, ενώ στην 
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πραγματικότητα, αν ήταν πραγματικά τόσο καταστροφικές για την 
ανθρωπότητα, με την εγκαθίδρυση μιας ηθικά 
προσανατολισμένης παγκόσμιας άμεσης δημοκρατίας, αυτοί οι 
(μη πραγματικοί ή πραγματικοί) καταστροφικοί για το μέλλον 
φόβοι θα μπορούσαν να διορθωθούν με νέες και παγκόσμιες 
αποτελεσματικές ψηφοφορίες στην άμεση δημοκρατία μέσω 
νέων ηθικών περιβαλλοντικών νόμων για τις επιχειρήσεις και τη 
βιομηχανία. Δεδομένου ότι η μετατροπή της οικονομίας σε 
βιώσιμες πηγές ενέργειας, παραγωγές και προϊόντα θα 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου οικονομική ανάπτυξη και θα 
δημιουργήσει επίσης μια νέα ευημερία για όλους τους 
ανθρώπους σε έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, μπορεί 
να διαβαστεί. 
 
Το ερώτημα παραμένει, πώς θα αποτρέψουν οι παγκόσμιοι 
δρώντες το επόμενο εξελικτικό βήμα των κοινωνικών 
συστημάτων; 
 
Όλα δείχνουν ότι η μη ηθική ελαχιστοποίηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης των παραγόντων 
της πολιτικής και του παγκόσμιου κεφαλαίου, η οποία είναι να 
επεκτείνουν την εξουσία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, και 
ωστόσο, ότι η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί εντελώς. 
 
Το υπόβαθρο της υπόθεσης αυτής της μυθοπλασίας. 
 
Δεδομένου ότι μπορεί κανείς να καταλήξει στην μη δημιουργική 
και μη αυτονόητη άποψη ότι με μια στοχευμένη ελαχιστοποίηση 
του παγκόσμιου πληθυσμού έρχεται η μείωση και η λύση για όλα 
τα προβλήματα, για παράδειγμα για να μην υπάρχουν πλαστικά 
απορρίμματα στη θάλασσα, στις ακτές και στα δάση, να μην 
υπάρχει πρόβλημα θερμοκηπίου του κλίματος, να μην 
καταναλώνεται ορυκτή ενέργεια, χωρίς φτώχεια και πείνα και 
ανθυγιεινά τρόφιμα, χωρίς προσφυγικό πρόβλημα και χωρίς 
προβλήματα από τη γήρανση του πληθυσμού, από την αύξηση 
του παγκόσμιου πληθυσμού, από την οικονομική ανάπτυξη, από 
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την ανεπαρκή απασχόληση, από τα ταμεία υγείας και πρόνοιας 
και από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. 
 
 
Με τις προηγουμένως αναφερθείσες εκατομμύρια ή 
δισεκατομμύρια παγκόσμιες απώλειες ανθρώπινων ζωών από 
τον εμβολιασμό, οι πληθυσμοί, η αστυνομία και ο στρατός των 
χωρών, με πανδημίες και αντίσταση στα μικρόβια, μπορούν να 
συντονιστούν σε αυτή τη σιγά-σιγά διεισδυτική και δήθεν 
εναλλακτική-χωρίς εθελοντική προθυμία εκμετάλλευσης με 
ελαχιστοποιημένη διάρκεια ζωής του ατόμου, μέσω των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης με ψευδή επιστημονικά γεγονότα καθώς και 
με δικτατορία δεδομένων φεουδαρχική κυριαρχία. Ως πρώτο 
βήμα, όλοι οι άνθρωποι θα καταγράφονται και θα σημαδεύονται, 
αλλά όχι με έναν αριθμό τατουάζ στο δέρμα, αλλά μέσω δοκιμών 
PCR, το DNA όλων των ανθρώπων θα μπορεί να αποθηκευτεί 
έτσι ώστε χωρίς σύγχυση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα των 
ανθρώπων να μπορούν να είναι προσβάσιμα από την 
κυβέρνηση σε ανθρώπους, ομάδες ή λαούς από έναν τεχνικά 
αναβαθμισμένο στρατό. Ακριβώς όπως οι δημόσιες εκτελέσεις 
στο Μεσαίωνα, οι τραμπούκοι, οι συλλήψεις ή οι δημόσιες 
δολοφονίες χθες και σήμερα στις δικτατορίες σκοπίμως και 
σκόπιμα διασπείρουν φόβους, είναι εύκολο να δημιουργηθούν 
νέες πανδημικές επιδημίες σε όλες τις χώρες και τις πόλεις από 
τους διανομείς ιών και έτσι να αυξάνεται συνεχώς ο φόβος στους 
πληθυσμούς. Τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα πανδημιών από 
ιούς μπορούν να ανακοπούν μόνο εάν διακοπεί η εξέταση PCR, 
εισαχθεί η ταχεία και αυτοεξέταση αντιγόνου και 
πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός ολόκληρων περιοχών ή 
ολόκληρων πόλεων καθώς και δήμων και η απομόνωση μόνο 
μικρότερων περιοχών, οι οποίες έχουν πραγματικά ασθενείς από 
ιούς. Οι ομάδες κινδύνου προστατεύονται επιπλέον και με έναν 
εμβολιασμό κατά των βαρέων μαθημάτων της ασθένειας, καθώς 
και με ομάδες κινδύνου των έργων μείωσης της ασθένειας, 
καθώς και με τον σουηδικό τρόπο και αυτά τα μέτρα με μια 
προφανή επιστημονική εκκαθάριση όλων των γεγονότων 
συνδυάζεται, ότι πάνω από το πραγματικά στην Corona πέθανε 
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σε σχέση με τους αριθμούς θανάτων από λεπτή σκόνη, καρκίνο, 
βιομηχανικά παραγόμενα τρόφιμα, κάπνισμα, αλκοόλ κ.λπ. ο 
τρόπος στις κυβερνητικές δηλώσεις και στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης βρίσκει. 
 
Στην πορεία, η κατάρρευση της μεσαίας τάξης μέσω πανδημικών 
λουκέτων και λουκέτων φαίνεται ένας ευπρόσδεκτος επιταχυντής 
της φτώχειας και του φόβου που θα συνοδεύεται από τη μείωση 
του δείκτη νοημοσύνης του πληθυσμού, ώστε να εφαρμοστεί η 
μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού με ταχύτητα που κόβει την 
ανάσα, πριν οι άνθρωποι ξυπνήσουν (βλέπε επίσης τις 
δικαιολογίες του Στάλιν, του Χίτλερ, του Μάο και της κυβέρνησης 
της Καμπότζης το 1975-79 για μαζικές δολοφονίες). 
  
Θα παραδοθεί στις δυνάμεις και τις κυβερνήσεις της ευθανασίας 
ο πλούτος, η τεχνολογία και η γνώση της μεσαίας τάξης στις 
χαμηλότερες δυνατές τιμές, ενώ θα εγκαθιδρυθεί μια παγκόσμια 
δικτατορία δεδομένων με φεουδαρχική κυριαρχία όπως στην 
Κίνα με τη δυνατότητα να κηρύσσονται κρίσεις ανά πάσα στιγμή 
μέσω πανδημιών για τη μείωση των πληθυσμών και την 
εγκαθίδρυση μιας ψηφιακής φεουδαρχικής κυριαρχίας για τον 
ωφελιμισμό;    
 

 
 
Μόνο από την iStock 
 
Ως εκ τούτου, οι καταστροφές, το έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος, 
τα κλιματικά προβλήματα, η περιβαλλοντική καταστροφή, η 
τρομοκρατία, οι πόλεμοι και οι πανδημίες που ελέγχονται από 
οργανισμούς και ιδρύματα, καθώς και χάρη στα πληρωμένα 
γραφεία δημοσίων σχέσεων, οι αναφορές των μέσων 
ενημέρωσης βρίσκουν το δρόμο τους στο μυαλό μας με τόσο 
έγκαιρο και ουσιαστικό τρόπο, δυσανάλογο με τον αριθμό των 
άτυχων νεκρών και επιζώντων και των πληγεισών περιοχών, έτσι 
ώστε να αποσπάται η προσοχή μας, (δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας από φόβο για τη 
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βελτίωση του κόσμου) το IQ των πληθυσμών πέφτει και 
εγκαταλείπουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας στο τώρα και στο 
σήμερα καθώς και την ήδη επικείμενη παραδεισένια ελευθερία 
και το μέλλον μας και το λογικό μυαλό και η αντίστασή μας υπέρ 
της πίστης στη μη αποδεδειγμένη επιστήμη οδηγεί στην 
προετοιμασία ενός συστήματος δικτατορικής διακυβέρνησης. 

 
 
 
 
Η αρχή που αποδεικνύεται από τα Συντάγματα και τους 
Θεμελιώδεις Νόμους: Παραμείνετε άφοβα ανοιχτοί στην 
αντίθεση και στα γεγονότα των θεωριών που χαρακτηρίζονται ως 
θεωρίες συνωμοσίας από τις κυβερνήσεις και τα μέσα 
ενημέρωσης, αλλά που αφορούν την εξέλιξη ή τη βελτίωση της 
δημοκρατίας, της ελευθερίας και της κοινωνίας και βασίζονται 
στον Θεμελιώδη Νόμο ή τα Συντάγματα. Μην εγκαταλείπετε τα 
σκληρά ανθρώπινα δικαιώματα που αγωνίστηκαν μόνο τους 
τελευταίους δύο αιώνες κατά της δουλείας. Αυτή είναι η καλύτερη 
βάση της δημοκρατίας. Σε αυτό βασίζεται και αυτό είναι που 
προάγει τη δημιουργική σας ανάπτυξη και την προσωπικότητά 
σας. Η αμφισβήτηση, η συζήτηση, η στάθμιση όλων των 
απόψεων και της προφανής επιστήμης, καθώς και η ειρηνική 
συγκέντρωση, η διαδήλωση και η έκφραση των σκέψεών σας 
είναι δικαίωμά σας και διακριτικό σας γνώρισμα. Αυτό δεν μπορεί 
να σας αφαιρεθεί ή να περιοριστεί από την εξουσία του κράτους 
(όπως μπορείτε να δείτε στις δυτικές δημοκρατίες) σε μια 
δημοκρατία.  
 
Ένα σημαντικό ερώτημα βασικής επιστημονικής έρευνας, για 
όλες τις δημοσιευμένες ιδέες που σώζουν ζωές ή τις θεωρίες 
συνωμοσίας και τις ευφάνταστες αφηγήσεις συνωμοσίας με τον 
σημερινό ιό παραμένει:  
Είναι ο ιός Corona καθαρός από τις πληροφορίες και τις μαζικές 
υπνωτισμούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες 
προστίθενται στο υποσυνείδητο και τη συνείδηση, καθώς και οι 
φόβοι που προκύπτουν στην αλληλεπίδραση με τα φάρμακα των 
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ομάδων κινδύνου (επίσης για περαιτέρω ιούς και βακτήρια) ως 
Nocebos που μειώνουν το ανοσοποιητικό ιδιαίτερα ενεργά τον 
τρόπο να εισέλθουν στα κύτταρα του σώματός μας;  
 
Πρόκειται για μια σύγχρονη σταύρωση του DNA που αποτελεί 
ταμπού για επιλεγμένες κοινωνικές τάξεις, εθνότητες και 
ολόκληρους πληθυσμούς;  
 
Είναι τα ακόλουθα τα τέσσερα επανερμηνευμένα και κρυμμένα 
καρφιά DNA της σταύρωσής μας στο βωμό της εξουσίας: 
 

1. οι ιογενείς και υπαρξιακοί φόβοι έχουν αρνητική επίδραση 
στην υγεία και τη διάρκεια ζωής μας; 
 

2. η έλλειψη οξυγόνου λόγω των υποχρεωτικών μασκών έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη διάρκεια ζωής μας; 

 
3. η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν αρνητική 

επίδραση στην υγεία και τη μακροζωία; 
 

4. Μήπως η αδυναμία προσανατολισμού με Fake News ως 
nocebo επηρεάζει αρνητικά την υγεία και τη διάρκεια ζωής 
μας; 

 
Επιπλέον, με το κλείδωμα αυξάνουμε την ευαισθησία του 
πληθυσμού στους ιούς, αφού το κλείδωμα σε σχέση με ένα μη 
κλείδωμα καθιστά αναποτελεσματική τη διακοπή της εξάπλωσης 
του ιού μέσω των σημείων 1-4; (βλ. επίσης μελέτη του 
Πανεπιστημίου Standfort του Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τα 
λουκέτα). 
 
Υπάρχει έλλειψη περαιτέρω μελετών σχετικά με:  
Είναι ο εγκλωβισμός με μια ζωή ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στην 
τεχνητή υγιεινή με μειωμένη ανάπτυξη φυσικής αντοχής έναντι 
των παραγόντων που προκαλούν ασθένειες αντιπαραγωγική για 
μελλοντικές πανδημίες; 
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Συμβάλλει ο εμβολιασμός στην εξέλιξη των ιικών παραλλαγών; 
 
Μπορούν οι μελλοντικοί και κοινοτικοί εμβολιασμοί να 
χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινη ή ευγονική λόγχη του φόβου-
ιού της ταλαιπωρίας-εξόντωσης των πληθυσμών από τους 
κυβερνώντες;  
 
 

 
Ο νέος εξοπλισμός βίντεο του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ 
(Σύνδεσμος: Ο ιός Corona στο μικροσκόπιο iScat Max Planck 
Society MPI), ο οποίος υποτίθεται ότι δείχνει τώρα τον ιό Corona 
κατά τον πολλαπλασιασμό του, τον καθιστά άμεσα ορατό. Ένα 
ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Μήπως η επίδρασή του ή τα 
αντισώματα κατά του ιού προκύπτουν μόνο μέσω της μαζικής 
ύπνωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (βλ. το βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) στον 
ανθρώπινο οργανισμό, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα με το 
nocebo effect μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει 
γονιδιακά προγράμματα και έτσι μπορούν να προκληθούν και να 
προωθηθούν πραγματικές ασθένειες από τις πληροφορίες των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης; 
 
Αποτελέσματα έρευνας από το ETH Ζυρίχης από το 2014 
αποδεικνύουν: Οι σκέψεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τα 
γονίδια. Είναι δυνατόν μετά από μια νέα νευρωνική δικτύωση, 
μέσω ευρημάτων με τη βοήθεια των νευρώνων καθρέφτη στον 
εγκέφαλο, μέσω υπερβολικών και μόνιμων ειδήσεων των μέσων 
ενημέρωσης με εικόνες και ταινίες για την ασθένεια, οι νεκροί 
κορώνες να προωθήσουν τον ιό μέσω αυτών των πληροφοριών 
ή τα γονιδιακά προγράμματα να επαναπρογραμματιστούν και να 
παράγουν ένζυμα, πρωτεΐνες, ορμόνες, πρωτεΐνες ή ιούς και 
βακτήρια ως αντιδραστήρια ή αντισώματα (φυσικός εξελικτικός 
γενετικός εμβολιασμός μέσω πληροφοριών) για τη διατήρηση του 
είδους ώστε να αποκτήσει ανοσία; Αυτό θα μπορούσαν τώρα να 
εξερευνήσουν οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο 
Coronascope iScat του Ινστιτούτου Max Planck.  
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Θα το δούμε αυτό σε λίγα χρόνια, όταν θα εξεταστούν και τα 
φαινόμενα nocebo της περιόδου Corona ή κάποιος ερευνητής θα 
παράσχει αποδείξεις για την υπόθεση αυτή ή θα την διαψεύσει. 
Ανεξάρτητα από το αν ο ιός πρώτα συνειδητοποιείται ή 
σταθεροποιείται ως συμβίωση ιδιαίτερα αποτελεσματικά από την 
πληροφόρηση και την αντίδραση καθώς και την αλληλεπίδραση 
του νου, του σώματος καθώς και του άγχους και της 
καταπολέμησης των ιών που πετούν και παραμονεύουν με 
μάσκες και μείωση του οξυγόνου, φαίνεται ότι η 
φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιεί το φαινόμενο nocebo 
παγκοσμίως μέσω της πληροφόρησης πανικού PR για να το 
αντιμετωπίσει στη συνέχεια με εμβόλια και φαρμακευτικές 
χορηγήσεις, τα οποία έχουν ένα ιατρικό και πραγματικό ιατρικό 
φάσμα δράσης και είναι εμπλουτισμένα με τοξικές ουσίες και 
προκαλούν φυσικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού μέσω 
αντισωμάτων και παρενεργειών, αλλά μπορούν να 
υποβαθμίσουν περαιτέρω ένα ήδη αδύναμο ανοσοποιητικό 
σύστημα και έτσι να δώσουν στην ασθένεια ή τον ιό πρόσβαση 
στο χώρο του κυττάρου εξ αρχής, παρόλο που θα έπρεπε να 
προστατεύουν το κύτταρο μέσω ενός ανοσοποιητικού 
συστήματος συντονισμένου να καταπολεμήσει τον ιό. Αλλά ποια 
μετρήσιμα προγράμματα πληροφοριών τρέχουν στα γονίδια, αν 
κάποιος αποδείξει σε ένα υποτιθέμενο άρρωστο, νέο ή 
ηλικιωμένο άτομο με πληροφορίες ότι στο 86% οι άνω των 75 
ετών ηλικιωμένοι άνθρωποι και από τους νέους πολύ κάτω από 
το 1% πεθαίνουν και επιπλέον όλοι οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν 
να είναι απομονωμένοι, αντί να είναι ότι οι άνθρωποι που 
φορτώνονται από Vorerkrankungen προστατεύονται ιδιαίτερα 
εκτός από τα γενικά μέτρα Corona. 
Η Katarina Amtmann αναφέρει στη γερμανική εφημερίδα Merkur: 

Δύο γιατροί από το Έρλανγκεν τρέφουν τώρα την ελπίδα να 
μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα τις σοβαρές πορείες: Ο Dr. 
Georg Weber, αναπληρωτής διευθυντής της κλινικής και 
ανώτερος σύμβουλος στο Χειρουργικό Τμήμα του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Erlangen, και ο Dr. Alan 
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Bénard, μέλος του προσωπικού του Χειρουργικού Τμήματος. 
Μαζί με άλλους ερευνητές της ερευνητικής ομάδας "Κυτταρική 
ανοσία στη φλεγμονή και τον καρκίνο", ανακάλυψαν έναν 
σημαντικό πρώιμο δείκτη για το αν η λοίμωξη θα είναι ήπια ή 
σοβαρή. Σύμφωνα με το infranken.de, πρόκειται για τον 
ανοσολογικό αγγελιοφόρο ιντερλευκίνη-3. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δημοσιεύονται στο περιοδικό "Nature Communications". 

Η ιντερλευκίνη-3 είναι μια πρωτεΐνη που διεγείρει τη φυσική 
ανοσολογική άμυνα του ανθρώπου. Διεγείρει τη διαδικασία 
σχηματισμού αίματος και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται, για 
παράδειγμα, μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών, αλλά 
και για γενική αναιμία ή μετά από χημειοθεραπεία. Σύμφωνα με 
την πύλη, αυτό αποσκοπεί στην προώθηση του σχηματισμού 
αίματος. 

Ερευνητές του Erlangen εντοπίζουν πρωτεΐνη: Σοβαρή εξέλιξη 
της κορώνας με χαμηλά επίπεδα ιντερλευκίνης-3; 

Σε μια μελέτη, οι Weber και Bénard έδειξαν τώρα ότι ένα χαμηλό 
επίπεδο ιντερλευκίνης-3 στο πλάσμα του αίματος συνδέεται 
συχνά με μια σοβαρή πορεία της κορώνας. Η πρωτεΐνη παίζει 
σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της ανοσολογικής απόκρισης του 
οργανισμού. Στο σημείο της φλεγμονής - για παράδειγμα, στην 
πνευμονία που προκαλείται από το SARS-Cov-2 - διεγείρει τα 
κύτταρα εκεί να παράγουν την πρωτεΐνη CXCL12. "(από 
Münchner Merkur) 
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Θα αποσαφηνιστεί αν οι οριοθετήσεις των μασκών, η μείωση του 
οξυγόνου, τα λουκέτα, η μείωση των κοινωνικών επαφών, η 
υστερία του φόβου και η μειωμένη χαρά της ζωής προκάλεσαν 
αντιπαραγωγικά τον υψηλό αριθμό των λοιμώξεων. Η έρευνα με 
τις νέες βιντεοσκοπήσεις με το μικροσκόπιο iScat της έρευνας 
του MPI θα δώσει μια καλύτερη εικόνα και πιθανώς θα αποδείξει 
ότι η έλλειψη παραγωγής και το χαμηλό επίπεδο της 
ιντερλευκίνης-3 στα λουκέτα και οι φόβοι που προκαλούνται από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και η στέρηση αισθήσεων 
και η μειωμένη ανοσολογική άμυνα καθώς και οι σοβαρές 
πορείες κορώνας συνδέονται. 
 
 
Μπορεί να είναι τυχαίο ότι το σενάριο Κορόνα για τους 
περιορισμούς των πολιτικών δικαιωμάτων εξελίσσεται με 
τον ίδιο τρόπο σε όλες σχεδόν τις χώρες;  
 
Αν η απάντηση σε αυτό είναι πιθανότατα "όχι", τότε ίσως η 
διαδικασία να συνέβη σε διεθνή, επαναλαμβανόμενα συνέδρια 
"για τη βελτίωση του κόσμου" και σε ειδικά τραπέζια με στόχο τη 
μυστική δημιουργία ενός καρτέλ για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων (με τη μείωση του παγκόσμιου 
πληθυσμού κατά δισεκατομμύρια) κάτω από μια ομερτά (ομερτά 
είναι ο κώδικας τιμής και μυστικότητας της Μαφίας) και με 
προσεκτική διαμεσολάβηση, με τη βοήθεια της προληπτικής 
έρευνας στους προεπιλεγμένους και προσκεκλημένους.  
 
Από τις στατιστικές και την έρευνα σχετικά με τις καριέρες των 
πολιτικών, των ηγετών των μέσων ενημέρωσης, των επικεφαλής 
διεθνών οργανισμών, των επικεφαλής ιδρυμάτων και των 
επιχειρηματιών από όλες τις χώρες που προσκαλούνται στις 
"Παγκόσμιες Διασκέψεις Σωτηρίας", μπορεί κανείς, ως 
προσωπικό βαρόμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, να 
διαβάσει τη συμφωνία της συνδημιουργίας μιας δικτατορίας 
δεδομένων των μυημένων για τη μείωση του παγκόσμιου 
πληθυσμού για τη "σωτηρία της ανθρωπότητας" με τις πράξεις 
και να συνειδητοποιήσει τον πολιτικό τους στόχο και να δει αν η 
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πολιτική αλληλεπίδραση των δυνάμεων γίνεται τυχαία ή σκόπιμα. 
(βλέπε επίσης το βιβλίο της Shoshana Zuboff: Surveillance 
Capitalism and Democracy). 
 
Όπως συμβαίνει με τις ομάδες και τις λέσχες των "toffs του 
Oxbridge" (βλ. από το βιβλίο της Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" 
η γέφυρα μεταξύ Οξφόρδης και Cambrige) που ζουν στην 
αγγλική αριστοκρατική και οικονομική τάξη με την πεποίθηση και 
την παράδοση ότι η φτώχεια είναι θεόσταλτη και οι φτωχοί 
μπορούν να φοβούνται και να εκμεταλλεύονται χωρίς δισταγμό. 
Ότι το να ζεις και να σκέφτεσαι μπορεί να ανοίξει μια πόρτα του 
συστήματος, ότι μπορεί να μην είναι τυχαίο ότι έχουν αναπτυχθεί 
νέα εμβόλια που χρησιμοποιούνται χωρίς μακροχρόνιες δοκιμές 
του εμβολίου και υποστηρίζονται από κανονισμούς και νόμους 
στις χώρες και ότι οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην ανώτερη 
τάξη θεωρούνται ως άνθρωποι κοινής ωφέλειας που τους δόθηκε 
από το Θεό ή τη γέννηση, κρατούνται στο φόβο και αν δεν 
χρησιμοποιούνται σταδιακά προετοιμάζονται από τα εμβόλια που 
μειώνουν το ανοσοποιητικό και τα λουκέτα για την ισχυρότερη 
επίθεση του ιού.   
 
 
Μια τραυματική ταινία τρόμου. 
Η μυθοπλασία ενός nocebo placebo φυλετικής και κοινωνικής 
ταξικής γενοκτονίας.  
 
Το χειρότερο φανταστικό μελλοντικό σενάριο της φεουδαρχικής 
κυριαρχίας κάποιων δισεκατομμυριούχων, των πολιτικών 
βοηθών τους, των γραφείων δημοσίων σχέσεων, των μέσων 
ενημέρωσης και των κυβερνήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει 
το πρότυπο για μια ταινία τρόμου: Ο φόβος-μαζική ύπνωση για 
τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης των πληθυσμών προωθείται 
περαιτέρω με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης και με τη 
διάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δισεκατομμυριούχοι 
γίνονται όλο και πιο ισχυροί και σχεδόν αθάνατοι μέσω των νέων 
ερευνών στην ιατρική. Οι μη δισεκατομμυριούχοι, οι κανονικά 
πλούσιοι και η μεσαία τάξη, καθώς και ο γενικός πληθυσμός 
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αναγκάζονται να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους και να 
"θερίσουν" τη δημιουργικότητα και την εργασιακή τους ζωή μέσω 
της δημιουργίας φόβου, της μείωσης του δείκτη νοημοσύνης 
ώστε να συναινέσουν στην κατάργηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των προσωπικών 
δικαιωμάτων, των μετρητών, καθώς και των αλλαγών στα 
συντάγματα και τους νόμους, Η επιτήρηση, η δικτατορία των 
δεδομένων και οι περιορισμοί του διαδικτύου για τον πρόωρο 
θάνατο των ασθενών ως αποτέλεσμα λανθασμένων διαγνώσεων 
και θεραπειών, Zikzak παραπληροφόρηση από τον ΠΟΥ η 
πανδημική κρίση πρώτα μέσω φόβων, στέρηση της ελευθερίας, 
μείωση του δείκτη νοημοσύνης, λανθασμένη δοσολογία 
φαρμάκων (https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) 
εμφανίζονται σταδιακά επιζήμιοι εμβολιασμοί, αποκλεισμοί, 
κοινωνική απομόνωση, υποχρεωτικές μάσκες, κακή εφαρμογή 
της τεχνολογίας ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες, τις κοινωνικές 
τάξεις σε στάδια, χρονικές περιόδους και χώρες. Το ανθρώπινο 
ον, περιορισμένο στην ύπαρξή του από τους φόβους και 
εξασθενημένο στο IQ, μπορεί να εξαγοράσει περαιτέρω ισόβιες 
και μικρές ελευθερίες, πολυτέλειες, ανέσεις, με φάρμακα, 
καταγγελία των συνανθρώπων του ή με την καλή συμπεριφορά 
προς τις κυβερνήσεις με τους λεγόμενους κοινωνικούς πόντους 
(όπως έχει ήδη εισαχθεί στην Κίνα), έως ότου ο χρόνος του 
θανάτου του καθοριστεί από τους φεουδάρχες.  
 
Αυτά τα σημεία οδηγούν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η 
ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ και η ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ του κόσμου μπορεί να 
αποτραπεί, όχι με την αλλαγή στην παραγωγή-μεταποίηση και τη 
δημιουργία βιώσιμων νόμων για τους πόρους για την ηθική 
διατήρηση της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος, κάτι που οι 
κυβερνήσεις έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής, αλλά με έναν κρυφό 
αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού από πανδημίες, 
ελεγχόμενες σε χρονικά διαστήματα. 
 
 
Η ελαχιστοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού δεν λύνει τα 
προβλήματα, αλλά αποκόπτει το μέλλον της ανθρωπότητας.   
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Ο περιορισμός ή η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς 
δημιουργικότητα οδηγεί στον περιορισμό των πνευματικών 
πόρων και του συνολικού δείκτη νοημοσύνης της ανθρωπότητας. 
Οφείλουμε την εξέλιξή μας μόνο στην επιμονή και την 
εφευρετικότητα λίγων ανθρώπων. Αλλά αν εφαρμοστεί ένας 
ρατσισμός και μια μαζική δολοφονία κοινωνικών τάξεων με 
καθυστέρηση μιας γενιάς, η οποία παραβιάζει τους ποινικούς 
νόμους των χωρών, όλα τα συντάγματα και τους βασικούς 
νόμους καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τον 
Ανώτερο Νόμο, οδηγεί ήδη μέσα σε 70 χρόνια σε σχέση με τις 
ακόμα ελεύθερες κοινωνίες σε μελλοντικούς φόβους, έλλειψη 
ενθουσιασμού για τη ζωή, έλλειψη κινήτρων και χωρίς τη δύναμη 
από τη ζωή με τα παιδιά σε μια ύπαρξη χωρίς νόημα, στην οποία 
οι πληθυσμοί με σκέψη και δράση που δεν προσανατολίζονται 
προς τη βιωσιμότητα οδηγούν στην εγκληματικότητα, την 
τρομοκρατία καθώς και σε περιορισμένες καινοτομίες και στον 
περιορισμό των οικονομικών συστημάτων, στη φτώχεια, την 
ασθένεια ή την έλλειψη ελευθερίας και τη μείωση της 
ανοσοποιητικής δύναμης. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι ένας 
αντεστραμμένος παράδεισος που παράγει φθίνουσες, εκ νέου 
οριοθετημένες φασιστικές κουλτούρες και πολέμους που, σε 
σχέση με τις ελεύθερες κοινωνίες, δεν μπορούν να διατηρήσουν 
μια αναπτυξιακή κορυφή βιώσιμης καινοτομίας που έχει ήδη 
επιτευχθεί και καταρρέουν σιγά-σιγά. Κατά την πτώση τους 
μετατρέπονται σε ελεύθερη άμεση δημοκρατία, η οποία δείχνει το 
επόμενο βήμα της εξέλιξης των κοινωνικών συστημάτων με 
σκοπό την ευθυγράμμιση των κοινωνικών συστημάτων με το 
γενικό σύστημα δημιουργίας της φύσης μέσω της μεταφοράς 
πληροφοριών με τρόπο φιλικό προς τον άνθρωπο, τη φύση και 
την εξέλιξη.  

Κυρίως δεν είναι τα κράτη, οι κρατικές εταιρείες ή οι 
μονοπωλιακές εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν την ιδέα 
του λαού για ελευθερία και ευημερία χωρίς φόβο, να την 
υποστηρίξουν και να διαμορφώσουν το μέλλον ηθικά για τον 
άνθρωπο, τα ζώα και τη φύση, γιατί για να εφαρμόσουν την ηθική 
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μετατροπή του καπιταλισμού που απαιτεί ο λαός, πρέπει να 
εγκαταλείψουν τη μονοπωλιακή τους θέση εξουσίας και να τη 
μεταβιβάσουν στο λαό, 

αλλά  

είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων της μεσαίας τάξης, 
εργατών και υπαλλήλων, και των αδικημένων, των ανθρώπων 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των ανθρώπων που παράγουν 
δημιουργικότητα στο σχολείο, των ανθρώπων που διατηρούνται 
αποπροσανατολισμένοι μέσα σε φόβους και με μειωμένο δείκτη 
νοημοσύνης δημιουργικότητας από τις τεχνητά δημιουργημένες 
πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης (ψεύτικες ειδήσεις και 
διάσπαρτες αφηγήσεις σκοτεινών συνωμοσιών χωρίς 
αποδείξεις), οποιοσδήποτε από αυτούς χωρίς φόβους για το 
μέλλον θα μπορούσε να σπάσει τους φεουδάρχες σε παγκόσμιο 
επίπεδο με την απελευθερωμένη δημιουργική τους δύναμη και τις 
ιδέες και τις αντιλήψεις που πηγάζουν από αυτήν.  

 

Μέσω των πλειοψηφιών των γνώσεων στους πληθυσμούς, οι 
κυβερνήσεις και οι ισχυροί καθώς και τα μέσα ενημέρωσης 
καλούνται να διορθώσουν την πληροφόρηση και την 
προκύπτουσα δράση, να σταθμίσουν όλα τα εμπειρικά δεδομένα 
και τις δυνατότητες μέσω του διαδικτύου, μέχρι την υλοποίηση 
της προστασίας του πληθυσμού και της δημοκρατίας στο όνομα 
των νόμων, των συνταγμάτων και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη εποχή της 
ανοιχτής φεουδαρχίας στις περισσότερες χώρες, επειδή ακόμη 
και οι προσανατολισμένοι στο μέλλον και οι ισχυροί έχουν 
αναγνωρίσει ότι μόνο η προώθηση της δημιουργικότητας, της 
υγείας, της παράτασης της ζωής, καθώς και της ευημερίας και 
της ελευθερίας στο εύρος του παγκόσμιου πληθυσμού 
διασφαλίζει τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους 
επιβίωσης, σε στοργή και ειρήνη με τη μοναδική ευημερία και 
ζωή τους.  
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Απογραφή 
Το υψηλό κόστος, οι απώλειες και η επιβολή των ψευδών 
διαταγμάτων της Κορόνας και η επιβολή του Lockdown της 
Κορόνας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ζημιές, το κόστος και 
κυρίως οι πληθυσμοί δείχνουν: 
 
Και όμως λειτουργεί!  
 
 
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, αν είχαμε ενεργήσει με τόση 
συνέπεια υπέρ της φύσης, του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, της δημιουργικής εκπαίδευσης και των 
ανθρώπων, και είχαμε χρησιμοποιήσει κεφάλαια για τον 
σκοπό αυτό, θα τα είχαμε χάσει λόγω των αποκλεισμών και 
των φόβων:  

1. όχι πλαστικά απόβλητα στη θάλασσα, στις ακτές, στα 
τοπία και στα δάση,  

2. κανένα πρόβλημα θερμοκηπίου για το κλίμα, καμία 
ρύπανση του αέρα από λεπτή σκόνη, 

3. απότομη μείωση της κατανάλωσης ορυκτής ενέργειας,  
4. όχι φτώχεια και πείνα   
5. όχι προσφυγικό πρόβλημα,  
6. δεν υπάρχει έλλειψη δημιουργικής εκπαίδευσης στους 

πληθυσμούς  
7. κανένα μίσος μεταξύ των θρησκειών 
8. δεν υπάρχουν φόβοι για το μέλλον μεγάλων 

πληθυσμιακών ομάδων 
9. δεν αυξάνεται ο αριθμός των ασθενειών λόγω της 

παραπληροφόρησης και των ιών του φόβου που 
διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης,  

10. καμία κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας λόγω μιας 
καθυστερημένης άμεσης δημοκρατίας 

αν είχαμε εξοικονομήσει τα χρήματα, τα οποία χάνονται 
παγκοσμίως σε ένα μόνο χρόνο, από τα Lockdowns της 
Corona στα κράτη και στους πληθυσμούς και καταβάλλονται 
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στη βιομηχανία εμβολιασμού, με την αποκήρυξη των 
Lockdowns (όπως στη Σουηδία) με έξυπνες αντι-Corona 
αντιλήψεις και είχαμε χρησιμοποιήσει το εξοικονομημένο 
κεφάλαιο της αποκήρυξης των Lockdowns για την 
εκκαθάριση και τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων 
παραπόνων των σημείων 1-10. Αυτό ανοίγει την εντύπωση ότι 
δεν μπορεί να πρόκειται για την υγεία και τους θανάτους στους 
πληθυσμούς, διότι διαφορετικά θα είχε αλλάξει κανείς προ 
πολλού στη μείωση της βλάβης από τα γνωστά ερευνητικά 
αποτελέσματα και θα είχε επιλέξει τον σουηδικό τρόπο που 
βελτιώνεται σήμερα από τα ευρήματα ή άλλα κράτη ή περιοχές 
χωρίς λουκέτο.  

Μπορεί κανείς να καταλήξει στη γνώμη ότι οι ήδη πιο 
προφανείς κρίσεις 1. έως 10. και η πρόκληση 
εκατονταπλάσιου αριθμού ασθενειών και θανάτων, σε 
σχέση με την κρίση Corona, χρησιμοποιούνται για τη 
μεσοπρόθεσμη δημιουργία φόβου για το μέλλον, αλλά 
οι ίδιες οι κρίσεις δεν πρόκειται να διορθωθούν.  

1. Μια δεύτερη, μέχρι στιγμής κρυμμένη, λύση 
χρηματοδότησης προκύπτει εκτός από τη ζωή χωρίς 
Lockdown από την άμεση άρση των κρίσεων από τη 
διάλυση της μόνιμης διάδοσης του φόβου και τη μείωση 
της δημιουργικότητας στον πληθυσμό από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, η οποία ετησίως, εκτός από τους δυστυχώς 
υψηλότερους αριθμούς ασθενών και νεκρών, μια 
πολλαπλάσια ζημιά στην υγεία-οικονομία, από ασθενείς, 
αυτοκτονίες στα νοσοκομεία, μη θεραπευμένες ή 
αναβληθείσες εισαγωγές, καθώς και τη μειωμένη 
οικονομικά, αξιοποιήσιμη δημιουργικότητα με την 
προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ληστεία του 
χρόνου ζωής για τη μελλοντική οργάνωση, την 
ανάρρωση, καθώς και το χρόνο για τη χαρά της ζωής, 
από ό,τι προκαλούν τα Lockdowns.   
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Οι υστερίες άγχους βλάπτουν το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. 
Ό,τι έγινε, έγινε!  Οι άτυχοι νεκροί δεν επιστρέφουν στη ζωή. Η 
επίρριψη ευθυνών στο παρελθόν δεν φέρνει λύσεις. Παιχνίδια 
του μυαλού και θεωρίες σχετικά με τις πιθανές καταβολές και 
τους σημερινούς δικαιούχους των κρίσεων θα πρέπει όλοι να 
ξεχάσουν το συντομότερο δυνατό μετά την ανάγνωση για να 
εργαστούν χωρίς φόβους με όλη τη δημιουργικότητα και τη 
δύναμη για το δικό του και ένα θετικό μέλλον. 
 
Αν ο πληθυσμός πιστέψει ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν σχέδιο 
και κάνουν λάθη, παρόλο που η μόνιμη αλληλουχία 
παρερμηνειών, λανθασμένων δεδομένων και κυβερνητικών 
μέτρων που βλάπτουν την υγεία και ευνοούν τους ιούς επί χρόνια 
στο αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο σκόπιμα σχεδιασμένη, 
αφού οι κυβερνήσεις αν κάνουν οι ίδιες λάθη έχουν στη διάθεσή 
τους χιλιάδες επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ήδη βρει τρόπους να 
ξεφύγουν από την κρίση, αλλά αυτοί απαξιώνονται και δέχονται 
επιθέσεις από τις ίδιες τις κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης.  
 
Οι μελέτες μπορούν να οργανωθούν, η σύνδεση του Lockdown, 
Lockdown, νευρώσεις άγχους, κοινωνική απομόνωση, μάσκα 
οξυγόνου που μειώνει, βύθιση της χαράς της ζωής και έτσι σε 
μειωμένη ανοσολογική άμυνα εφαρμόζεται και έτσι μόνο η 
αύξηση των αριθμών μόλυνσης Corona ευνοεί και επιφέρει. 
Κάποια πράγματα συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι ένα 
προγραμματισμένο χάος πληροφοριών πρόκειται να μας 
παραλύσει.   

 
Το να παραδίνεσαι στους φόβους για τη δική σου ζωή, το να 
μποϊκοτάρεις το θάρρος και τη δημιουργικότητα των απόψεων 
για καλύτερες λύσεις των άλλων, σημαίνει να κρύβεις τη δική σου 
έλλειψη θάρρους και ιδεών, ως καθήκον των συνανθρώπων μου 
που γεννήθηκε από το φόβο μου και να εμποδίζεις τις σωτήριες 
ιδέες, το θάρρος να υπερασπιστώ τη ζωή μου και τη ζωή των 
συνανθρώπων μου και η ζωή μέσα από το φόβο είναι μια μοιραία 
παγίδα επιχειρηματολογίας, που δήθεν δίνει ασφάλεια και 
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παράγει το αντίθετο. Αυτό δεν σημαίνει ότι για την ύψιστη 
ασφάλεια του μέλλοντός μας από τη σημερινή σκοπιά δεν 
αναλαμβάνονται όλα τα επιστημονικά, προφανώς τεκμηριωμένα, 
ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι βλάβες στην υγεία, τη ζωή, την 
ευημερία, καθώς και τη δημοκρατία και την ελευθερία.  
 
Ανεξάρτητα από το αν οι φόβοι είναι πραγματικοί ή όχι. Η 
επίδραση των φόβων στην υγεία, τη δημιουργικότητα και τον 
ψυχισμό είναι ζωτικής σημασίας. Λόγω των φόβων που 
δημιουργούνται μόνιμα στον πληθυσμό εδώ και δεκαετίες από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς εκπαίδευση σχετικά με τους 
συσχετισμούς φόβου-αποτελέσματος στην υγεία, την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και τη δημιουργικότητα, γίνεται φανερό ότι πρέπει 
να καθιερώσουμε μια παγκόσμια άμεση δημοκρατία για να 
μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο παγκόσμιο ηθικό 
μοντέλο κοινωνίας. 
 
Ακόμη και αν οι κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης θα 
αλλάξουν σύντομα γνώμη για να προετοιμαστούν καλύτερα για 
μη εγκεκριμένες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, η Bundeswehr 
εκσυγχρονίζεται τώρα μέχρι το 2024, επειδή ο ιός είναι 
δημιουργικός και συνεχίζει να κυριαρχεί στα μυαλά.  
 
Αυστηρότερα λουκέτα και χρήση του στρατού στο εσωτερικό; 
Ο βασικός νόμος (Grundgesetz, GG) της Γερμανίας παρέχει ένα 
νομικό πλαίσιο που διαφέρει από εκείνο σχεδόν όλων των 
άλλων χωρών: "Εκτός από την άμυνα, οι ένοπλες δυνάμεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο βαθμό που ο παρών 
βασικός νόμος το επιτρέπει ρητά", ορίζει το σύνταγμα στο 
άρθρο 87α, παράγραφος 2. Ο λόγος για αυτό βρίσκεται στη 
γερμανική ιστορία - και όχι μόνο στην περίοδο του 
εθνικοσοσιαλισμού. Ήδη στην Πρωσία και τη Γερμανική 
Αυτοκρατορία, ο στρατός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για 
την επιβολή της κρατικής εξουσίας στο εσωτερικό της χώρας 
- επίσης και ιδιαίτερα κατά των πολιτικών διαδηλώσεων. 
"Μόνο οι στρατιώτες βοηθούν ενάντια στους δημοκράτες", 
έγραψε ο Πρωσός βασιλιάς Φρειδερίκος Γουλιέλμος IV το 
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1849. Στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, ο πολιτικός του SPD 
Γκούσταβ Νόσκε, ως υπουργός της Reichswehr, επέτρεψε τη 
χρήση των στρατευμάτων ενάντια σε τοπικές εξεγέρσεις και 
για την καταστολή της εξέγερσης του Σπάρτακου το 1919. 
Σύμφωνα με τον σημερινό Βασικό Νόμο:  

 
Στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας καθώς και σε όλες σχεδόν τις άλλες 
χώρες είναι δυνατές. 
Από τη Βικιπαίδεια: Τα μέτρα αυτοασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας για 
την πρόληψη ποινικών αδικημάτων ή την παρεμπόδιση επίσημων 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο για τη χρήση άμεσου 
καταναγκασμού και την άσκηση ειδικών εξουσιών από στρατιώτες των 
γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων 
και της πολιτικής φρουράς δεν θεωρούνται επίσης στρατιωτική επιχείρηση 
σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο, ακόμη και όταν εξασφαλίζονται 
προσωρινά ειδικές στρατιωτικές ζώνες ασφαλείας εκτός σταθερών 
στρατιωτικών περιοχών. 

 
Ποια είναι τα μέλη της ομάδας του Μάλθους ή της 
δικτατορίας  
από τις τάξεις των ισχυρών, των κυβερνήσεων και των 
οργανισμών; Από ποια χαρακτηριστικά μπορείτε να 
αναγνωρίσετε αυτή την ομάδα;   
 
Ο καθένας μπορεί να ερευνήσει μόνος του αυτό το ερώτημα στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα από τις δηλώσεις και τις 
δηλώσεις των πιθανών "υποψηφίων": 
 

1. Ο πληθυσμός είναι πολύ ηλίθιος. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα μέλη της ομάδας παράγουν αυτή 
τη βλακεία στον πληθυσμό με τους φόβους πρώτα 
και ότι τα μέλη δεν μπορούν να φανταστούν πώς 
μπορούμε να πάμε με έναν αυξανόμενο, υγιέστερο, 
γηραιότερο και πιο έξυπνο παγκόσμιο πληθυσμό 
χωρίς πολέμους σε ένα καλύτερο μέλλον, με 
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βέλτιστα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για 
όλους τους ανθρώπους χωρίς να καταστρέψουμε 
τον κυβερνώντα και τον παγκόσμιο ισχυρό. (Με τον 
τρόπο αυτό, μόνο η ανώτερη εκπαίδευση και η 
δημιουργικότητα δεν βρίσκονται στην αρχή της 
ζωής, αλλά μετατοπίζονται στο χρόνο μετά τα 
χρόνια εργασίας, περίπου από τα 60 έως τα 100 έτη 
ζωής. Η έρευνα αποδεικνύει ότι ένας υγιής 
εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και σε 
μεγάλη ηλικία. Το οποίο οδηγεί σε διαύγεια, σοφία 
και καλύτερες λύσεις σε προηγούμενα 
προβλήματα). 
 

2. Τα μέλη είναι επίσης στον κατάλογο των χορηγών 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. 

 
3. Τα μέλη διαδίδουν την παγκόσμια επαναφορά  

 
4. Τα μέλη θέλουν να αποτρέψουν την Άμεση 

Δημοκρατία μέσω της απαξίωσης, του εκφοβισμού 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της κυβερνητικής 
δράσης και των νέων νόμων. 

 
5. Τα μέλη έχουν εκπονήσει μελέτες για πανδημίες, 

ιούς και κρίσεις χωρίς να προτείνουν λύσεις για την 
αντιμετώπισή τους, ή οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις 
τους δίνουν λανθασμένες οδηγίες, συμβουλές και 
πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που ενισχύουν 
μια κρίση.  

 
6. Τα μέλη είναι ρατσιστές με την έννοια των 

κοινωνικών τάξεων και δεν είναι αντίθετοι στην 
ευθανασία και τη στείρωση 

 
7. Τα μέλη πιστεύουν ότι μια ψηφιακή δικτατορία είναι 

επιθυμητή 
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8. Τα μέλη έχουν τη στάση ότι ο αριθμός του 
παγκόσμιου πληθυσμού είναι πολύ υψηλός για μια 
βιώσιμη συνύπαρξη σε συνθήκες ευημερίας για 
όλους τους ανθρώπους με έως και επτά 
δισεκατομμύρια ανθρώπους.    

 
9. Τα μέλη θέλουν να εμβολιαστούν όλοι. 

 
10. Τα μέλη λένε ότι χρειαζόμαστε ένα αρχείο 

εμβολιασμών 
 

11. Τα μέλη θέλουν να περιοριστούν οι ελευθερίες σε 
μέσα ενημέρωσης συνείδησης και γεωγραφικά 
πραγματικό κλείδωμα. 

 
12.  Τα μέλη θέλουν πάντα κλειδαριές  

 
13. Τα μέλη αυξάνουν το χάος της σκέψης στον 

πληθυσμό παρέχοντας αντίθετες πληροφορίες για 
το ίδιο θέμα. 
 

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και δεν παρέχει καμία 
βεβαιότητα, ακόμη και αν ο αντιελεγκτής έχει εκφραστεί με 
παρόμοιο τρόπο και στα 13 σημεία, δεν είναι έτσι μέλος της 
ομάδας της δικτατορίας, επειδή ίσως είναι ένας μη 
αυτοσκεπτόμενος οπαδός ή ένας αυτολογοκεντρικός 
σκεπτόμενος ή απλώς έχει καταλήξει σε αυτή τη στάση 
πεποίθησης μέσω των πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης.  
 
Μπορείτε επίσης να δείτε αυτή την πανδημία μέσα από έναν 
διαφορετικό φακό: 
 
Εάν το σχέδιο είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί, πώς θα μπορούσατε να 
το καταλάβετε; 
 

Μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημιουργούνται φόβοι 
στον πληθυσμό. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι φόβοι 
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μειώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και η δημιουργική απόδοση 
του εγκεφάλου μηδενίζεται. Κάποιος επικεντρώνεται, γενετικά 
εξαρτημένος επιφανειακά στην κατασκευή του φόβου, ενάντια 
στον κοροναϊό χωρίς τα υπόβαθρα, με επιδόσεις δημιουργικής 
σκέψης και κανονική κοινή λογική για να αμφισβητήσει ή να είναι 
σε θέση να εξετάσει.  

      
 

 
 
Δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος χωρίς φόβους έχει εγκέφαλο, με 
ενεργοποιημένη και φυσιολογική κοινή λογική, διαθέτει σίγουρα 
περισσότερη δημιουργικότητα από τον ανεγκέφαλο ιό.  
 

 
Τι φοβόμαστε λοιπόν;  
Έχουμε εντοπίσει τον κίνδυνο.  
Επειδή γνωρίζουμε τον κίνδυνο Corona των αγαπημένων μας 
προσώπων και τους φόβους Corona των συνανθρώπων μας. 
Σεβόμαστε τους προσωπικούς κανόνες υγιεινής της Corona από 
τους φοβισμένους από τα ΜΜΕ συνανθρώπους μας και δεν 
αφήνουμε να μας στερήσουν τη δημιουργικότητα, το πνεύμα, την 
ελευθερία, την ευημερία, την ευημερία και τη ζωή ή την υγεία 
μας, καθώς και την κοινή λογική, την αξιοπρέπεια και ένα 
φανταστικό μέλλον από τους κανόνες φόβου των κυβερνήσεων, 
αλλά τηρούμε τους λογικούς και επιστημονικά προφανείς κανόνες 
υγιεινής. Επίσης, δεν παρακολουθούμε άπραγοι ότι αυτοί οι 
κανόνες φόβου χωρίς δημιουργικότητα από τον Μεσαίωνα (κατά 
τον οποίο κανείς δεν γνώριζε ακόμη τίποτα για την πρόκληση 
πανδημιών, αλλά απέδιδε την πανούκλα στους Εβραίους, στις 
μάγισσες ή στην τιμωρία του Θεού) θα πρέπει να ισχύουν για 
όλους τους ανθρώπους και αυτά μπορούν να μειώσουν την 
ανθρωπιά. Δεν αφήνουμε τον κόσμο να προβάλλεται αρνητικά, 
όπως ο Τόμας Μάλθους τον 18ο αιώνα (με 1,65 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους στη γη εκείνη την εποχή), όταν το αντίθετο είναι 
κατανοητό εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει αποδειχθεί από την 
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αύξηση της ανθρωπότητας, τη μέση ηλικία ζωής και την 
αυξανόμενη ευημερία, καθώς και την ελευθερία του ανθρώπου 
μέσω της δημιουργικότητας.  

 
 

Γίνετε επιτέλους κυρίαρχοι! 
 

 
Υπάρχουν απλοί και ηθικοί τρόποι για την προστασία της 
δημοκρατίας και των ανθρώπων από αυτούς τους 
οπισθοδρομικούς μαλθουσιανούς, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. 
Διότι όσο γρήγορα έχουν προκύψει αυτά τα αρνητικά 
φαντάσματα για τους ισχυρούς, η αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού, η αύξηση της υγείας και της παράτασης της 
ζωής, η ελευθερία της πληροφόρησης, μια νέα αναδυόμενη 
και ευημερούσα οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης καθώς και από τα γραφεία δημοσίων 
σχέσεων και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν αναγνωρίσει 
ότι με γεγονότα και βιώσιμες, δημιουργικές λύσεις, μια νέα 
αναδυόμενη και ευημερούσα οικονομία βασισμένη στη 
βιωσιμότητα, το συν-περιβάλλον και την ηθική μπορεί να 
αναπτυχθεί, αν οι πληθυσμοί μπορούν να ζήσουν σε άμεσες 
δημοκρατίες, να σχεδιάσουν μια νέα κοσμοθεωρία του 
μέλλοντος.  
 
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η ανθρωπότητα, παρά την 
προπαγάνδα του φόβου μέσω των μέσων ενημέρωσης, των 
παιχνιδιών και των ταινιών και τη συνοδευτική προσωρινή 
μείωση του IQ, γίνεται πιο ευφυής και με την αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού και την ανάκαμψη του μέσου IQ μέσω 
της μείωσης της υστερίας του φόβου, θα απαιτήσει μια 
δημοκρατία άμεσης έκδοσης με έναν κοινωνικό καπιταλισμό για 
τη βιώσιμη κατεύθυνση του κόσμου.  
 
Σχετικά με τα παραπάνω σημεία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
ισχυροί δεν μπορούν να φανταστούν πώς μπορούμε να πάμε σε 
ένα καλύτερο μέλλον με έναν αυξανόμενο, υγιέστερο, γηραιότερο 
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και πιο έξυπνο παγκόσμιο πληθυσμό χωρίς πολέμους, με 
βέλτιστα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους 
ανθρώπους χωρίς να καταστρέψουμε τους ηγεμόνες και τις 
παγκόσμιες δυνάμεις. Πρέπει η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς 
ειδήσεις και οι καταγγελίες των προσπαθειών για δημοκρατία να 
εκληφθούν ως θεωρίες συνωμοσίας;  
 
Δεν θα έπρεπε αυτή η μικρή και ειδική δικτατορική ομάδα 
ανθρώπων να εκπαιδευτεί σχετικά με τη δημιουργική ικανότητα 
νοημοσύνης σμήνους της ανθρωπότητας, όπως αποδεικνύεται 
από την ιστορία μας και την ίδια την επιγενετική, για να τεντώσει 
τη θέση της, χωρίς φόβους για τους ίδιους και τις οικογένειές 
τους, στην κοινωνία; 
 
Η κινηματογραφική εφαρμογή ενός σκοτεινού φανταστικού 
παγκόσμιου μοντέλου, χωρίς προτάσεις λύσης από αυτό το 
αδιέξοδο και την παγίδα φόβου του νου, και η παγκόσμια 
υλοποίησή του σε όλες τις γλώσσες, θα ήταν μοιραία και θα 
υποβάθμιζε την ηθική παγκόσμια συνολική μας ανάπτυξη, αφού 
θα συνδυάζονταν με τις πληροφορίες φόβου των πληροφοριών 
των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες μαζί διαμορφώνουν την 
προοπτική να καταλήξουμε σε ένα μέλλον τρόμου. Αυτοί οι 
πολλαπλασιασμένοι φόβοι θα αυξήσουν την υστερία και θα 
μειώσουν τη νοημοσύνη των αποδεκτών των ταινιών στους 
πληθυσμούς και θα προκαλέσουν αντιδράσεις στην πλειοψηφία 
των πληθυσμών αυτοκτονίας, κατάθλιψης και επιθετικότητας, οι 
οποίες στρέφονται κατά των ισχυρών που βρίσκονται στη 
μειοψηφία και παραβιάζουν ή διαλύουν κερδισμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες επαναστάσεις.  
Οι επαναστάσεις, όπως μπορούμε να δούμε αρκετές φορές στην 
πρόσφατη ιστορία, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ηθική 
ανάπτυξη του κόσμου, μέσω της υστερίας που σπέρνουν και της 
συνακόλουθης μείωσης του δείκτη νοημοσύνης του πληθυσμού 
για κοινωνική εξέλιξη, και οδηγούν πάντα σε δικτατορίες και 
αργότερα στη διάλυσή τους.  
 



 

 
68 

Αντιλαμβανόμαστε ως κοινωνία ότι οφείλουμε πολλά στους 
"πρωτοπόρους και καμπανιέρηδες" των καινοτομιών, όσον 
αφορά την ανθρωπιστική μας ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί. Το 
γεγονός ότι οι ίδιοι υπόκεινται στους φόβους των πληθυσμών 
είναι κατανοητό, αφού είναι από τη φύση τους διαφορετικής 
σκέψης και οι Κέινς της κοινωνίας δεν έχουν ακόμη καταστείλει 
τον φθόνο τους ή δεν έχουν μάθει να τον ανακατευθύνουν και να 
τον χρησιμοποιούν για τη δική τους ανάπτυξη. Αν εξαιρέσουμε 
τους παγκόσμιους πρωτοπόρους της κοινωνίας, λείπουν ως 
επιταχυντές της εξέλιξης από τον παγκόσμιο πληθυσμό.  
 
Όλοι πρέπει να σταματήσουν τον φθόνο εναντίον των ιδιαίτερα 
επιτυχημένων και μεγαλοπλούσιων ανθρώπων, γιατί αυτός ο 
φθόνος και ο εκφοβισμός εναντίον των ισχυρών παραβιάζει τους 
νόμους, υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους και μαρτυρά μόνο το IQ αυτών που δρουν με αυτόν τον 
τρόπο, μειωμένοι από την αδυναμία και τον φόβο. Δεν πρέπει να 
δηλητηριάζουμε τον εγκέφαλο των ανθρώπων με αρνητικές 
εικόνες, ταινίες και ιδέες. Κοστίζουν μόνο ενέργεια. Αυτός είναι ο 
λάθος δρόμος και οδηγεί σε κοινωνική οπισθοδρόμηση, αλλά 
πρέπει να προειδοποιούμε ο ένας τον άλλον χωρίς μίσος, 
υστερία, φόβο και προκαταλήψεις, γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι 
τον τελευταίο αιώνα παγκοσμίως περίπου 40 εκατομμύρια 
άνθρωποι της πιο σκεπτόμενης και ανεξάρτητης από το κράτος 
μεσαίας τάξης (χωρίς τους νεκρούς των πολέμων) οδηγήθηκαν 
σε βίαιο θάνατο ή εξαναγκάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σίγουρα δεν μπορούμε να 
ισχυριστούμε στις δημοκρατίες μας ότι θέλουμε οι κοινωνικές 
τάξεις και οι νόμοι να ξαναγίνουν όπως στις φεουδαρχικές 
κυριαρχίες ή στις δικτατορίες ή ότι αυτός είναι ο στόχος των 
κυβερνήσεων.  
 
Η αρχή που αποτυπώνεται στα συντάγματα: 
Παραμείνετε άφοβα ανοιχτοί στην αντιπαράθεση και στα 
γεγονότα των θεωριών που οι κυβερνήσεις και τα μέσα 
ενημέρωσης χαρακτηρίζουν ως θεωρίες συνωμοσίας, αλλά οι 
οποίες αφορούν την εξέλιξη ή τη βελτίωση της δημοκρατίας, της 
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ελευθερίας και της κοινωνίας, με βάση τον Βασικό Νόμο ή τα 
συντάγματα. Μην εγκαταλείπετε τα σκληρά κερδισμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα κατά της δουλείας μόνο τους τελευταίους 
δύο αιώνες. Αυτό είναι το καλύτερο θεμέλιο της δημοκρατίας. Σε 
αυτό βασίζεται και αυτό είναι που προάγει τη δημιουργική σας 
ανάπτυξη και την προσωπικότητά σας. Η αμφισβήτηση, η 
συζήτηση, η στάθμιση όλων των απόψεων και της προφανής 
επιστήμης, καθώς και η ειρηνική συγκέντρωση, η διαδήλωση και 
η έκφραση των σκέψεών σας είναι δικαίωμά σας και διακριτικό 
σας γνώρισμα. Αυτό δεν μπορεί να σας αφαιρεθεί ή να 
περιοριστεί από την εξουσία του κράτους (όπως μπορείτε να 
δείτε στις δυτικές δημοκρατίες) σε μια δημοκρατία.  
 
Διαπιστώνουμε ωστόσο, μέσω του Διαδικτύου και των νέων 
μέσων, μια νέα πραγματικότητα της συγκεκαλυμμένης 
φεουδαρχίας και του καθοδηγητικού ή καθοριστικού δεύτερου και 
τρίτου παρασκηνιακού χεριού (λόμπι), την οποία δεν 
μπορούσαμε να αντιληφθούμε μέσω των κλασικών μέσων 
ενημέρωσης μέχρι τώρα, ή οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο σχετικά 
με αυτή την κατάσταση της κοινωνίας μας είναι μόνο 
παραπληροφόρηση; 
 
Ακόμη και οι ισχυροί γνωρίζουν ότι μέχρι τον Μεσαίωνα ο 
παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε σε 500 εκατομμύρια 
ανθρώπους, από τους οποίους περίπου το 50% - 70% 
λιμοκτονούσε και κατά μέσο όρο δεν ζούσε περισσότερο από 
περίπου. 35 χρόνια (οι ισχυροί έζησαν σχεδόν το διπλάσιο 
χρόνο) και ότι παρόλο ή ακριβώς επειδή οι αριθμοί δείχνουν ότι 
σήμερα (500 χρόνια αργότερα) με 17 φορές μεγαλύτερο 
παγκόσμιο πληθυσμό και διπλάσιο χρόνο ζωής θα μπορούσαμε 
να θρέψουμε το 89% όλων των ανθρώπων και με έμφαση στην 
αειφόρο καλλιέργεια, τους οικολογικούς και ηθικούς στόχους της 
έρευνας καθώς και τη σωστή διανομή των τροφίμων το 100% του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού ή να παράγουμε 
πλεόνασμα τροφίμων.  
και ότι οι σημερινοί απλοί πολίτες είναι πιο ελεύθεροι, έχουν 
ανθρώπινα δικαιώματα και συντάγματα, μπορούν να ζήσουν 
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διπλάσιο χρόνο (από ό,τι οι άρχοντες) πιο υγιείς και με 
περισσότερη ελευθερία, ευημερία και αξιοπρέπεια από ό,τι στον 
Μεσαίωνα.  

 
 

Μειώνει το άγχος 

Το να παραδίνεσαι στους φόβους για τη ζωή σου, το να 
μποϊκοτάρεις το θάρρος και τη δημιουργικότητα των απόψεων 
για καλύτερες λύσεις, σημαίνει να κρύβεις τη δική σου έλλειψη 
θάρρους και ιδεών, που γεννήθηκε από το φόβο μου ως καθήκον 
των συνανθρώπων μου, και το να χρησιμοποιείς τις σωτήριες 
ιδέες για τη ζωή μου και τη ζωή των συνανθρώπων μου και το να 
εμποδίζεις τη ζωή μέσω του φόβου είναι μια μοιραία παγίδα 
επιχειρηματολογίας, η οποία υποτίθεται ότι δίνει ασφάλεια και 
παράγει το αντίθετο, δηλαδή θάνατο και φτώχεια. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι για την ύψιστη ασφάλεια του μέλλοντός μας από τη 
σημερινή σκοπιά δεν αναλαμβάνονται όλα τα επιστημονικά, 
προφανώς θεμελιωμένα, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο 
οι ζημιές στην υγεία, τη ζωή, την ευημερία, καθώς και τη 
δημοκρατία και την ελευθερία.  
 
Ανεξάρτητα από το αν οι φόβοι είναι πραγματικοί ή όχι. Η 
επίδραση των φόβων στην υγεία, τη δημιουργικότητα και τον 
ψυχισμό είναι ζωτικής σημασίας. Λόγω των φόβων που έχουν 
δημιουργηθεί μόνιμα στους πληθυσμούς εδώ και δεκαετίες από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς εκπαίδευση σχετικά με τους 
συσχετισμούς φόβου-αποτελέσματος στην υγεία, την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και τη δημιουργικότητα, γίνεται φανερό ότι πρέπει 
να καθιερώσουμε μια παγκόσμια άμεση δημοκρατία για να 
μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο παγκόσμιο ηθικό 
μοντέλο κοινωνίας. 
Υπάρχουν λύσεις: Γίνετε άμεσοι δημοκράτες και αμφισβητήστε 
όλες τις πληροφορίες από την πολιτική και την επιστήμη μέχρι να 
καταλάβετε το νόημά τους. Να απαιτήσουμε από την πολιτική και 
τα μέσα ενημέρωσης να ζητείται η γνώμη όλων των επιστημών 
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και των νέων μη βιομηχανικά οργανωμένων μελετών με τα υπέρ 
και τα κατά για αποφάσεις και μέτρα που βασίζονται σε 
αποδείξεις και κατά του φόβου και να δημοσιεύονται στα μέσα 
ενημέρωσης με τρόπο κατανοητό για όλους. 
Μην αφήνετε γνώμες και μισές αλήθειες χωρίς αποδείξεις να 
διαστρεβλώνουν τον εγκέφαλό σας ως επιστημονικά γεγονότα 
φόβου! 

Απορρίψτε τις απόψεις και τις εκθέσεις που προκαλούν φόβο ως 
αντιδημοκρατικό εργαλείο και επίθεση στη δημοκρατία, καθώς και 
στο IQ, την υγεία, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τον 
αυτοπροσδιορισμό σας, και τηρήστε όλα τα επιστημονικά 
τεκμηριωμένα μέτρα προστασίας. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας δείχνει ότι το δημιουργικό δυναμικό 
κάθε μη γεννημένου ατόμου στερεί από τους πληθυσμούς τα 
περαιτέρω βήματα της εξέλιξής τους (ελευθερία, υγεία, παράταση 
ζωής, ευημερία, ηθική και άμεση δημοκρατία). Γιατί τα παιδιά 
γεννιούνται ως ιδιοφυΐες που μαθαίνουν γρήγορα. Η κοινωνία και 
τα σχολεία, εκτός από τη διδασκαλία της αλφαβήτου και την 
εξειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, οργανώνουν τη μείωση 
και την προετοιμασία της ιδιοφυούς καινοτομίας και των 
ικανοτήτων σκέψης των παιδιών.  
Ως εκ τούτου, κάθε νεογέννητο είναι ευπρόσδεκτο και 
ενισχύει τον ηγεμόνα σε μια άμεση δημοκρατία με τις 
δυνατότητες της μη εξασθενημένης νοημοσύνης του.  
 
Πολλές από τις ιδιοφυΐες στις οποίες οφείλουμε την 
επιταχυνόμενη εξέλιξή μας δεν θα είχαν γεννηθεί τα τελευταία 
100 χρόνια. Ο κόσμος μας θα φαινόταν ζοφερός. Τα στοιχεία των 
στατιστικών για την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυσμού το 
αποδεικνύουν επίσης: Με περισσότερους ανθρώπους στον 
κόσμο, μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο και να θρέψουμε 
περισσότερους ανθρώπους καλύτερα και πιο βιώσιμα.  

Είναι το 90 τοις εκατό των δισεκατομμυρίων της μεσαίας τάξης, 
των ανθρώπων του μπλε και του λευκού κολάρου, και των 
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αδικημένων, των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, η 
δημιουργικότητα που παράγεται στο σχολείο εξασθενεί, 
διατηρείται αποπροσανατολισμένη μέσα στους φόβους και το IQ 
της δημιουργικότητας μειώνεται από τις τεχνητά δημιουργημένες 
πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης (ψεύτικες ειδήσεις και 
διάσπαρτες σκοτεινές αφηγήσεις συνωμοσίας χωρίς αποδείξεις), 
της οποίας κάθε άτομο χωρίς φόβους για το μέλλον θα 
μπορούσε να σπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη δύναμη του 
σχεδιασμού του φόβου με την απελευθερωμένη δημιουργική του 
δύναμη και τις ιδέες και τις έννοιες που προκύπτουν από αυτήν 
με την κατάλληλη δημιουργική εκπαίδευση. 

Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο "άνθρωποι με γνώσεις, γιατροί, 
ερευνητές, ιστορικοί τέχνης, πολιτικοί, ελευθερόφρονες, ισχυροί 
άνθρωποι και δημοσιογράφοι", πλαγίως σκεπτόμενοι, από τη 
μεσαία τάξη, που μας προστατεύουν, εν μέρει με κίνδυνο της 
δουλειάς τους ή της ζωής τους, και που μπορούν να 
ταξινομήσουν σωστά τις ψευδείς ή υπερβολικές πληροφορίες 
φόβου, να τις παρακολουθήσουν εμπειρικά και να σκεφτούν 
λογικά χωρίς "φόβους", καθώς και να μας εξηγήσουν τις σωστές 
συνδέσεις με βάση επιστημονικά δεδομένα.  
 

Μέσω των πλειοψηφιών των γνώσεων στους πληθυσμούς, οι 
κυβερνήσεις και οι ισχυροί καθώς και τα μέσα ενημέρωσης 
καλούνται να διορθώσουν την πληροφόρηση και την 
προκύπτουσα δράση, να σταθμίσουν όλα τα εμπειρικά δεδομένα 
και τις δυνατότητες μέσω του διαδικτύου, μέχρι την υλοποίηση 
της προστασίας του πληθυσμού και της δημοκρατίας στο όνομα 
των νόμων, των συνταγμάτων και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη εποχή της 
ανοιχτής φεουδαρχίας στις περισσότερες χώρες, επειδή ακόμη 
και οι προνοητικοί και ισχυροί έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνο η 
προώθηση της δημιουργικότητας, της υγείας, της παράτασης της 
ζωής, καθώς και της ευημερίας και της ελευθερίας στο εύρος του 
παγκόσμιου πληθυσμού εξασφαλίζει τη ζωή, 
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συμπεριλαμβανομένης της δικής τους επιβίωσης, με στοργή και 
ειρήνη με τη μοναδική ευημερία και ζωή τους.  

Η κλασική ιατρική έρευνα πρόκειται να δώσει στους ανθρώπους 
(και πρώτα στους ισχυρούς) την πολυπόθητη υγιή και πολλαπλή 
παράταση της ζωής μέσω της αναζωογόνησης των κυττάρων του 
σώματος σε 20 έως 30 χρόνια. Όμως, λόγω των περιορισμένων 
οικονομικών δυνατοτήτων μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, 
θα δημιουργηθεί ένα νέο χάσμα τρόμου μεταξύ των σύγχρονων 
σχεδόν αθάνατων (μέχρι περίπου 20% του πληθυσμού που 
έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν μπορούν να αποκτήσουν 
αυτά τα φάρμακα που παρατείνουν τη ζωή λόγω του 
κυβερνητικού αποκλεισμού της πρόσβασης) και των άχρηστων 
και θνητών (περίπου 80% του πληθυσμού που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα φάρμακο για την 
αναζωογόνηση των κυττάρων του σώματος). Για να αποφευχθεί 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθεί ένα γονιδιακό πρόγραμμα που θα 
καταστήσει την υγεία και την αναζωογόνηση των κυττάρων 
διαθέσιμη παγκοσμίως και δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους σε 
ακόμη λιγότερο χρόνο. Το Fundacion Liedtke υποστηρίζει ένα 
ερευνητικό έργο για την αναζωογόνηση των κυττάρων με μια 
εφαρμογή κοινωνικού δικτύου που ονομάζεται "www. 
aimeim.info", έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 
έναν θετικό ηθικό κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να 
απολαμβάνουν αιώνες χρόνου και την ευημερία, την υγεία και την 
ελευθερία να επεκτείνουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη 
σκέψη, τη συνείδηση και τη δημιουργικότητά τους για να 
αναπτύξουν έναν ηθικό, βιώσιμο και συμβιωτικό κόσμο με τη 
φύση ως "συν-κόσμο". Τα ανθρώπινα δικαιώματα του Χάρτη του 
ΟΗΕ και τα συντάγματα των δημοκρατιών μας εγγυώνται την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας χωρίς φεουδαρχική 
κυριαρχία, δουλεία, βασανιστήρια και φόβους. Αυτά είναι τα 
υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, τα οποία τους τελευταίους 
αιώνες έχουν κερδηθεί με κόπο, και τα οποία ενισχύονται από 
έναν αυξανόμενο και πιο συνειδητοποιημένο παγκόσμιο 
πληθυσμό χωρίς φόβους και από τον ΟΗΕ όλο και περισσότερο. 
Η χιλιετής ιστορία μας αποδεικνύει, 
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περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, 
περισσότερη ελευθερία,  

περισσότερο πλούτο, περισσότερη υγεία και περισσότερη ζωή,  
περισσότερη τεχνογνωσία 

Κάθε ανθρώπινο ον φέρνει μαζί του περίπου 1200 - 1500 
γραμμάρια γενετικής-δημιουργικής, αλλά εν μέρει 
μπλοκαρισμένης από φόβους εγκεφαλικής μάζας. Ιστορικά, 
οφείλουμε ίσως 2000 εγκεφάλους χωρίς φόβους που 
ελαχιστοποιούν το μυαλό (2,4 - 3 τόνοι εγκεφαλικής μάζας σε 
περίπου 150 εκατομμύρια τόνους εγκεφάλου σε 110 
δισεκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ζήσει μέχρι τώρα στην 
ανθρώπινη ιστορία - περίπου 0,000002% - οι οποίοι επίσης 
διώχθηκαν, εξοντώθηκαν ή εκτελέστηκαν) την ανάπτυξη της 
ελευθερίας, της υγείας, της διατροφής και τη σημερινή - σε 
ιστορική σύγκριση - τρεις ή τέσσερις φορές μεγαλύτερη ζωή μας. 
Σήμερα έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους ζωντανής, 
ανθρώπινης εγκεφαλικής μάζας στον πλανήτη Γη, εκ των οποίων 
με τη δημιουργικότητα περίπου 100.000 τόνοι εγκεφάλων 
(700.000 έως 800.000 άνθρωποι ή περίπου το 0,01%) σε 
διάφορα στάδια τα τελευταία 70 χρόνια είναι ήδη entdimmt. Σε 
αυτούς οφείλουμε την ιδιαίτερα γρήγορη και εν μέρει βιώσιμη 
κάλυψη της ζήτησης στις κοινωνίες. Αυτό το ξεκλείδωμα της 
δημιουργικότητας και η χρήση της θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται εκθετικά. Σε 10 έως 20 χρόνια θα έχουμε 5-10% 
ανθρώπους που θα έχουν απελευθερωθεί από τη 
δημιουργικότητα (500 έως 1000 φορές περισσότεροι από ό,τι 
σήμερα), οι οποίοι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτή τη 
διαδικασία και θα θέλουν μόνο να παράγουν βιώσιμους πόρους, 
ώστε άνθρωποι και ζώα, μέσα και μαζί με τη φύση, να ζουν μαζί 
σύμφωνα με ηθικές αρχές. Για το σκοπό αυτό, οι φόβοι που 
δημιουργούνται στην κοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν μέσω ενός νέου νόμου για τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (με βάση τον Χάρτη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τα αποτελέσματα των νευρολογικών 
και επιγενετικών ερευνών της νέας χιλιετίας) με έναν κώδικα 
μέσων ενημέρωσης. Οι πληροφοριοδότες όπως ο Τζούλιαν 
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Ασάνζ ή ο Έντουαρντ Σνόουντεν, καθώς και η προστασία τους 
από την κοινωνία έχουν μια σημαντική συστημική διορθωτική και 
δημιουργική επιταχυντική σημασία για αυτή την επαναστατική 
αλλά αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση με ηθικούς και 
βιώσιμους πόρους δημιουργικότητας του ανθρώπου χωρίς 
φόβους μπροστά στους εξουσιαστές, τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εξουσιαστών ή των 
αυτοκρατορικών δομών τους. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το 
δικαίωμα (είναι το ανθρώπινο δικαίωμά του) να ζει μόνιμα και 
υγιώς χωρίς σκηνοθετημένους φόβους και επίσης χωρίς τη 
χρήση κεφαλαίου, να διαχωρίζει τη γνώση, τη συνείδηση και την 
προσωπικότητά του από τα σκουπίδια, το φόβο και το 
περιεχόμενο που μειώνει τη ζωή μέσω μιας επιλεκτικής 
αντίληψης των καινοτομιών, να διακρίνει μεταξύ των 
πληροφοριών που διατηρούν τη ζωή και των πληροφοριών που 
απειλούν τη ζωή. Πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει και, αν 
το επιλέξει, να εξελιχθεί, να μάθει νέα επαγγέλματα σε 
οποιαδήποτε ηλικία με φρέσκο μυαλό και σώμα, να σπουδάσει, 
να αφοσιωθεί στις τέχνες, στους ανθρώπους, στη φύση ή στον 
εαυτό του και στη δική του δημιουργική δύναμη, και να μην κάνει 
τίποτα προσωρινά ή μόνιμα στην εξελισσόμενη βιώσιμη κοινωνία 
της αφθονίας, με τα αυτοδίδακτα προγράμματα και τα ρομπότ, 
ειδικά εφόσον το "τίποτα" είναι το σχετικό που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τη δημιουργία.  

Η ιστορία της ανθρωπότητας αποδεικνύει ότι: η αυξανόμενη 
δημιουργικότητα επιτρέπει την υγεία, τη μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, την ευημερία για όλους τους ανθρώπους και ένα φυσικό 
και καθαρό περιβάλλον, την αειφόρο παραγωγή τροφίμων, 
ενέργειας και πόρων, καθώς και τη διαρκώς εξελισσόμενη 
δημιουργικότητα όλων των ανθρώπων μέσω των νέων 
πληροφοριών. 

"Η δημιουργικότητα του σμήνους ή η νοημοσύνη της 
ανθρωπότητας... 

τους κάνει να γίνουν ο δημιουργός". 
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Σήμερα, η ανθρωπότητα προστατεύει ήδη τον εαυτό της και τη 
φύση από τους κοινότυπους ισχυρούς, μεταδίδοντας τα νέα 
πορίσματα της επιστήμης στον πληθυσμό, έτσι ώστε οι 
μελλοντικές δυνατότητες διατήρησης των ειδών και της φύσης να 
έχουν χώρο για κατανόηση και δημοκρατική δράση, και οι 
καινοτομίες και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη 
σμηνοειδή νοημοσύνη των ανθρώπων και χρησιμεύουν για την 
οικοδόμηση και την επέκταση του μέλλοντός τους να διαδίδονται 
παγκοσμίως μέσω του Διαδικτύου. 

 
 
Μια δεύτερη διαφώτιση αρχίζει: η παγκόσμια κοινωνία, όπως 
αποδεικνύει η ιστορία μας των τελευταίων 50 ετών (παρά τους 
πολέμους που ενορχηστρώνονται από τις μπανάλ δομές 
εξουσίας), γίνεται όλο και πιο ισχυρή κάτω από αυτή την 
ερμηνεία της ανάπτυξης της δημιουργικότητας μέσω ενός 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 10 ή 20 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων και μιας μόνιμης και υγιούς ζωής ευημερίας για κάθε 
ανθρώπινο ον με μια αυξανόμενη δημιουργικότητα σμήνους. 
Τώρα έχει φτάσει το σημείο που αυτή η διαδικασία δεν μπορεί 
πλέον να αντιστραφεί χωρίς μια παγκόσμια εξόντωση της 
δημιουργικότητας, και η ανθρωπότητα θα αναπτυχθεί για πρώτη 
φορά σε μια βιώσιμη, ηθικά σχεδιασμένη εποχή ειρήνης χωρίς 
περιορισμούς στην Παγκόσμια Νοημοσύνη Σμήνους ενός μη 
περιορισμένου παγκόσμιου πληθυσμού.    
     
Όταν η πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν την 
εξίσωση, 
 

"Περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερη δημιουργικότητα 
= 

Πιο ηθικές και βιώσιμες λύσεις" 
 

έχουμε το καλύτερο από όλους τους δυνατούς κόσμους. 
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Ο Κώδικας για τα ΜΜΕ 2014 

 
Η νοημοσύνη και η προαγωγή της υγείας ή 
η μείωσή τους με πληροφορίες πρέπει να 
επισημαίνεται. 
 

 
 
Οι φόβοι που διαδίδονται και προκαλούνται από τις κυβερνήσεις και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατα δημοσιευμένες 
νευροβιολογικές και επιγενετικές έρευνες, απαιτούν τη δημοσίευση ενός: 
 

 Κωδικός μέσων ενημέρωσης 
 

Οι υπερβολικές, ψευδείς και αρνητικές πληροφορίες βλάπτουν τον 
οργανισμό,  

νοημοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία. 
 

Αυξάνουν μόνο το κέρδος και την εξουσία   
των δικτατόρων, των πολιτικών και των μεμονωμένων επιχειρήσεων  

και δεν βοηθούν τους ανθρώπους  
ή την ανάπτυξη της δημοκρατίας.   

 
Εμείς, τα θύματα,  

οι παραπληροφορημένοι, οι παραπλανημένοι από το κράτος και τα ΜΜΕ, οι 
συνωμότες και οι εγκληματίες και οι δράστες των βλαβών, θα ενωθούν σε 
ομάδες χωρών ως θιγόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο και θα καταθέσουν 

συνταγματικές αγωγές εναντίον των ΜΜΕ και των κυβερνήσεων των χωρών 
που δεν αποτρέπουν τη μείωση της δικτύωσης του εγκεφάλου, την 

υποδούλωση του νου του ανθρώπου και δεν σταματούν την ελαχιστοποίηση 
του IQ του πληθυσμού στη χώρα τους.   

 
Είμαστε  

πάνω από 2 έως 2,5 δισεκατομμύρια επιρρεπείς σε κατάθλιψη  
Άνθρωποι στον κόσμο,       
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πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται πρόωρα ετησίως,   
τους αναρίθμητους για την ευφυΐα τους,  

δημιουργικότητα και ελευθερία,   
οι μη μετρήσιμες διακρίσεις,  

τους περιθωριοποιημένους και τους δημιουργικούς,  
εκείνων άλλων θρησκειών,      

τον υπερβολικό αριθμό εγκληματιών,  
δολοφόνους, δικτάτορες και τρομοκράτες,     

τους μοιρολάτρες και τους φανατικούς πιστούς,    
οι δολοφόνοι και οι βομβιστές αυτοκτονίας,    

που έβαλαν δισεκατομμύρια σε φόβο,  
τους εκμεταλλευόμενους και σε εθελοντική  

Άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς δουλείας,   
τα δισεκατομμύρια που στερούνται την ευκαιρία να αναπτύξουν μια υγιή 

ζωή,   
τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που στερήθηκαν το θετικό τους μέλλον 

και όσοι γεννήθηκαν στο μέλλον  
το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς.    

 
 Κάνουμε μήνυση για: 

παράλειψη παροχής συνδρομής, συνέργεια και υποκίνηση και 
οργάνωση 

των εγκλημάτων κατά των δικαιωμάτων σύμφωνα με το ανώτερο δίκαιο 
καθώς και μείωση του δείκτη νοημοσύνης του πληθυσμού  

στη σωματική βλάβη του εγκεφάλου με συνέπεια τον περιορισμό που 
εγγυώνται οι βασικοί νόμοι ή τα συντάγματα και οι ποινικοί νόμοι των 

κρατών  
Δικαιώματα προσωπικής ελευθερίας,  

 τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών  

και το 
 Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
 

υποκίνηση, βοήθεια και υποκίνηση και οργάνωση 
 μέσω των οργάνων σας και των δελτίων τύπου από: 

Φόνος 
Τρομοκρατία, 

Εκμετάλλευση, 
Έγκλημα, 

Στέρηση της ελευθερίας, 
σε εθελοντική δουλεία, 

στη μείωση της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας 
του πληθυσμού 

και περιορισμός του ανταγωνισμού έναντι 
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άλλες οικονομίες, 
για την προώθηση του πολέμου, 

και από τους φόβους,              
στοχευμένη μείωση του IQ 

του πληθυσμού καθώς και της υποροής  
της δημοκρατίας. 

 
Απαιτούμε:  

Η απαίτηση επισήμανσης για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης.   
Δεδομένου ότι η κατανάλωση γενετικά αγκυλωμένων εθιστικών και 

διακριτικά, λανθάνουσα - φοβικά - αρνητικών πληροφοριών από τα 
μέσα ενημέρωσης μειώνει τη νοημοσύνη και την υγεία, ο καταναλωτής και η 
καταναλώτρια μπορούν να προστατευθούν μόνο μέσω της προειδοποίησης 

και της επισήμανσης.  
από αρνητικές πληροφορίες.   

 
Αυτή η προειδοποίηση είναι απαραίτητη διότι:   

α.) η κατανάλωση αρνητικών πληροφοριών από τα μέσα ενημέρωσης 
προκαλεί μεταλλάξεις στις συνάψεις του δέκτη, οι οποίες μπλοκάρουν το 

μελλοντικό όραμα και τη δημιουργικότητά του, 
 

β.) ενεργοποιείται από τις αρνητικές πληροφορίες μέσω του γενετικού 
προγράμματος φόβου-εθισμού που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους 

(εθισμός σε περαιτέρω αρνητικές πληροφορίες) και συνεχίζει να χάνει την 
αρχική του ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό την επίδραση του εθισμού.  

είναι πολύ περιορισμένη,    
 

γ.) επειδή η ικανότητά του να συνδυάζει είναι εξασθενημένη ή 
απενεργοποιημένη, συμπεριλαμβανομένης και σε σύγκριση με την οραματική 

του ικανότητα, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα, η οποία είναι παρούσα 
χωρίς φόβους, και τη δημιουργική δικτυακή νοημοσύνη  

και συνεπώς την αρχική του δυνατότητα  
το φάσμα της προσωπικότητας ελαχιστοποιείται σημαντικά,   

 
δ.) οι ανθυγιεινές αντιδράσεις φόβου μπορούν να εγκατασταθούν επιγενετικά 

και νευροβιολογικά σε αυτόν και να μεταδοθούν στα παιδιά του.   
 

Κατά συνέπεια, οι αρνητικές πληροφορίες είναι  
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου,  

ανθρώπινα δικαιώματα,  
τους ποινικούς νόμους,  

παραβιάζουν τη δημοκρατία καθώς και τα συντάγματα ή τους 
θεμελιώδεις νόμους  

και τις βλαβερές επιπτώσεις τους στην υγεία και τη δημιουργικότητα 
 στον πληθυσμό.   
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Οι κατηγορούμενοι  

δεν μας προστάτεψαν και δεν μας προειδοποίησαν γι' αυτό, παρά την 
καλύτερη γνώση που αποκτήθηκε μέσω των νέων αποτελεσμάτων της 
νευροβιολογικής και επιγενετικής έρευνας, καθώς και της εξελικτικής και 

συμπεριφορικής έρευνας: αρνητικές, αγχογόνες και παραβιάζουσες την 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου πληροφορίες, αναφορές στα μέσα 

ενημέρωσης, παιχνίδια, ταινίες,  
το IQ και τη δημιουργικότητα προσωρινά  

(μείωση της ικανότητας θετικής όρασης κάτω από την εστίαση των αρνητικών 
πληροφοριών έως και 100%)   

μειώνουν την υγεία ή προκαλούν ασθένειες και μειώνουν τα κίνητρα  
να διαμορφώσει θετικά το μέλλον.  

 
Το εμπόδιο στη θεραπεία και την επανόρθωση 

Οι εναγόμενοι ενήργησαν περαιτέρω εκ προθέσεως, δεδομένου ότι 
έχουν αποκρύψει την αναγνώριση της τέχνης 

η διαδικασία φόβου των μεταλλάξεων από αρνητικές πληροφορίες ή 
nocebos, 

που αντιστρέφει τη μείωση της συνδεσιμότητας του εγκεφάλου ή του IQ 
μέσω των νευρώνων καθρέφτη στον εγκέφαλο, αντιστρέφει τον 

περιορισμό της νοημοσύνης μέσω νευρωνικών baypasses και μεταφέρει 
τη δημιουργικότητα από τον πολιτισμό (τεχνολογία, τέχνη, λογοτεχνία) 

στον πληθυσμό, επιτρέποντας την υγεία, τη δημιουργικότητα, την 
ελευθερία και την ευημερία ενός λαού. 

 
Δεν είμαστε  

για τον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου, αλλά για την επισήμανση των 
αρνητικών πληροφοριών καθώς και κατά της ανάμειξης των ουδέτερων 
και θετικών πληροφοριών για την υγεία με τις αρνητικές πληροφορίες, 

καθώς βλάπτει τον εγκέφαλο σωματικά και το σώμα ψυχολογικά μέσω 
ασθενειών καθώς και τον αυτοπροσδιορισμό, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης με τους άλλους 
ανθρώπους καθώς και αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα κοινωνικά, 

υγειονομικά συστήματα.  
 

Είμαστε αντίθετοι σε αυτό:  
η δημιουργικότητα και η επούλωση του ανθρώπινου νευρωνικού 
εγκεφαλικού δικτύου και μια υψηλότερη νοημοσύνη σμήνους του 

πληθυσμού παρεμποδίζεται από την κάρτα αποκλεισμού της 
κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση της 

δημιουργικότητας στον πληθυσμό.  
 

Είμαστε αντίθετοι σε αυτό:  
η δημοκρατία ως μορφή διακυβέρνησης είναι τόσο κατεστραμμένη από 
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την εσωτερική-φοβική διαίρεση του ανθρώπου που μπορεί κανείς να δει 
στο εσωτερικό της χώρας μια φοβική και οπισθοδρομική δικτατορία 

νοητικών οριοθετήσεων και από έξω "κυβερνητικές και εκλογικές 
αποφάσεις ενάντια στον Βασικό Νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα  

και έτσι το  
Η ίδια η δημοκρατία γίνεται αντιδημοκρατική  
δηλαδή, στρέφεται εναντίον του εαυτού του. 

 
 
Οι αρνητικές πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα παιχνίδια, οι 
ταινίες μπορούν να οδηγήσουν σε έως και 30% χαμηλότερο δείκτη 
νοημοσύνης, καθώς και σε μειωμένη δημιουργικότητα, εγκληματικότητα, 
εχθρότητα, αποκλεισμό, ρατσισμό, φασισμό, πολέμους, απαισιοδοξία, 
κατάθλιψη, φτώχεια, διαταραχές συμπεριφοράς, ασθένειες, αρνητική 
διαβίωση, καθώς και σε ποσοστό έως και 28% πρόωρο θάνατο. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown author, Public domain, μέσω Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Οι θετικές πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, οι ταινίες, τα παιχνίδια που 
φέρουν το παρακάτω λογότυπο προάγουν το IQ, την ευημερία, την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας, τις φιλίες, τη δύναμη να διαμορφώνεις το μέλλον, τη 
δημιουργικότητα, την αυτοδιάθεση, την ελευθερία, τη δημοκρατία και οδηγούν 
σε μια μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή. 
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Η δημιουργικότητα είναι το κλειδί 2019-2020 

                             
              

Ως εφευρέτης και εκ πλαγίου εισερχόμενος στις τέχνες, στη 
δεκαετία του '60, ήρθα ξανά και ξανά αντιμέτωπος με ερωτήματα 
που δεν μπορούσαν να απαντηθούν ικανοποιητικά από το 
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κατεστημένο. 
Ήθελα επιστημονικά αποδεδειγμένη σαφήνεια ως νέος 
άνθρωπος, επειδή, όπως εγώ, εκατομμύρια πολίτες 
αισθάνονταν: Απλώς δεν υπήρχαν λογικές απαντήσεις στα 
ερωτήματά μας σχετικά με τη δημιουργικότητα στην τέχνη ή πώς 
μπορούμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί, παρόλο που 
μπορούσαμε να δούμε από εκατομμύρια παραδείγματα και την 
ιστορία μας ότι η δημιουργικότητα εξασφαλίζει την υγεία, την 
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την κυριαρχία, την ευημερία και το 
μέλλον μας. 
 
Τα βασικά ερωτήματα ήταν: 

Τι είναι η τέχνη και έχει κάποιο νόημα; 

Τα έργα τέχνης είναι απλώς τα νέα ρούχα του βασιλιά, η εικόνα και το 
μάρκετινγκ ή υπάρχει κάτι πίσω από τα ρούχα που πρέπει να 
αποκρύπτεται από τον πληθυσμό; Αν τα πάντα ανακηρύσσονται τέχνη, 
το περιεχόμενο θολώνει και τα ρούχα συνεχίζουν να παίρνουν μορφή 
μέσα από τη νοητική ομίχλη.   

Δεν έχει έρθει ακόμη κανείς στη σκέψη ότι η προσπάθεια συσκότισης 
και στέρησης των αισθήσεων από τη σύγχρονη τέχνη είναι ένα σήμα 
συναγερμού που δείχνει ότι πίσω από την τέχνη πρέπει να κρύβεται 
κάτι περισσότερο, ειδικά από τη στιγμή που οι δικτάτορες και τα 
κρατικά τμήματα προπαγάνδας τους με δηλώσεις παρόμοιες με αυτές 
των σημερινών πρωταγωνιστών της τέχνης, το μόνο που κάνουν είναι 
να εντείνουν την επιρροή τους στον πληθυσμό με την κακοποίηση και 
την απαξίωση της σύγχρονης τέχνης, μέχρι και τον αποκλεισμό και την 
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τιμωρία των καλλιτεχνών. Χρησιμοποιείται η τέχνη μόνο για 
κερδοσκοπία και για να βγάλουμε χρήματα; Αλλά τότε το ερώτημα για 
το νόημα της τέχνης παραμένει ανοιχτό, γιατί αυτή η προσπάθεια 
ταμπού από το κράτος και τους ιστορικούς τέχνης; Ποιο είναι το 
πρόβλημα; Δεν έχει νόημα να γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια 
προπαγάνδας από ιστορικούς τέχνης και περιοδικά τέχνης ή από το 
κράτος μέχρι τα σχολικά μαθήματα, αν δεν υπάρχει τίποτα να 
ανακαλύψουμε πίσω από την τέχνη.  

Η στέρηση των αισθήσεων της τέχνης τρέφει μια εγωιστική ταξική 
συνείδηση με έπαρση και αποκλεισμούς ή απλά θολώνει το 
πραγματικό μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος, του παρατηρητή 
της τέχνης. Θα πρέπει η μορφωμένη αστική τάξη, τώρα που οι 
θρησκείες είναι όλο και λιγότερο ικανές να εκπληρώσουν το έργο της 
υποταγής των οπαδών τους στο λόγο του Θεού και τα 
εκκλησιαστικά δόγματα μέσω των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 
έρευνας, να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει αποπροσανατολισμένη, 
ανήμπορη να πιστέψει στο κράτος με τη βοήθεια της τέχνης; 
Μπορούν οι ιστορικοί τέχνης να γίνουν οι νέοι ιερείς στους οποίους ο 
λόγος πρέπει να πιστέψει κανείς άνευ όρων, αλλιώς οι αποστάτες και 
οι μη προσαρμοσμένοι και μη υποταγμένοι στο πνεύμα του θα 
αποκλειστούν από την κοινότητα της τέχνης και τους μορφωμένους 
πολίτες. 1.) 

Είναι όλα αυτά μόνο θεωρία; 

Ή μήπως η τέχνη έχει ένα μυστικό, επιστημονικά και εμπειρικά 
κατανοητό νόημα για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας ή απλώς τα 
σχολικά συστήματα (που εισήχθησαν στην αρχή της βιομηχανικής 
εποχής) είναι ξεπερασμένα. Ισχύουν ίσως και τα δύο;  

Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη ενός τεχνητού τύπου, όλα 
συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι είμαστε επιγενετικά 
χειραγωγημένοι. 

Ήθελα να ακολουθήσω αυτά τα ερωτήματα με την αναζήτηση μιας 
καλλιτεχνικής φόρμουλας και με βάση τα νέα αποτελέσματα των 
νευροβιολογικών ερευνών. 
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Η αναζήτησή μου για μια φόρμουλα για όλες τις τέχνες ανταμείφθηκε 
το 1979, αλλά μόλις το 1988 εφάρμοσα τελικά τη φόρμουλα της τέχνης 
ως γραφικό σύμβολο για τις ανθρώπινες δημιουργίες, (η οποία 
ανταποκρινόταν στο αίτημα που μου είχε απευθύνει το 1984 ο Joseph 
Beuys να εξηγήσω σε όλους όλες τις ανθρώπινες δημιουργίες, δηλαδή 
την τέχνη σε όλες τις εποχές, με έναν πολύ απλό, σαφή και κατανοητό 
τρόπο). Στο βιβλίο "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Το 
κλειδί της τέχνης - Λυμένοι γρίφοι της τέχνης) εισήγαγα στο κοινό της 
Γερμανίας το 1990 τη φόρμουλα τέχνης για την υποκειμενική και την 
αντικειμενική τέχνη και το 2019 ανέπτυξα ένα σύστημα αξιολόγησης 
της τέχνης με ένα πιστοποιητικό τέχνης για έργα τέχνης που 
ονομάζεται "Artinvest", το οποίο διαχωρίζει σαφώς την τέχνη από τη 
διακόσμηση με βάση το περιεχόμενο καινοτομίας και το επίπεδο 
καινοτομίας στο έργο.  
 
Η φόρμουλα για την τέχνη και την εξέλιξη 2.) 
 

Ζωή + διεύρυνση της συνείδησης = τέχνη 

 
 
 

Ο νόμος της τέχνης είναι:  

"Η διάλυση των ορίων των τεχνών και της ιστορίας της τέχνης ή της 
συνείδησης μέσω της τέχνης".   

 

Το δίκαιο της τέχνης και η ανάπτυξη των κοινωνιών 
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"Η δημόσια εφαρμογή του νόμου της τέχνης επιφέρει την κατάργηση 
των ορίων της δημιουργικότητας, της ευφυΐας και της υγείας και την 
ευημερία των κοινωνιών". 

 
"Το ανώτερο επίπεδο της τέχνης γίνεται φανερό από τη διαλεκτική του 
Χέγκελ με τη θέση, την αντίθεση και τη σύνθεση που εφαρμόζεται στην 
τέχνη σε κάθε έργο τέχνης, και έτσι είναι το ίδιο ένα έργο τέχνης ως 
διαδικασία που γίνεται ορατή στην εικόνα".    
Μέχρι σήμερα, ο τύπος δεν έχει δημοσιευθεί στη Γερμανία ούτε 
έχει εισαχθεί στα σχολικά προγράμματα σπουδών. 
Η παρεμπόδιση της δημιουργικότητας του πληθυσμού με τη μη 
εισαγωγή της φόρμουλας της τέχνης, καθώς και η μείωση του δείκτη 
νοημοσύνης από το φόβο της διάδοσης πληροφοριών 3.) εμποδίζει τη 
δημοκρατία, την εξέλιξη και την πνευματική ανάπτυξη, καθώς και την 
ευημερία ενός λαού. Οι πολιτικοί ενεργούν συνειδητά ή ασυνείδητα, 
παραλείποντας να βοηθήσουν, καθώς και βοηθώντας και υποκινώντας, 
όχι μόνο κατά του βασικού νόμου ή του Συντάγματος της χώρας τους, 
αλλά και κατά των "κανόνων σύμφωνα με τον ανώτερο νόμο", ο 
οποίος είναι τελικά πάνω από τον νομοθέτη και οδήγησε στην καταδίκη 
των ναζιστών εγκληματιών στη Νυρεμβέργη. 
 
Οι πολιτικοί και τα μεμονωμένα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν 
να λογοδοτήσουν σήμερα από τα δημοσιευμένα ερευνητικά 
αποτελέσματα στη νευροβιολογία και την επιγενετική για 
συγκεκαλυμμένη και ενεργή υποβοήθηση της δουλείας, της 
εκμετάλλευσης, της στέρησης της ελευθερίας και της σωματικής 
βλάβης του εγκεφάλου, καθώς και για παραβίαση των "Κανόνων 
σύμφωνα με τον Ανώτερο Νόμο",  
 
α. όταν οι  πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης που 

αρρωσταίνουν τους ανθρώπους δημιουργώντας φόβο και 
τεμαχίζουν το IQ διαδίδονται χωρίς προειδοποιητική σήμανση 
(επισήμανση και προειδοποίηση όπως στα προϊόντα καπνού), 

 
β.  αν η αποκατάσταση της νευρωνικής δικτύωσης μέσω της 

αναγνώρισης της τέχνης και η αποκατάσταση της υγείας, της 
δημιουργικότητας και της αύξησης του IQ των ανθρώπων 
εμποδίζεται από τον τύπο της τέχνης.  
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Το πλαίσιο που προκύπτει: 
 
Μείωση του δείκτη νοημοσύνης λόγω αρνητικών πληροφοριών  
καθώς και το κλείσιμο της γονιδιακής επιδιόρθωσης και της μετάδοσης 
της δημιουργικότητας μέσω της φόρμουλας της τέχνης δημιουργεί 
κοινωνίες με δημιουργικότητα κλειδωμένη σε διαρκή φόβο. 
 
 
 
 
Οι πολιτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μείνει 
έκπληκτοι,  
ότι σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ, ο λαϊκισμός και ο 
ρατσισμός, οι θρησκείες καθώς και ο διαχωρισμός από τους άλλους 
ανθρώπους κερδίζουν επίσης έδαφος με τη μείωση του δείκτη 
νοημοσύνης.  
 
Τίτλοι χρόνου στις 28 Μαρτίου 2019 και αναρωτιέται:  
 
"Κάποτε ήμασταν πιο έξυπνοι. Για δεκαετίες, ο δείκτης νοημοσύνης στις 
βιομηχανικές χώρες αυξήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. 
Εδώ και αρκετά χρόνια πέφτει. ΓΙΑΤΙ;"  
 
Εμφανίστηκε το αντίστροφο φαινόμενο Flynn. Ο Τζέιμς Φλιν 
ανακάλυψε τον 20ό αιώνα ότι ο δείκτης νοημοσύνης στις βιομηχανικές 
χώρες αυξάνεται ετησίως. Προφανώς, η Γερμανία είναι επιγενετικά 
μπλοκαρισμένη από το να αναγνωρίσει τη φόρμουλα της τέχνης. Όπως 
καταδεικνύει σαφώς το κύριο άρθρο IQ των Nataly Beuel, Nike Heinen 
και Tanja Stelzer στην εβδομαδιαία εφημερίδα "Die Zeit". Παρά όλα τα 
ερευνητικά αποτελέσματα από την επιγενετική, δεν υπάρχουν ακόμη 
αναφορές σχετικά με τη φόρμουλα τέχνης και τη θετική της επίδραση 
στη Γερμανία. Στην Ισπανία - τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο - ο 
τύπος αναφέρθηκε λεπτομερώς ήδη από το 1992 και η αρχή του 
εξηγήθηκε από μια εφημερίδα σε 52 εβδομαδιαία άρθρα με τίτλο "Art 
Puzzle Solved".  
 
Πρώτα απ' όλα έπρεπε να καταλάβω γιατί - χωρίς θεωρία συνωμοσίας 
και χωρίς συνωμοσίες - τρέχουμε μπροστά σε ένα σκοτεινό τείχος στην 
πνευματική ανάπτυξη όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. 
Ήδη από το 1910, στο βιβλίο του "Το Πνευματικό στην Τέχνη", ο 
Καντίνσκι αποκάλεσε αυτό το ηθικό εξελικτικό εμπόδιο κατά της 
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ευημερίας και κατά της θετικής ανάπτυξης για όλους τους ανθρώπους 
"το μαύρο χέρι".  
 
Η κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί είναι κατ' 
αρχήν αθώοι σε αυτό, αφού μπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι ενέργειές 
τους δεν είναι σαφείς γι' αυτούς και επομένως δεν ελέγχονται συνειδητά 
από αυτούς. Επίσης, δεν υπάρχουν συμφωνίες ή σιωπηρές συμφωνίες 
προς το συμφέρον οποιωνδήποτε μυστικών ομάδων για να 
εμποδίσουν τη νοητική ανάπτυξη του πληθυσμού για να μπορέσουν να 
τον εκμεταλλευτούν καλύτερα ή να τον κρατήσουν ανίκανο να σκεφτεί, 
να τον διδάξουν νοητικά λάθος, ώστε να μπορεί να χειραγωγηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί ως εκλογική μάζα με τη βοήθεια των μέσων 
ενημέρωσης προς σχεδόν οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η 
κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν το πιο σημαντικό βήμα στο δρόμο 
προς έναν καλύτερο κόσμο με άμεση δημοκρατία μέχρι τη σημερινή 
ανάπτυξη του διαδικτύου. Η προσπάθεια των βουλευτών ή των 
κομμάτων (όπως στα δικτατορικά συστήματα) να μπλοκάρουν το IQ 
του πληθυσμού με φόβους και την πρόσβαση στα νέα καινοτόμα έργα 
τέχνης με λανθασμένη πληροφόρηση, ώστε να λάβουν τη 
νομιμοποίηση της εξουσίας τους για 1000 χρόνια, καθώς και να 
εμποδίσουν την άμεση δημοκρατία, δεν πρέπει να αναγνωριστεί. 
Ωστόσο, δεν μπορεί να εξηγηθεί, γιατί δεν έχει αποκτηθεί η γνώση του 
τι είναι η τέχνη και ότι παρ' όλα αυτά 100 000de της τέχνης και των 
διαδικασιών πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο σε όλες 
τις τέχνες η εμπειρική για όλα τα έργα τέχνης νομικά καθώς και 
ιστορικά της τέχνης αποδεικνύεται.  
 
Πώς αντιδρούν οι εμπλεκόμενοι στην καθιερωμένη αγορά τέχνης 
στη δημοσίευση του τύπου τέχνης; 
Ο κριτικός τέχνης Kenny Schächter εξηγεί στην ταινία Arte (από το 
2017 σε σκηνοθεσία της Grit Lederer) για τον διεθνή έμπορο τέχνης με 
14 γκαλερί, τον Larry Gagosian. Το απόσπασμα της ταινίας του Kenny 
Schächter: 
"Στον κόσμο της τέχνης εξακολουθεί να είναι σαν τη μαφία, όταν η 
ομερτά προφέρεται εκεί "η μυστικότητα" όπως και στη μαφία υπάρχουν 
κανόνες για τους οποίους κανείς δεν μιλάει.  Ο κόσμος της τέχνης 
διαθέτει 60 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πιθανώς η μεγαλύτερη 
επιχείρηση με τις λιγότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι 
μηχανισμοί. Larry Gagosian, ο έμπορος τέχνης στην ταινία, "Αν οι 
άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν είναι μέρος αυτού του 
κόσμου". (Omerta είναι ο κώδικας τιμής της Μαφίας. Μαφιόζικη παροιμία: 



 

 
88 

"Αυτός που είναι κουφός, τυφλός και βουβός ζει εκατό χρόνια ειρηνικά"). Η 
αντίδραση των πρωταγωνιστών της αγοράς τέχνης έχει ξεφύγει από το 
γεγονός ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το νόμο καθώς 
και ότι έρχονται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική αποστολή των 
μουσείων, αλλά και ότι σκέφτονται πολύ κοντόφθαλμα και ενεργούν 
ενάντια στις δικές τους προσδοκίες κέρδους, όπως φαίνεται στη 
σύγκριση με την αναπτυσσόμενη αγορά βιβλίων μέσω του διαδικτύου. 
Οι μυημένοι έμποροι τέχνης βλέπουν την αγορά τέχνης ως τη δική τους 
σφραγισμένη μονοπωλιακή επιχείρηση και πιστεύουν ότι πρέπει να 
προστατεύσουν τα κέρδη που προκύπτουν με μυστικότητα από μια 
εύκολα κατανοητή φόρμουλα τέχνης. Αυτό είναι εγωιστικό και εμποδίζει 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στο γενικό πληθυσμό, δημιουργεί 
σύγχυση στην κρίση της τέχνης και ενθαρρύνει την απάτη του "τι είναι 
τέχνη ή διακόσμηση". Επιπλέον, είναι αντιπαραγωγικό και λανθασμένο 
για την ανάπτυξη της αγοράς τέχνης, διότι με ένα παγκόσμιο άνοιγμα ή 
εκδημοκρατισμό της αγοράς τέχνης για τον πληθυσμό μέσω του τύπου 
τέχνης, η αγορά έργων τέχνης, καλλιτεχνών και δημιουργικών 
προϊόντων θα αυξηθεί εκατονταπλάσια λόγω της υψηλότερης ζήτησης 
καθώς και των τιμών για τα Αντικειμενικά έργα τέχνης (καινοτόμο 
πραγματικό έργο της ιστορίας της τέχνης) και τα Υποκειμενικά έργα 
τέχνης (διακόσμηση). Οι αγορές θα διαχωριστούν σε Αντικειμενική και 
Υποκειμενική Τέχνη, αλλά και οι δύο θα αναπτυχθούν ταχύτερα. 
Προκειμένου να ανοίξει το δρόμο προς την τέχνη για τα μουσεία, τους 
λάτρεις της τέχνης και το ευρύ κοινό, το Fundacion Liedtke έχει 
αναπτύξει ένα πιστοποιητικό τέχνης με την ονομασία "Artinvest", το 
οποίο, με βάση τις καινοτομίες του έργου, διευκρινίζει αν το εν λόγω 
έργο είναι γνήσιο έργο τέχνης (αντικειμενική τέχνη) ή διακοσμητικό 
(υποκειμενική τέχνη). (βλ. επίσης: www.freebocks.gratis) 
 
 
Αλλά πρέπει να σκάψετε βαθύτερα από την αγορά τέχνης στην 
έρευνα συμπεριφοράς, αν θέλετε να μάθετε γιατί είμαστε εξαρτημένοι 
από την αποκλεισμένη πρόσβαση στη γενετικά διαθέσιμη 
δημιουργικότητά μας. Αποδεικνύεται ότι ακόμη και στο σχολικό 
σύστημα η δημιουργικότητα δεν εκπροσωπείται ή παραποιείται. Η 
τέχνη γιορτάζεται ως ένα κτύπημα ιδιοφυΐας και δεν τεκμηριώνεται και 
δεν εκπαιδεύεται ως μια μαθησιακή διαδικασία καινοτομίας. Μια 
φόρμουλα τέχνης που ανοίγει την εύκολη πρόσβαση στην επιλεκτική 
αντίληψη των καινοτομιών ακόμη και για τα παιδιά (τα παιδιά 
γεννιούνται ως ιδιοφυΐες μάθησης με τον εγκέφαλό τους ήδη καλά 
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καλωδιωμένο) αποκρύπτεται όχι μόνο από τα παιδιά αλλά και από το 
σύνολο των πληθυσμών. 
 
Η ιδιοφυΐα του παιδιού ακρωτηριάζεται ή σκοτώνεται με το 
σχολικό πληροφοριακό σύστημα του 18ου αιώνα. Πόσους 
εγκεφαλικούς πόρους και βιώσιμη καινοτομία χάνει η κοινωνία στην 
πορεία;   
 
Γίνεται φανερό ότι ακόμη και στις ακαδημίες τέχνης δεν διδάσκεται η 
διαδικασία της δημιουργίας μέσω μιας καλλιτεχνικής φόρμουλας, αλλά 
οι τεχνικές του παρελθόντος βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Το 
ξέσπασμα για να δημιουργήσουν τέχνη, να είναι δημιουργικοί, είναι 
πολύ δύσκολο για τους μαθητές κάτω από αυτές τις συνθήκες.  
 
Μηχανικός των καινοτομιών; 
Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια δεν διδάσκουν μηχανική καινοτομίας 
με βάση τον τύπο. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποκτήσει δίπλωμα 
μηχανικού ή Dr. of Innnovations. 
 
Αλλά όπως ακριβώς κατά τον 15ο έως τον 18ο αιώνα, με την 
τυπογραφία, ο πληθυσμός έμαθε μόνος του να διαβάζει και να γράφει, 
μια συνολική εικόνα της δημιουργίας και των καινοτομιών, καθώς και 
της εξελικτικής τους πορείας, θα μάθει η νεολαία στο Διαδίκτυο με την 
επιλεκτική προβολή του τύπου στην αυτο-μελέτη. Η εξαπλούμενη 
υπερδραστηριότητα - ως διέξοδος από τις παλιές αξίες της κοινωνίας 
που βρίσκονται σε αναταραχή - έρχεται σε βοήθειά της. 
 
 
 
 
Ποιο είναι το νόημα της παλιάς τεχνικής διδασκαλίας.  
Οι λανθασμένα εκπαιδευμένοι στο ίδιο σύστημα υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής προσφέρουν κακές υπηρεσίες στο κράτος και στο λαό, 
χρησιμοποιώντας το παβλοφικό σύστημα που περιορίζεται και 
διαχειρίζεται  
Συνεχίστε τη διδασκαλία του περιεχομένου (η οποία ξεκίνησε με τη 
βιομηχανική εποχή - δόξα τω Θεώ - και εκπαίδευσε εργάτες για τις 
μηχανές, αλλά για την παρούσα εποχή λόγω έλλειψης μελλοντικών 
αντιλήψεων, επειδή δεν εκπαιδευτήκατε στην εφαρμογή του ίδιου του 
τύπου δημιουργικότητας). Οι αντιλήψεις της παλιάς σχολής δεν θα είναι 
επαρκείς για τη νέα εποχή που ξημέρωσε για να παράσχουμε σε όλους 
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τους ανθρώπους ευημερία, υγεία και να πραγματοποιήσουμε μια 
δημοκρατία που εγγυάται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  
 
Θα υπάρξουν περισσότερες κοινωνικές αναταραχές 
μεσοπρόθεσμα; 
Τι υποτίθεται ότι θα κάνουν στο μέλλον οι άνθρωποι των οποίων η 
δημιουργικότητα έχει κατασταλεί από το κράτος και το σχολικό του 
σύστημα και οι μηχανές, οι υπολογιστές και τα συνεχώς εξελισσόμενα 
προγράμματα αναλαμβάνουν τη μόνιμα επαναλαμβανόμενη εργασία;  
 
Έχουμε μόνο μια επιλογή, αν δεν θέλουμε να βυθιστούμε σε 
επαναστάσεις, πολέμους διανομής και διαιρέσεις κοινωνιών με 
οπισθοδρομικά ή δεξιά ιδεώδη:  

- να ανοίξετε τη δημιουργικότητα με τη φόρμουλα της τέχνης στα 
σχολεία και στον πληθυσμό,   

- Επισήμανση των αρνητικών πληροφοριών των μέσων 
ενημέρωσης που προκαλούν άγχος (όπως τα προϊόντα 
καπνού),  

- εξασφάλιση ενός βασικού επιπέδου ευημερίας για όλους τους 
ανθρώπους. 

  
 

Η έρευνα δείχνει: Οι γενετικές και γνωστικές ικανότητες είναι εγγενείς 
στα γονίδια του καθενός για να αναβιώσουν την ιδιοφυΐα τους. Ο 
μέσος όρος IQ στους πληθυσμούς θα αυξηθεί και πάλι. 
 
Το αποτέλεσμα της αναζωογόνησης των ευφυών ικανοτήτων του 
ανθρώπου γίνεται εμφανές μέσα σε τρεις έως έξι μήνες.  
 
Οι πολιτικοί εξακολουθούν να πιστεύουν (παρά την αντίθετη 
εμπειρία από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ότι η 
υπερβολική δημιουργικότητα του πληθυσμού θα οδηγήσει το 
κράτος (ή τους πολιτικούς) στο χάος.  
 
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το αντίθετο συμβαίνει.  
Τα κράτη και οι εταιρείες ευημερούν με μια μελλοντική δύναμη που 
ήταν προηγουμένως άγνωστη, όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, στις 
εταιρείες του Διαδικτύου. Αυτό μπορεί να τρομάξει όσους σκέφτονται με 
το παλιό σχολικό σύστημα και να οδηγήσει σε κλείσιμο. Στον νέο 
άνθρωπο που σκέφτεται, φέρνει χαρά και του ανοίγει το μέλλον. Με ένα 
βασικό εισόδημα, οι άνθρωποι θα αναλαμβάνουν μόνο τις εργασίες 
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που θεωρούν ευχάριστες ή ουσιαστικές. Στη Γερμανία σήμερα, 5 
εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται ήδη εθελοντικά. Ο εβδομαδιαίος 
χρόνος εργασίας του ανθρώπου θα μειωθεί, όπως μπορούμε να δούμε 
από τα στοιχεία των τελευταίων 100 ετών. Το κράτος θα πρέπει να 
ξεφύγει από το γεγονός ότι οι εταιρείες είναι οι ελεγκτές του χρόνου 
εργασίας και οι "φοροεισπράκτορες" για τους εργάτες και τους 
υπαλλήλους. Θα αναπτυχθούν νέα μοντέλα εργασίας που θα 
καταγράφουν την κλίση, τη δημιουργία αισθήσεων, τις ώρες εργασίας, 
την εκπαίδευση, την τρέχουσα ψυχική και σωματική κατάσταση, τη 
λογοδοσία μέσω κοινών μεταδεδομένων και το προνόμιο της εργασίας 
για το κοινό καλό, επιτρέποντας στον εργαζόμενο να ρυθμίζει και να 
κατανέμει τις ώρες εργασίας του κατά το δοκούν. Και σε αυτό το 
σημείο, οι διαδικτυακές εταιρείες μπορούν ήδη να αξιοποιήσουν την 
εμπειρία τους. Η εργασία γίνεται χόμπι και ανταμοιβή. Οι πρώτες 
προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι το NWoW - Νέος 
Κόσμος Εργασίας ή Νέος Τρόπος Εργασίας. 
 
Ο τύπος της τέχνης εισάγεται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Το 
Σύνταγμα ή ο βασικός νόμος εγγυάται τη δημιουργική προστασία και 
περιλαμβάνει το δικαίωμα να εκπαιδεύεται κανείς με τον τύπο της 
τέχνης, καθώς και ότι οι αρνητικές πληροφορίες των μέσων 
ενημέρωσης που μειώνουν το IQ, οι ταινίες, οι φωτογραφίες και τα 
παιχνίδια πρέπει να επισημαίνονται και δεν μπορούν να 
αναμειγνύονται με τις κανονικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στο 
Σύνταγμα ή στον βασικό νόμο.  
 
Το νέο δημοφιλές άθλημα ονομάζεται εφεύρεση, δημιουργία τέχνης 
και ανάπτυξη νέων, καλύτερα βιώσιμων και ηθικών αντιλήψεων για το 
σήμερα και το αύριο. Να είστε δημιουργικοί, να γίνετε δημιουργοί και να 
ζήσετε μια ζωή με νόημα και να υλοποιήσετε θετικές ιδέες και να τις 
φέρετε στον κόσμο. 
 
Από τη δική μου εμπειρία  
 
Αφού απέδειξα την φόρμουλα της γραφικής τέχνης ως κώδικα 
καινοτομίας το 1988 ιστορικά και επιστημονικά, αναπτύχθηκαν από 
μένα νέες μορφές (τηλεόραση, έντυπα και ραδιόφωνο) από το 1989 
έως το 1993 με την φόρμουλα της τέχνης για τα μέσα ενημέρωσης, 
προκειμένου να γίνει η φόρμουλα γνωστή στο κοινό για την αύξηση της 
δημιουργικότητας, καθώς και για να μας προετοιμάσει για τη νέα, 
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προβλέψιμη εποχή των ολοένα και πιο ραγδαίων εξελίξεων των 
καινοτομιών στον κόσμο και να απελευθερώσει τη γενετικά 
υπάρχουσα, επιλεκτική αντίληψη για τις καινοτομίες στα 
εγκεφαλικά δίκτυα του πληθυσμού, απλά και μόνιμα επιγενετικά και 
πάλι, 
a. Κυνήγι θησαυρού - αναζήτηση έργων τέχνης σε υπαίθριες αγορές με 
τη φόρμουλα τέχνης  
b. 1.000 έργα της ιστορίας της τέχνης και οι καινοτομίες σας,  
c. Φωτεινά αστέρια -Η παρουσίαση καινοτομιών στα έργα νέων 
καλλιτεχνών.  
   
Αφού διαπίστωσα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπλόκαραν τη 
φόρμουλα τέχνης για ρεπορτάζ και επίσης δεν ήθελαν να τη 
δημοσιεύσουν με τις νέες μορφές, πήρα την απόφαση να 
αποκωδικοποιήσω μια μεγάλη έκθεση τέχνης με 1.000 πρωτότυπα 
έργα παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών των εικαστικών τεχνών με τη 
φόρμουλα και να την πραγματοποιήσω σε διαφορετικές εποχές τέχνης 
με έργα μουσικής και λογοτεχνίας, προκειμένου να τεκμηριώσω την 
εγκυρότητα της φόρμουλας για όλα τα έργα τέχνης, τις τέχνες και τα 
καλλιτεχνικά ρεύματα.  
 
Με την ιδιωτικά οργανωμένη και ιδιαίτερα μεγάλη έκθεση, η απλή απλή 
φόρμουλα καινοτομίας, την οποία καταλαβαίνει κάθε οκτάχρονο παιδί, 
επρόκειτο να παρουσιαστεί στο κοινό παγκοσμίως με διεθνώς 
γνωστούς προστάτες. Εκείνη την εποχή, είχα τη λανθασμένη 
εντύπωση ότι η έκθεση δεν μπορούσε πλέον να αποτρέψει την 
εισαγωγή της φόρμουλας τέχνης.  
 
Από το 1994 διοργάνωσα την έκθεση τέχνης "art open" σε 23.000 
τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 1.000 πρωτότυπα έργα τέχνης και ως 
προστάτες είχαν εξοικειωθεί με την καλλιτεχνική συνταγή και είχαν 
πειστεί για την ορθότητά της ένας Γερμανός υπουργός, ο πρώην 
πρόεδρος της Ρωσίας και η Ισπανίδα βασίλισσα, καθώς και υπεύθυνοι 
διευθυντές μουσείων και συλλογών από τη Ρωσία, την Πολωνία, την 
Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Τα μουσεία μου 
δάνεισαν δωρεάν έργα μεγάλων δασκάλων των καλών τεχνών. 
Ανάμεσά τους ήταν οι Νταλί, Πικάσο, Ρούμπενς, Ελ Γκρέκο, Beuys, 
Μάλεβιτς, Καντίνσκι και πλήρεις μεγάλες εκθέσεις της Λίθινης Εποχής, 
της τέχνης του βουντού, του ρωσικού Μεσαίωνα, της τέχνης του 19ου 
αιώνα, καθώς και έργα των Christo, Giger και Ernst Fuchs, 
προκειμένου να εξηγήσει τον τύπο της τέχνης με αυτά τα έργα στην 
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έκθεση "art open - τέχνη από τη Λίθινη Εποχή μέχρι σήμερα" και να 
παρουσιάσει στο κοινό τη γενική της ισχύ σε όλες τις περιόδους και τα 
καλλιτεχνικά ρεύματα. 
 
Η "ανοιχτή τέχνη" ήταν η πρώτη έκθεση τέχνης στον κόσμο που 
κάλυπτε διαφορετικές εποχές από άποψη περιεχομένου και ήταν σε 
θέση να εξηγήσει τα έργα με μία μόνο φόρμουλα.  
Τα έργα τέχνης τεκμηριώθηκαν από τον τύπο τέχνης στα στάδια της 
πολιτιστικής τους καινοτομίας, με αποτέλεσμα να προκύψει για πρώτη 
φορά μια συνολική εικόνα των διαδοχικών εξελίξεων με γνώμονα την 
εξέλιξη. Στη συνέχεια, ήταν ξεκάθαρο στους επισκέπτες της έκθεσης: 
τέχνη χωρίς καινοτομία/εξέλιξη δεν υπάρχει. Τα έργα χωρίς 
καινοτομία είναι επιγονική διακόσμηση.  
 
Απαρατήρητη από το κοινό, η φόρμουλα αυτή έγραψε πολιτιστική 
ιστορία. 
Ως σύμβουλος, μπόρεσα να συνεργαστώ με:  
Καθηγητής Niklas Luhmann 
Καθηγητής Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Καθηγητής Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Κατάφερα να κερδίσω έναν αριθμό ακαδημαϊκά και κοινωνικά 
καταξιωμένων εμπειρογνωμόνων. Κατάφερα επίσης να πείσω και 
άλλους διευθυντές μουσείων για τη φόρμουλα της τέχνης και να τους 
κερδίσω για την έκθεση τέχνης "art open". 
 
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 10 Ιουλίου 1999 στους εκθεσιακούς 
χώρους του Έσσεν.  
Οι επισκέπτες είχαν ελεύθερη είσοδο και η παρουσίαση/έκθεση ήταν 
ανοιχτή μέρα και νύχτα - 24 ώρες.  
Σε συζητήσεις με την πόλη του Έσσεν, ζητήθηκε εκ των προτέρων, σε 
περίπτωση συνέχισης της κατασκευής της έκθεσης, να επιβάλλεται 
εισιτήριο εισόδου 20 μάρκων ανά επισκέπτη. Μόνο έτσι θα μπορούσε 
να διασφαλιστεί η διατήρηση της υποστήριξης της πόλης, η οποία 
περιελάμβανε αφενός την οικονομική πλευρά και αφετέρου τη 
διασφάλιση μιας ομαλής λειτουργίας, χωρίς εμπόδια ή άλλες 
διαταραχές ή κυρώσεις. Δεν μπορούσα και δεν ήθελα να συμφωνήσω 
με αυτούς τους όρους, δεδομένου ότι είχα ήδη νοικιάσει τους 
εκθεσιακούς χώρους στον εκθεσιακό χώρο συνολικού εμβαδού 23.000 
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τετραγωνικών μέτρων το 1996 έναντι ενός σταθερού ποσού 200.000 
μάρκων, και οι όροι για τα εγκαίνια τον Ιούλιο του 1999 είχαν 
συμφωνηθεί και προγραμματιστεί συμβατικά με όλους τους χορηγούς 
και δανειστές των έργων.  
Ως απάντηση στην απόρριψή μου, υπήρξε ένα κύμα ψευδών ειδήσεων 
και παραπλανητικών αναφορών στην περιοχή με στόχο να τορπιλιστεί 
η έκθεση. 
 
Η Messe Essen GmbH (εταιρεία της πόλης του Έσσεν) μου πρότεινε 
να οργανώσω το "art open" ως ετήσιο εκθεσιακό πρόγραμμα για 
λογαριασμό της πόλης με μικρές αλλαγές (20 DM είσοδος ανά άτομο) 
και να μεταθέσω το πρώτο "art open" του 1999 κατά χρόνια στο 
μέλλον. Λόγω των υφιστάμενων συμβάσεων, η προσωρινή 
μετεγκατάσταση καθώς και η χρέωση 20 DM για την είσοδο φάνταζαν 
τότε ανέφικτες. Τον Μάρτιο του 1999, το δημοτικό συμβούλιο 
αποφάσισε τότε μια μεγάλη επέκταση των εκθεσιακών χώρων της 
Messe Essen, η οποία ξεκίνησε τον ίδιο μήνα με το "art open" και 
τραβήχτηκε για χρόνια. Οι νοικιασμένοι εκθεσιακοί χώροι ήταν κλειστοί 
με έναν φράχτη από σανίδες. Η είσοδος της έκθεσης μεταφέρθηκε σε 
μια άγνωστη μέχρι τότε είσοδο αίθουσας. 
 
Από τη σημερινή μου άποψη, το κλείσιμο της "ανοιχτής τέχνης" είχε 
ήδη προγραμματιστεί πριν από τα εγκαίνια. Επειδή η έκθεση είχε ήδη 
παρεμποδιστεί και σαμποταριστεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σε 
περίπτωση ανοίγματος, απειλήθηκε βομβιστική επίθεση. Το γραφείο 
της διεύθυνσης της έκθεσης παραβιάστηκε, οι υπολογιστές με την 
αλληλογραφία και τα σχέδια εκλάπησαν. Η αλληλογραφία των 
χορηγών δεν έφτασε στο γραφείο της οργάνωσης.  
 
Το βράδυ της 14ης Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και 
επίδειξη της καλλιτεχνικής φόρμουλας μέσω των έργων που εκτέθηκαν, 
με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου στις 10 μ.μ. ενώπιον περίπου 100 
δημοσιογράφων από την περιοχή του Ρουρ (όπως αποδείχθηκε 
αργότερα, οι εκπρόσωποι του Τύπου από τα ΜΜΕ εκτός πόλης 
παραπλανήθηκαν από μια επίσημη υπηρεσία ασφαλείας της πόλης του 
Έσσεν, οπότε τελικά έφυγαν και πάλι). Το επόμενο πρωί, στις 10 
τοπική ώρα, το "art open" σφραγίστηκε με την αλλαγή των κλειδαριών 
σε όλες τις πόρτες των εκθεσιακών αιθουσών. Οι επισκέπτες δεν 
επιτρεπόταν να εισέλθουν στις αίθουσες και οι φρουροί ασφαλείας 
έλεγξαν επιπλέον ότι κανείς δεν μπορούσε να επισκεφθεί την έκθεση. 
Οι εκπρόσωποι του ξένου Τύπου που προσήλθαν στη συνέντευξη 
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Τύπου απομακρύνθηκαν από τους φρουρούς της πόλης. Ταυτόχρονα, 
όμως, αυτό εμπόδισε την παγκόσμια εισαγωγή της φόρμουλας της 
τέχνης και την ταχύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη της ευημερίας μέσω της 
ενίσχυσης της καινοτόμου δύναμης των λαών. 
 
Με σαθρά επιχειρήματα και σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους, και 
ανεξάρτητα από τα υψηλού επιπέδου έργα τέχνης, τη μοναδικότητα της 
έκθεσης, τη φόρμουλα τέχνης και την ιστορική αντίληψη ή την αιγίδα 
της τέχνης από: 
 
Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας 
Dr. Norbert Blüm, Ομοσπονδιακός Υπουργός 
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, βραβευμένος με Νόμπελ 
 
καθώς και αγνοώντας τον γερμανικό βασικό νόμο, τα έργα τέχνης 
συμπεριλήφθηκαν με τον τύπο. 
 
Η ασφάλεια έργων τέχνης είχε θέσει ως όρο την αντικατάσταση των 
κανονικών/παλιών κλειδαριών με νέες κλειδαριές ασφαλείας. Η 
διεύθυνση της έκθεσης γνώριζε αυτόν τον ασφαλιστικό όρο, καθώς είχε 
αντικαταστήσει τις παλιές κλειδαριές με νέες κλειδαριές ασφαλείας. 
Ωστόσο, με μεγάλο κίνδυνο για τα έργα τέχνης υψηλής ποιότητας 
(παλιές κλειδαριές και ακυρωμένη ασφαλιστική κάλυψη), οι κλειδαριές 
ανταλλάχθηκαν πίσω από την Messe GmbH της πόλης του Έσσεν. 
Ένα δικαστήριο επιβεβαίωσε αργότερα ότι το κλείσιμο και η αλλαγή 
των κλειδαριών στις πόρτες των εκθεσιακών χώρων ήταν 
απαγορευμένες αυθαίρετες πράξεις του ιδιοκτήτη.  
 
Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ήδη πεπεισμένος ότι τα δημιουργικά έργα 
τέχνης αλλάζουν τη νευρωνική δικτύωση του εγκεφάλου του θεατή ή 
του αναγνώστη. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα δημιουργικά έργα με νέες 
προοπτικές ή καινοτομίες απαξιώθηκαν ως εκφυλισμένη τέχνη σε 
βάρος του πληθυσμού, οι συγγραφείς τους διώχθηκαν ή, αν ήταν 
λογοτεχνικά έργα, κάηκαν.  
 
Η κατάσχεση ή η καύση των έργων τέχνης δεν ήταν δυνατή. Αλλά το 
κλείδωμα και η διακοπή της έκθεσης ήταν δυνατή, έτσι ώστε τα έργα με 
τον τύπο τέχνης να μην γίνουν γνωστά στο κοινό.   
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Στο πρώτο σοκ το 1999 μου ήταν εντελώς ακατανόητο γιατί το κλείσιμο 
αυτό στη Γερμανία είχε διαταχθεί από τις αρχές με σαθρούς και 
ψεύτικους λόγους, όταν το Τρίτο Ράιχ δεν υπήρχε πια από το 1945. 
 
Μια φόρμουλα τέχνης που εξηγεί την τέχνη στον πληθυσμό, καθώς και 
κάνει τους ανθρώπους να γίνονται εκτιμητές της τέχνης και πιο 
δημιουργικοί, ενισχύοντάς τους έτσι και εκδημοκρατίζοντας όλες τις 
τέχνες, εξακολουθεί σήμερα να είναι "εκφυλισμένη τέχνη"; Από την 
άποψη της ιστορίας της τέχνης, μπορεί να ταξινομηθεί στην Pop Art (στην Pop 
Art απεικονίζονται τα δημοφιλή σύμβολα του λαού και το άτομο αναδεικνύεται 
σε αστέρι). Η φόρμουλα της τέχνης, με την απλότητα της, δηλώνει ότι η Pop 
Art και όλες οι τέχνες είναι καινοτομία, καθιστώντας έτσι κάθε τέχνη Pop 
Art και κάθε άνθρωπο δημιουργό.  
  
Πού είναι η κατακραυγή των μέσων ενημέρωσης από τους 
ιστορικούς τέχνης, τους ειδήμονες τέχνης, τους κριτικούς τέχνης, 
τους φιλοσόφους και τους πνευματικούς πρωτοπόρους; 
 

"Φαίνεται ότι τους διέφυγε της προσοχής ότι η φόρμουλα της τέχνης.  
είναι ο αυτοκράτορας της ποπ αρτ, που εκδημοκρατίζει όλες τις 

τέχνες, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον εαυτό του". 
 

Μόνο όταν ξύπνησα λίγο καιρό αργότερα από την ακαμψία του 
αναγκαστικού κλεισίματος και συνέκρινα το πλαίσιο των ευρημάτων 
από τα έργα μου γονιδιακής τέχνης (από τη δεκαετία του '80) με τα νέα 
ευρήματα της επιγενετικής έρευνας για τον γονιδιακό προγραμματισμό 
και την κληρονομικότητα, αυτά μου έδωσαν το στοιχείο και την 
απόδειξη, τι συνέβη στη Γερμανία το 1999, ως πρώην χώρα του 
ναζιστικού Χίτλερ, προπύργιο και νησίδα αντιποίνων κατά της τέχνης 
και των δημιουργών σύγχρονων έργων (που ήταν κυρίως Εβραίοι), 
μέσω του επιγενετικού προγραμματισμού των προγόνων μας και των 
απογόνων τους. 
Η επιγενετική κλιμάκωση των νευρωνικών δικτύων έχει κατευθύνει την 
αποτύπωση των γονιδιακών προγραμμάτων από ψευδείς πληροφορίες 
και μη αντικειμενικές ειδήσεις των μέσων ενημέρωσης κατά των 
καινοτομιών στην τέχνη (εκφυλισμένη τέχνη) καθώς και κατά του 
εβραϊκού λαού, η συνείδηση των Γερμανών έχει διαμορφωθεί από τους 
φόβους της ναζιστικής εποχής. 
 
Η σημερινή άποψη ορισμένων ιστορικών τέχνης- ότι είναι αδύνατο να 
εξηγηθεί η τέχνη με μια φόρμουλα, υποστηριζόμενη από την 



 

 
97 

εμπειρία του ίδιου του εραστή της τέχνης ότι η τέχνη δεν μπορεί να 
εξηγηθεί με μια φόρμουλα "αφού δεν υπάρχει τέτοια φόρμουλα". Η 
τέχνη βρίσκεται στο μάτι του θεατή είναι η λαϊκίστικη άποψη των 
μορφωμένων αστών. Αυτό έχει αλλάξει την επιγενετική προετοιμασία, 
αλλά έχει μεταφέρει τους συλλογικούς φόβους για το μέλλον μαζί με 
αυτές τις αλλαγές στο παρόν. 4.) 

 
Αυτός ο γονιδιακός προγραμματισμός, όπως δείχνει η πολιτική, είναι 
ακόμη και σήμερα σε μεγάλο βαθμό ανενεργός, αλλά μπορεί να 
διαγραφεί συλλογικά με τη δημοσίευση της φόρμουλας της τέχνης.  
Αυτή η δυνατότητα έχει αποτραπεί από την επιγενετικά αποτυπωμένη, 
ασυνείδητη επακόλουθη υπακοή στη ναζιστική αυτοκρατορία μέχρι 
σήμερα. 5.)  

 
Τα γερμανικά περιοδικά "Prinz" και "Spiegel" αναφέρθηκαν στη 
φόρμουλα τέχνης χωρίς δυσφήμιση ή κακία.  
Πρωτότυπο κείμενο Spiegel της Ulrike Knöfel:  
"Έτσι δημιούργησε τη φόρμουλα της τέχνης "ζωή + διεύρυνση της 
συνείδησης = τέχνη". Και στο Έσσεν θέλει να διαφωτίσει τη συνείδηση 
των μαζών - ο Liedtke υπολογίζει σε "ένα εκατομμύριο επισκέπτες συν 
το XXL". Οι πινακίδες με τις λέξεις-ρεκόρ είναι για να διδάσκουν στους 
έκπληκτους απλούς ανθρώπους τι καινούργια πράγματα έχουν 
δημιουργήσει διάσημοι καλλιτέχνες: Δίπλα σε έναν πίνακα του 
μανιεριστή Ελ Γκρέκο υπάρχει η πινακίδα "Επέκταση των σωματικών 
αναλογιών", δίπλα στον Καντίνσκι "Αρχές της αφαίρεσης". Τέτοιες 
"καινοτόμες εφευρέσεις", θέλει να μάθει ο Liedtke, είναι το μοναδικό 
μυστικό της μεγάλης τέχνης. Αν οι ερασιτέχνες είχαν κατανοήσει αυτή τη 
"γλώσσα της τέχνης", θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναλάβουν οι 
ίδιοι καλλιτεχνική δράση σε ένα δημιουργικό εργαστήριο. Και να κάνουν 
έτσι κάτι για την κληρονομικότητα τους. Κάθε ενόραση, που ο δάσκαλος 
πιστεύει ότι έχει ανακαλύψει, έχει επίδραση στα γονίδια". 6.) 

 
Το κλείσιμο της ανοιχτής τέχνης και της φόρμουλας τέχνης, που μέχρι 
σήμερα έχει "ταμπουρωθεί" από τα μέσα ενημέρωσης, έχει αποβεί εις 
βάρος της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης του IQ του πληθυσμού, 
και αυτό παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1999 είχε διαφανεί ότι μόνο οι 
δημιουργικές και ευφυείς κοινωνίες θα έχουν στο μέλλον την ευκαιρία 
να διεκδικήσουν την θέση τους στην παγκόσμια αγορά, και ότι 
κορυφαίοι πολιτικοί, αρχές και μέσα ενημέρωσης είχαν ενημερωθεί από 
εμένα για τις επιπτώσεις της αναγνωρισμένης τέχνης σε πρώιμο στάδιο 
με επιστολή. Αν δεν ανοίξουμε την τέχνη και τη δημιουργικότητα με τη 
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φόρμουλα της τέχνης - όπως η ανάγνωση και η γραφή τον 18ο αιώνα - 
στον πληθυσμό, θα χάσουμε το έδαφος της καινοτομίας για να είμαστε 
επιτυχημένοι στην παγκόσμια αγορά.  
 
Αυτή η συμπεριφορά δεν παραβιάζει μόνο τη δημοκρατία γενικά, τον 
Βασικό Νόμο ή τα συντάγματα, καθώς και τους ποινικούς νόμους και 
τον Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Είναι επίσης 
επιβλαβής για την ανάπτυξη της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και 
ολόκληρης της χώρας, αντιδημοκρατική και προωθεί το "δουλεμπόριο 
με εθελοντές σκλάβους" με τη μείωση της προσωπικότητας και της 
νοημοσύνης και επίσης κλειδώνει τις πληροφορίες για την προέλευση, 
πολιτισμού και της καινοτόμου δύναμης ενός λαού, καθώς και της 
καινοτόμου δύναμης και εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως το 
"κλείδωμα και η αποθήκευση σε στρατόπεδα" σημαντικών έργων 
τέχνης-ιστορίας και η καταστροφή, καθώς και η κλοπή 
πολιτιστικών αγαθών, η οποία χρησίμευε επίσης για να 
διαχωρίσει τους ηττημένους ή κυριαρχούμενους λαούς από την 
καινοτομία των πατέρων τους και να καταστρέψει τη γνώση της 
ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και τη δύναμη των ιδεών ενός 
λαού που ήταν αποθηκευμένη στα έργα και τα μνημεία (βλ. π.χ. π.χ. η 
Καρχηδόνα, η Αλεξάνδρεια και στο πρόσφατο παρελθόν οι ενέργειες 
του Στάλιν, του Χίτλερ, του Μάο). Ή να κατάσχουν και να φυλακίζουν 
τα έργα τέχνης και, όπως στην περίπτωση των μεγάλων μνημείων, να 
τους παρέχουν μυστικιστικές, συγκεχυμένες εξηγήσεις για την ύπαρξή 
τους ή το νόημά τους με νέο και ψευδές περιεχόμενο (σπήλαια της 
λίθινης εποχής, πυραμίδες, κυκλικοί τάφοι, Stonehenge, ουράνιος 
δίσκος της Nebra κ.λπ.). Ο υποταγμένος πληθυσμός θα μπορούσε 
να αναπτύξει τόσο λίγη δύναμη, δημιουργικότητα, καινοτομίες και 
δεν θα έπρεπε να έχει τις γνώσεις υγείας των ιατρικών εφαρμογών των 
σοφών γυναικών και των ιατρών (οι οποίοι διώχθηκαν και 
σκοτώθηκαν). Ο άνθρωπος έπρεπε να υποτάξει τον εαυτό του και 
το μυαλό του άνευ όρων στα δόγματα της θρησκείας και στη 
θέληση των ηγετών. Μέσω ψευδών και αποσιωπημένων 
πληροφοριών, η σύνδεση με τις καινοτομίες που ήταν αποθηκευμένες 
στην παλιά κουλτούρα εμποδίστηκε, έτσι ώστε ο πληθυσμός να μην 
μπορεί να επανασυνδεθεί με αυτήν και να ορθώσει το ανάστημά του 
ως ένας λαός ενάντια στις κυρίαρχες δομές. Ο λαός κρατήθηκε χωρίς 
τη δύναμη των ιδεών, σε φόβο, άρρωστος και καταρρακωμένος, έτσι 
ώστε ο λαός και η γη να μπορούν να αξιοποιηθούν ευκολότερα από 
τους άρχοντες. Μέσω του Ανθρωπισμού, αυτά τα στεγανά του νου 
σταδιακά άρθηκαν. Εισήχθη η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Με την 
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ανύψωση της χαμένης γνώσης για τις "θεραπευτικές διαδικασίες της 
τέχνης και τις πολιτιστικές καινοτομίες" των προγόνων, οι σημερινοί 
άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν με τον Διαφωτισμό της σύγχρονης 
εποχής μέσω της απομυθοποίησης των έργων τέχνης και να έχουν τη 
γνώση που αποκαλύφθηκε στη διάθεσή τους. Ο 2ος Διαφωτισμός (που 
δείχνει ότι κάθε άνθρωπος είναι δημιουργός) ξεκίνησε ως μήνυμα με 
την έκθεση τέχνης art open art στο Έσσεν το 1999, η οποία έκλεισε 
μετά από πέντε ημέρες.  
 
Θα πρέπει η φόρμουλα της τέχνης να είναι προσβάσιμη μόνο 
στους γνώστες και τους ειδήμονες της τέχνης και να παραμένει 
μυστική για τον εργαζόμενο πληθυσμό; 
Ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε επειδή είχε καταγράψει και μεταδώσει τις 
γνώσεις του στα ιταλικά, τη γλώσσα του λαού, και όχι στα λατινικά, τη 
γλώσσα του κλήρου, όπως δείχνουν τα αρχεία της δίκης του Βατικανού 
της εποχής.  
 
Μια φόρμουλα τέχνης για τον πληθυσμό; 
Αλλά μέχρι σήμερα ο πληθυσμός δεν γνωρίζει, παρόλο που στη 
συνέντευξη τύπου της φόρμουλας τέχνης στις 14.7. 1999 στις 10 μ.μ. 
στις αίθουσες της έκθεσης art open (παρουσία και σε προσωπική 
συζήτηση για τη φόρμουλα τέχνης και τις επιπτώσεις της στον 
πληθυσμό με τη συντάκτρια της Zeit Ursula Bode) και εκατομμύρια 
κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω του ρεπορτάζ για το 
κλείσιμο της έκθεσης τέχνης "art open" στις 15.7. ότι υπάρχει μια 
εύκολα κατανοητή, εμπειρικά αποδεδειγμένη φόρμουλα τέχνης που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές τέχνης και με την οποία ο 
καθένας μπορεί απλά να κατανοήσει την τέχνη βλέποντάς την και ως 
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας να αυξήσει τη δική του 
δημιουργικότητα μέσω φυσικών νευροβιολογικών και επιγενετικών 
διαδικασιών. 
 
Στην εφημερίδα "Die Zeit" στις 15 Ιουλίου 1999, η κα Bode έγραψε σε 
ένα άρθρο μολυσμένο με έπαρση και απαξίωση υπό τον τίτλο: 
"Spinnerpotenz" διφορούμενα: "Ο Liedtke είναι επικοινωνιακός" και 
εξήγησε με κακοήθεια τον τύπο της τέχνης σε μια πρόταση.  
 
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος δημιούργησε τα έργα του 
γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η φόρμουλα, είπε για τη διαδικασία της 
εργασίας με αυτή τη γνώση στην τέχνη: "Το να βλέπεις και να 
καταλαβαίνεις είναι το ίδιο πράγμα". 
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Το 2005, δημοσίευσα ένα βιβλίο για το κλείσιμο της έκθεσης "art open" 
με τίτλο "Code Liedtke", το οποίο εξηγεί το ιστορικό του κλεισίματος 
από τη δική μου οπτική γωνία. Ο τύπος της τέχνης ήταν σωστός και 
άντεξε κάθε περαιτέρω εμπειρική εξέταση, σε εκατομμύρια έργα 
τέχνης, από την έρευνα καθώς και από τους πιο γνωστούς ιστορικούς 
τέχνης. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ποτέ δημόσια συζήτηση για τον τύπο. Η 
γνώση της ύπαρξής του είναι απλά ανύπαρκτη στη Γερμανία και οι 
πληροφορίες σχετικά με αυτόν έχουν αποκρυβεί από τον πληθυσμό - ή 
αν ο τύπος έχει αναφερθεί, τότε επιφανειακά και με κακία, χωρίς να 
ασχοληθεί με το μήνυμα και το αποτέλεσμα του τύπου.  
 
Μήπως η φόρμουλα της τέχνης και η ανοιχτή έκθεση τέχνης διέσπασαν 
τους ιστορικούς τέχνης με όλη τη δύναμη της μεθόδου της πολύ απλής 
αποκωδικοποίησης όλων των τεχνών για τον πληθυσμό, ως 
παραβίαση του απάνθρωπου και επί αιώνες διατηρούμενου τείχους της 
γνώσης για την προστασία της διανοητικής οριοθέτησης από το 
προλεταριάτο, ώστε το τελευταίο δεν μπορούσε παρά να αντιδράσει 
μετωπικά με το παράνομο κλείσιμο της ανοιχτής τέχνης και με δόλο; Η 
αβοήθητη και, μέχρι σήμερα, αντικοινωνική συμπεριφορά των 
ιστορικών τέχνης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν, σύμφωνα 
με μεταγενέστερη παρατήρηση, το ιστορικό έπαινο της τέχνης για τη 
φόρμουλα. 
 
Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω της δημιουργικής 
νοημοσύνης και η περισσότερη δημοκρατία δεν είναι σκόπιμα 
επιθυμητές στη Γερμανία του 1999; Αν οι κορυφαίοι πολιτικοί δεν είναι 
σωστά ενημερωμένοι από τους ιστορικούς τέχνης που τους 
συμβουλεύουν, πρέπει να κάνετε την προώθηση της δημιουργικότητας 
του πληθυσμού θέμα για το αφεντικό, διότι η ανάπτυξη ολόκληρης της 
χώρας εξαρτάται από την εισαγωγή της φόρμουλας της τέχνης. Η ΕΕ 
το συνειδητοποίησε αυτό και ανακήρυξε το 2009 ως έτος προώθησης 
της δημιουργικότητας των ανθρώπων. Δεν είχε καμία χρησιμότητα, 
διότι η ύπαρξη της φόρμουλας τέχνης δεν έφτασε στους πολιτικούς. 
 
Ένας νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης σε αυτό: 

 
"Ελπίζω ότι η πρωτοποριακή σας προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια πιο 

εκτεταμένη, άμεση γνωριμία πολλών ανθρώπων με 
 με τις τέχνες.  

Νομίζω ότι στην εποχή μας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
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 και ευγενές καθήκον." 
 

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 
Νομπελίστας Ειρήνης / προστάτης της ανοιχτής έκθεσης τέχνης Código Universo art 

 
Τι κάνει την ηθική ανάπτυξη των κοινωνιών τόσο δύσκολη παρά 
τον Διαφωτισμό;   
 
Μήπως τα ταμπού της σκέψης που είναι εδραιωμένα 
στην ιστορία εμποδίζουν την ανάπτυξή μας; 
 
Μια πιο προσεκτική ματιά και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
αποτελέσματα των νευρωνικών και επιγενετικών ερευνών δείχνει ότι 
είμαστε νευρωνικά και επιγενετικά προ-διαμορφωμένοι από την ιστορία 
μας με 5 "μυστικά ταμπού της σκέψης" ως βάση της σκέψης για 
χιλιάδες χρόνια, τα οποία προσαρμόζονται συνεχώς στην παρούσα 
εποχή από την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης, σε συνδυασμό με 
μια επιλεκτική αντίληψη ευθυγραμμισμένη με την επιγενετική προ-
διαμόρφωση, έτσι ώστε μέσα από αυτούς τους αποκλεισμούς και τον 
τελευταίο καιρό ο νέος εθνικοσοσιαλισμός, μέσω του μελλοντικού 
σχεδιασμού του φόβου στα μέσα ενημέρωσης, θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί μόνο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Γερμανία, αλλά 
ισχύει χωρίς περιορισμό για όλες τις ομάδες, τις κοινωνίες και τις 
χώρες. 
 
Αυτά τα ταμπού της σκέψης είναι τόσο βασικά και 
κωδικοποιημένα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε καν να τα 
αναγνωρίσουμε ως απαγορεύσεις ή ταμπού της σκέψης. Στην 
καλύτερη περίπτωση τις αναγνωρίζουμε ως θρησκευτικές 
εντολές, παραδόσεις, πολιτικές απόψεις ή τυποποιημένες 
φράσεις, αλλά όχι ως παλιές επιγενετικές αποτυπώσεις που 
έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα και ανανεώνονται και αλλάζουν 
ξανά και ξανά με τελετουργίες, παραδόσεις και πληροφορίες.  
 
Είναι αναπόφευκτο για την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου να 
ξεκινήσει μια 2η διαφώτιση και να σπάσει τα 5 ταμπού. 
 
 
Τα 5 ταμπού της σκέψης: 
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Ταμπού 1 - Μόνο οι αρνητικές πληροφορίες 
των μέσων ενημέρωσης είναι 
ενδιαφέρουσες.  
Οι αναγνώστες και οι θεατές το θέλουν έτσι. Τα δεδομένα των 
μέσων ενημέρωσης το αποδεικνύουν. Έχουμε ελευθερία του 
Τύπου.  
 
Η πραγματικότητα  
Η δημιουργία και η διάδοση του φόβου από τα μέσα ενημέρωσης, τη 
βιομηχανία ταινιών και παιχνιδιών με υπερβολική έμφαση στο 
ενοχλητικό περιεχόμενο (φανταστικό ή μη) μειώνει τη 
δημιουργικότητα και τη νοημοσύνη μέσω της αρνητικής νευρωνικής 
δικτύωσης στον εγκέφαλο των αποδεκτών. Μεταφέρει μια μονόπλευρη 
αρνητική άποψη για τον κόσμο και δημιουργεί γενετικά έναν ισχυρό 
εθισμό στις αρνητικές ειδήσεις, την κατάθλιψη, την επιθετικότητα, 
τον πόλεμο, δημιουργώντας έτσι ένα αρνητικό σπιράλ πληροφοριών 
ως σύστημα επιλεκτικής αντίληψης. Ανεξάρτητα από το γενετικά, κατά 
τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, περιορισμένο εύρος αντίληψης των 
δικών μας αισθητηρίων οργάνων μέχρι περίπου 100 μέτρα (από 
σύγχρονες αναφορές και από φήμες μέχρι περίπου 100 χιλιόμετρα 
χωρίς εικόνες) των ανθρώπων, οι πληροφορίες του κόσμου που 
παράγουν φόβο στη συνείδησή μας από τα μέσα ενημέρωσης (πολύ 
πάνω από το εύρος των γενετικά δοσμένων αισθητηρίων οργάνων 
μας) γίνονται πανταχού παρούσες, έτσι ώστε οι παγκόσμιες και 
συνεπώς οιονεί αναπόφευκτες απειλές αυτού του κόσμου να 
παράγονται ως πραγματικές στον εγκέφαλό μας και η αρνητική 
επιλεκτική αντίληψη από τα μέσα ενημέρωσης να επιβεβαιώνει αυτή 
την "ακραία κοσμοθεωρία". Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι γινόμαστε 
επιθετικοί ή καταθλιπτικοί ή και τα δύο, γεγονός που μπορεί να 
αντανακλάται επιγενετικά στα γονιδιακά μας προγράμματα και 
συνεπώς στη συμπεριφορά μας και στη συμπεριφορά των παιδιών 
μας.  
Δεδομένου ότι είμαστε γενετικά (προ)προγραμματισμένοι για 
αρνητικές πληροφορίες που διατηρούν το είδος για εξελικτικούς 
λόγους σε ένα είδος εθισμού, βρισκόμαστε σε μια γενετική παγίδα 
φόβου, η οποία αναπτύχθηκε για να προστατεύσει τη διατήρηση του 
είδους πριν από εκατομμύρια χρόνια, αλλά τώρα, μέσω των 
εξουσιαστών και των μέσων ενημέρωσης, μπορεί να κατευθυνθεί 
εναντίον της εξέλιξης και της υγείας μας. Αυτά τα παλαιά γενετικά 
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προγράμματα με άμεσο κύκλο πληροφόρησης των αισθητηρίων 
οργάνων 50 - 250 μέτρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
μεταδίδονται από φήμες με έμμεσο κύκλο πληροφόρησης μέχρι 
περίπου 100 χιλιόμετρα χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξουσίας, 
την εκμετάλλευση και την αύξηση της κυκλοφορίας με την παγκόσμια 
διάδοση πληροφοριών που δημιουργούν φόβο. Όλες οι πληροφορίες 
του κόσμου που δημιουργούν φόβο μεταφέρονται από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης στον εγκέφαλό μας, ο οποίος δεν είναι γενετικά 
προετοιμασμένος για την παγκόσμια μάζα και ποικιλία αρνητικών 
πληροφοριών. Πρέπει να περιμένουμε περαιτέρω πληροφορίες 
σύμφωνα με το γενετικό πρόγραμμα διατήρησης του είδους μας (το 
γονιδιακό μας πρόγραμμα δημιουργεί μια εθιστική συμπεριφορά για 
περαιτέρω αρνητικές πληροφορίες). Όταν έχουμε εισέλθει σε αυτή την 
κατάσταση εθισμού από τα γονιδιακά μας προγράμματα να 
αναζητούμε την αιτία και τους συσχετισμούς σχετικά με τις 
πληροφορίες που μας προκαλούν άγχος, μπλοκάρουμε τις 
δημιουργικές μας ικανότητες. Η απελπισία, η κατάθλιψη, η στέρηση 
των αισθήσεων και οι ψυχικές και σωματικές ασθένειες εγκαθίστανται 
μόνιμα. Μόνο λίγοι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν διεξόδους, 
φαντασία και εμπιστοσύνη στο μέλλον σε αυτό το κράτος, όπως δείχνει 
η ιστορία μας. Ψάχνουμε διαρκώς για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν φόβο και τις αρνητικές 
πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να 
ανακτήσουμε τη δική μας δύναμη να δράσουμε και να μπορέσουμε να 
αποφασίσουμε ξανά δημιουργικά. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Στη μεγαλύτερη μυστική ψυχολογική μελέτη όλων των εποχών με 
σχεδόν 700.000 πειραματόζωα, το Facebook έστειλε θετικές ειδήσεις 
σε ένα μέρος των 700.000 χρηστών και αρνητικές ειδήσεις στο άλλο 
μέρος το 2014. Το αποτέλεσμα: οι αρνητικές ειδήσεις οδήγησαν σε 
καταθλιπτικά ή/και επιθετικά συναισθήματα σε πολλούς χρήστες, ενώ 
οι υπόλοιποι χρήστες ανέφεραν θετικά συναισθήματα. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Αυτή η μείωση του δείκτη νοημοσύνης έχει παράδοση χιλιετιών.  
με τις δημόσιες εκτελέσεις (στις οποίες έπρεπε ή μπορούσαν να 
συμμετάσχουν οι αξιωματούχοι και ο πληθυσμός), τις σταυρώσεις, τις 
πυρπολήσεις, τους λιθοβολισμούς κ.λπ. μέχρι τις σημερινές δημόσιες 
"εκτελέσεις" εγκληματιών στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, στην 



 

 
104 

τηλεόραση και στα κοινωνικά δίκτυα. Το "έργο" της μείωσης του δείκτη 
νοημοσύνης σήμερα το έχουν αναλάβει συνειδητά ή ασυνείδητα τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 
Με την αποτροπή μιας συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια 
υποχρέωση επισήμανσης (όπως π.χ. με τον καπνό...) για αρνητικές, 
μειωτικές του IQ πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση 
IQ του πληθυσμού εξασθενεί νευρωνικά περαιτέρω. Η ελευθερία του 
Τύπου διατηρείται στην περίπτωση της υποχρεωτικής επισήμανσης των 
πληροφοριών που βλάπτουν την υγεία και το IQ. 
 
 
Ταμπού 2 - Δεν υπάρχει κανόνας ή απλή 
φόρμουλα για την τέχνη. 

 
Η πραγματικότητα 
Η ψευδής δήλωση για την ουσία της τέχνης, η οποία διαδίδεται με αυτό 
τον τρόπο, μας εμποδίζει να γίνουμε πιο δημιουργικοί μέσω των έργων 
τέχνης (μέσω των κατοπτρικών νευρώνων του εγκεφάλου μας) και έτσι 
μας εμποδίζει -όπως δείχνουν οι έρευνες στον εγκέφαλο και η 
επιγενετική- να βελτιστοποιούμε συνεχώς τη νευρωνική μας δικτύωση 
μέσω της αντίληψης των καινοτομιών και να αυξάνουμε τη νοημοσύνη 
μας (βλ. επίσης τα βραβεία Νόμπελ και τα ερευνητικά αποτελέσματα 
των τελευταίων 20 ετών στη γενετική και την ιατρική).  
 
Το να καταστεί η τέχνη ή η δημιουργική δύναμη των ανθρώπων 
απρόσιτη στον παγκόσμιο πληθυσμό με μια απλή φόρμουλα 
σημαίνει:  
1.  υποδαύλιση των φόβων με τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης 

καθώς και του λαϊκισμού.  
2.  να σφραγίσει τις τέχνες και τα δημιουργικά επαγγέλματα και την 

έρευνα όπως η ανάπτυξη μιας εταιρείας ή μιας ολόκληρης χώρας. 
3. να  προωθήσει τον λαϊκό ή ομαδικό σοσιαλισμό και τις δικτατορίες 

σε ένα κράτος. 
4.  Προώθηση της κατάθλιψης και των σωματικών ασθενειών ή 

αδυναμία μείωσής τους στους πληθυσμούς. 
 
Η δυνατότητα επιδιόρθωσης των τραυματισμένων και διακοπτόμενων 
νευρωνικών δικτύων, τα οποία παράγονται από τις αρνητικές 
πληροφορίες, με μια νευρωνική "παράκαμψη επιδιόρθωσης" μέσω 
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της δημιουργικότητας, όπως αποδεικνύουν τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, με τη φόρμουλα της τέχνης και της νόησης, για να 
βελτιωθεί ξανά το IQ (κάτι που μπορεί εύκολα να επαληθευτεί σε 
εμπειρικές μελέτες), η σύνδεση αυτή αποκρύπτεται με τη μη 
κοινοποίηση του τύπου τέχνης (και ότι παρόλο που σε 100 χιλιάδες 
δικαστικές αποφάσεις παγκοσμίως σχετικά με τις καινοτομίες και 
τα αντίγραφα των πνευματικών δικαιωμάτων ο τύπος τέχνης 
επιβεβαιώνεται με κάθε απόφαση και έτσι παγκοσμίως νομικά δεν 
υπάρχουν αμφιβολίες για την ορθότητα του τύπου και επιπλέον ο 
τύπος είναι αποδεδειγμένα ιστορικά αδιαμφισβήτητος) σε βάρος 
της ανάπτυξης του IQ του πληθυσμού. Αυτό παραβιάζει βασικούς 
νόμους, τα συντάγματα ή τους ποινικούς νόμους πολλών κρατών, 
καθώς και τον Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.  
 
Οι εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας της ανάπτυξης, της 
σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των βασικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, οι οποίες παραβιάζονται από τα μέσα 
ενημέρωσης και τα κράτη μέσω των ΜΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, δεν 
μπορούν να απαιτηθούν από τους πληθυσμούς, επειδή δεν έχουν 
καν επίγνωση αυτών των επιπτώσεων (ταμπού 1) και δεν είναι 
αδύναμοι να εκτεθούν στη μείωση του δείκτη νοημοσύνης τους, 
της προσωπικότητάς τους, της υγείας και της ελευθερίας τους 
ανεξάρτητα από το σύστημα μέσω της νόησης και της τέχνης 
μέσω μιας απλής πρόσβασης "κατανόησης όλων των τεχνών και 
της καινοτομίας" με μια φόρμουλα τέχνης μέσω του ταμπού 2.  
 
Η ανάκαμψη ενός έθνους είναι δυνατή βραχυπρόθεσμα, επειδή 
στα μουσεία έχουν συγκεντρωθεί και εκτίθενται ήδη οι καινοτομίες 
και τα έργα τέχνης χιλιετιών. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 
τα μουσεία μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να 
σπάσουν τα ταμπού 1 και 2 με τη δημοσίευση της φόρμουλας για 
τα ήδη εκτεθειμένα έργα τους και να οδηγήσουν μια ειρηνική 
επανάσταση μέσω της εξέλιξης της γνώσης και να ανταποκριθούν 
στο νέο κοινωνικό, παγκόσμιο καθήκον στην κοινωνία.  
 
 
Με το ξεπέρασμα των διαλείψεων ταμπού 1. και 2.  
τα ταμπού 3, 4, και 5 ανασηκώνονται στον εγκέφαλο του ανθρώπου, με 
τη νέα επιλεκτική αντίληψη μετά τη γνωστική πληροφορία των 
καινοτομιών, νευρωνικά ίση με, αφού αυτή η αντίληψη είναι γονιδιακά 
προγραμματισμένη στην εξέλιξή μας (NEUGAR) και ξεκλειδώνεται από 
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τον τύπο της τέχνης με νευρωνική νοημοσύνη παρακάμπτει. Ένας 
φοβισμένος, επιθετικός, καταθλιπτικός και με μειωμένο IQ πληθυσμός 
έγινε έτσι παρελθόν. Η Άμεση Δημοκρατία έχει βρει έναν τρόπο για 
έναν νέο, καλύτερο κόσμο ή τη θετική μας ανάπτυξη με την έκδοση της 
Φόρμουλας Τέχνης (βλέπε επίσης το βιβλίο: "Ηθικός Καπιταλισμός"). 

 
Αυτή η φόρμουλα τέχνης, ως πυρήνας της εκθεσιακής έννοιας της 

ανοιχτής τέχνης, όχι μόνο συναρπάζει τους γνώστες της τέχνης, αλλά 
περιέχει επίσης δηλώσεις υψηλής εκρηκτικότητας για τους ιστορικούς 

της φύσης". 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Πώς αυτά τα δύο μεγάλα ταμπλόιντ που διαμορφώνουν τις 
τάσεις βρίσκουν το δρόμο τους προς τη δημοσιότητα: 
1.  μέσω της έκθεσης τέχνης: i = E = MC2 -Ο Δεύτερος Διαφωτισμός-  
2.  μέσω ενός παγκοσμίως αντιληπτού αρχιτεκτονικού σημείου 

ειρήνης - του "Globalpeace Campus". 
3.  με την επιστημονικά αποδεδειγμένη, εμπειρική απόδειξη ότι ο 

Θεός ή η δημιουργία υπάρχει  με τον τύπο: i = E = MC2 . 
4.  μέσω της πιθανής ενσωμάτωσης των κοινοτήτων πίστης σε ένα 

παγκόσμιο σύνταγμα της θρησκείας. 
5.  με όρκο όλων των ανθρώπων, στα μέσα ενημέρωσης και ενώπιον 

της δημιουργίας, ότι πιστοί και μη πιστοί έχουν απεριόριστο 
δικαίωμα σε μια υγιή, μόνιμη και ελεύθερη ζωή με όλες τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και 
προστατεύονται από τον ορκιστή ως δημιουργό-γνώστη.  

 
 
Τα ακόλουθα τρία ταμπού ανασηκώνονται στον εγκέφαλο 
του πληθυσμού όταν παραβιάζονται τα ταμπού 1 + 2. 
 
Ταμπού 3 - Δεν μπορείς να καταλάβεις το 
άπειρο.  

 
Η πραγματικότητα 
Η δήλωση δεν περιλαμβάνει άπειρους πόρους και ενέργειες στην 
έρευνα. Η σχεδόν απουσία της έρευνας του απείρου παράγει, 
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οργανώνει και παγιώνει τη συνείδηση των πεπερασμένων πόρων, των 
εξωπραγματικών φόβων για το μέλλον, των αποκλεισμών και των 
χωρικών και  
Πόλεμοι για την κατανομή των πόρων. 
 
 
 

 
Ταμπού 4 - Ο Θεός ή η δημιουργία δεν 
πρέπει να γίνει κατανοητή. 

 
Η πραγματικότητα 
Έτσι ο "άνθρωπος-δημιουργός" "ταξινομείται" μόνο ως εργαζόμενος, 
μέλος μιας θρησκευτικής κοινότητας ή ιδεολογίας, καταναλωτής και 
υπήκοος ή ψηφοφόρος και περιορίζεται και μειώνεται ουσιαστικά ο 
ενεργός του ρόλος υπέρ του συνόλου της ανθρωπότητας, παρόλο που 
η έρευνα και η εξέλιξη σε όλες τις κοινωνίες (παρά τις προσωρινές 
παλινδρομήσεις τους) αποδεικνύουν και μας κάνουν ορατές αντίθετες 
αλήθειες για τον άνθρωπο ως δημιουργό του κόσμου του. 
 
Ταμπού 5 - Ο επίγειος παράδεισος δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των 
κακών πλευρών του ανθρώπου. 
 
Η πραγματικότητα 
Αυτό δεν είναι αλήθεια, όπως αποδεικνύουν οι εποχές μετά τον 
Διαφωτισμό και ιδιαίτερα εκείνες των τελευταίων 50 ετών. Αυτό 
αποσκοπεί στην απόκρυψη και την απόσπαση της προσοχής από το 
γεγονός ότι μέσω της δύναμης της δημιουργίας, της δημιουργικότητας 
του ανθρώπου και της εξέλιξης της ανθρωπότητας, βρισκόμαστε εδώ 
και καιρό στη διαδικασία υλοποίησης του επίγειου παραδείσου για 
όλους τους ανθρώπους.  
 

• Ζούμε σχεδόν δύο φορές περισσότερο απ' ό,τι πριν από 150 
χρόνια.  

• Όλο και περισσότερες μηχανές αναλαμβάνουν τη βαριά και 
μονότονη εργασία.  
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• Τα πάμε όλο και καλύτερα (ακόμη και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο) σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές.  

• Αν διανείμουμε σωστά τα τρόφιμα, τα παραγόμενα τρόφιμα θα 
επαρκούν για πρώτη φορά για όλους τους ανθρώπους.  

• Για πρώτη φορά έχουμε ταυτόχρονα στη διάθεσή μας 10 
εκατομμύρια τόνους ζωντανής εγκεφαλικής μάζας, την οποία 
μπορούμε να δικτυώσουμε μέσω ενός "Δεύτερου Διαφωτισμού" 
με έναν νέο και πιο δημιουργικό τρόπο προς όφελος της εξέλιξής 
μας και της οποίας τα πνευματικά και υλικά επιτεύγματα 
(καινοτομίες) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από 
κοινού.  

• Ο νους και η δημιουργικότητα θα γίνουν η νέα, άπειρη πηγή 
ενέργειας και πόρων που θα συνεχίσουν να αυξάνονται με κάθε 
νέο άνθρωπο που θα γεννιέται στην εποχή του "Δεύτερου 
Διαφωτισμού". (βλέπε επίσης το βιβλίο "Enlightenment NOW" του 
Steven Pinker, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ). 

 
Με τα 5 ταμπού, η νοημοσύνη και η δημιουργικότητα του 
πληθυσμού προσκρούει σε επιγενετικά προκαθορισμένες στάσεις 
νοημοσύνης εδώ και χιλιετίες. Αυτές οι στάσεις - σε συνδυασμό 
με τα Fake News στα μέσα ενημέρωσης - οδηγούν στη μείωση του 
IQ, στην εκμετάλλευση και στον εύκολο έλεγχο των πληθυσμών. 
 
Με τις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης και σύγχρονης κοινωνίας, 
αυτές οι 5 απαγορεύσεις της σκέψης για την ανάπτυξη ενός νέου 
ηθικού κόσμου με υγεία και ευημερία για όλους τους ανθρώπους είναι 
οι χειρότεροι όμηροί μας, οι οποίοι οδηγούν σε πολέμους και 
ανατρέπουν ξανά και ξανά την εξέλιξή μας, οι οποίοι καθιστούν εξ 
αρχής δυνατές τις δικτατορίες και τους πολέμους. 
 
Κίνδυνος αναγνωρίζεται, κίνδυνος αποτρέπεται  
 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια 2η διαφώτιση για να άρουμε τα 5 
ταμπού ή απαγορεύσεις της σκέψης άμεσα, χωρίς επανάσταση 
και ειρηνικά μέσω του διαδικτύου. 
 
Όταν ξεκινήσετε τη "Δεύτερη Διαφώτιση" με τη Φόρμουλα Τέχνης, θα 
έχετε αμέσως τα ακόλουθα ορατά αποτελέσματα:  
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1. Ο τύπος της τέχνης ως πυρήνας του "Δεύτερου Διαφωτισμού" 
διαλύει τον μυστικισμό και τα αινίγματα των αρχαίων πολιτισμών. 
Ξέρουμε από πού προερχόμαστε και πού θα πάει η ανθρωπότητα 
στο μέλλον. Οι φόβοι για το μέλλον διαλύονται. 

 
2. Μετά την εφαρμογή της φόρμουλας και τη γνωστοποίηση των 

αρνητικών πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας 
Ηθικός Καπιταλισμός μπορεί να αναπτυχθεί στην κοινωνία στο 
πλαίσιο του "Δεύτερου Διαφωτισμού". 

 
3. Με τον "Δεύτερο Διαφωτισμό" αρχίζει η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της νοημοσύνης για όλους τους ανθρώπους, 
η οποία θα οδηγήσει σε περισσότερη δημοκρατία και σε νέες, 
βιώσιμες εφευρέσεις.  
Η οικονομία θα αναπτυχθεί κατοπτρικά και βιώσιμα με τον 
πληθυσμό και με την έννοια της ολιστικής κατανόησης. 

 
4. Η φόρμουλα, που χρησιμοποιείται ως εργαλείο του "Δεύτερου 

Διαφωτισμού", δείχνει λύσεις για τους ανθρώπους που θέλουν να 
έρθουν σε εμάς και ανοίγει το πώς δεν επιβαρύνουν αλλά 
ανακουφίζουν τα κοινωνικά μας συστήματα. 

 
5. Με τη φόρμουλα και τη "Δεύτερη Διαφώτιση", ένα πρακτικά 

προσβάσιμο, δωρεάν επιγενετικό πρόγραμμα αναπτύσσεται και 
διατίθεται σε όλους μέσω μιας διαδικτυακής πύλης για την 
αποκατάσταση, την υγεία και την αναζωογόνηση των κυττάρων.  

 
6. Με βάση τη φόρμουλα αυτή, με τη "Δεύτερη Διαφώτιση" καθίσταται 

δυνατή η υλοποίηση μιας έννοιας ειρηνικής συνύπαρξης όλων των 
θρησκειών με την ονομασία "Globalpeace Campus". 

 
Ήδη έξι μήνες μετά την εισαγωγή της φόρμουλας και την έναρξη του 
"Δεύτερου Διαφωτισμού" θα είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τα 
πρώτα αποτελέσματα στον πληθυσμό. 
 
Οι άνθρωποι είναι τότε πιο δραστήριοι, πιο κινητοποιημένοι  
και πιο υγιείς  
και να ζουν περισσότερο, 
και ζουν ευτυχισμένοι για πάντα:  
λιγότερο άγχος, 
λιγότερες ψυχικές στάσεις και αισθήματα απελπισίας, 
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λιγότερη κατάθλιψη, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των αυτοκτονιών, 
λιγότερη εγκληματικότητα και επιθετικότητα, 
περισσότερη ευημερία 
(θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό από τις στατιστικές μετά από ένα ή 
δύο χρόνια), 
 
έχουν τότε:  
περισσότερη δημιουργικότητα,  
περισσότερη νοημοσύνη, 
περισσότερη συμπόνια, 
μια υψηλότερη κοινωνική συνείδηση,  
περισσότερες και καλύτερες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής 
ζωής και της κοινωνίας, 
θα καταθέσουν περισσότερες εφευρέσεις, 
θα συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά στην πολιτική και τη δημοκρατία 
των χωρών τους. 
 
Μια νέα κατανόηση της δημοκρατίας θα αναπτυχθεί στον Ηθικό 
Καπιταλισμό, με μια παγκόσμια θεματική και πραγματική διαδικτυακή 
δημοκρατία, καθώς και με ηθικούς ισολογισμούς εταιρειών, ανθρώπων 
και κρατών. Η καλλιέργεια φόβων θα τιμωρείται όπως ο εκφοβισμός. 
Το πνεύμα των βασικών νόμων και των συνταγμάτων θα ληφθεί 
υπόψη με την εισαγωγή του τύπου της τέχνης στα σχολικά μαθήματα, 
καθώς και με την αναγνώριση των πληροφοριών που παράγουν φόβο 
και ασθένεια σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των μέσων 
ενημέρωσης. Τα περιεχόμενα αυτά θα επισημαίνονται με 
προειδοποιήσεις -όπως συμβαίνει με τα προϊόντα καπνού, τα 
φάρμακα, τα τρόφιμα κ.λπ.- συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του 
περιβάλλοντος. - η οποία θα συμβάλει στην παροχή ίσων ευκαιριών 
για όλους. 
 
Οι θρησκείες θα υπογράψουν τελικά ένα θρησκευτικό σύνταγμα 
παγκόσμιας ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και με την αναγνώριση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Όσοι θέλουν να ψηφίσουν θα λάβουν άδεια ψήφου. Τα κόμματα δεν θα 
παρέχουν πλέον υπουργούς, αλλά θα προετοιμάζουν μόνο τα θέματα 
που θεωρούνται σχετικά με τις εκάστοτε εκλογές μέσω ενημερωτικών 
ταινιών (με έλεγχο των γεγονότων). Η άδεια ψήφου για τα θέματα αυτά 
θα χορηγείται όταν οι εξατομικευμένες ενημερωτικές ταινίες για τα 
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σχετικά θέματα των εκλογών έχουν αποδεδειγμένα προβληθεί και 
κατανοηθεί στο διαδίκτυο. 
 
Όποιος έχει άδεια ψήφου για το αντίστοιχο θέμα θα μπορεί να ψηφίσει. 
Κάθε εκλογική άδεια θα είναι εξατομικευμένη και θα διαθέτει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά βιολογικής πρόσβασης. Οι υπουργοί θα 
είναι αμερόληπτοι επαγγελματίες, οι οποίοι θα επιλέγονται και θα 
διορίζονται από ανεξάρτητους οργανισμούς προσλήψεων. Μια 
υπουργική επιτροπή θα διορίσει τους υπουργούς. 
 
Οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κάνουν τη ζωή τους και το κράτος όλο 
και καλύτερο, έχοντας επίγνωση και χρησιμοποιώντας τη νοημοσύνη 
τους που δεν είναι πλέον μπλοκαρισμένη. Οι άνθρωποι που δεν 
ενδιαφέρονται για το κράτος, που παραμένουν χωρίς άδεια ψήφου ή 
δεν ψηφίζουν, θα πληρώσουν περίπου 10% περισσότερους φόρους 
λόγω της μεγαλύτερης προσπάθειας του κράτους. 
 
Οι δημαγωγοί και οι δικτάτορες δεν θα βρίσκουν πλέον έδαφος για να 
αναπαραχθούν σε μια δημοκρατία που δεν προκαλεί φόβους για το 
μέλλον, αλλά αναπτύσσει λύσεις για το μέλλον και στην οποία δεν 
μπορούν να διαδίδονται φόβοι μέσω των μέσων ενημέρωσης, ιδίως 
εκείνων που ενεργοποιούν τα ένστικτα και εξαλείφουν τη 
δημιουργικότητα. 
 
Το μέλλον μας  
Τα "μεταδεδομένα" θα απελευθερωθούν και θα διατεθούν σε όλους για 
τη δημιουργία ηθικών έργων και εταιρικών ισοζυγίων και για την 
ανάπτυξη βελτιστοποιημένων και βιώσιμων προϊόντων και ιδεών. Τα 
μεταδεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) ανήκουν σε 
όλους τους ανθρώπους! 
 
Οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν σχεδόν για πάντα. 
Όλοι οι πόροι θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμοι σε αφθονία μέσω της 
δημιουργικότητας της ανθρωπότητας - ακόμη περισσότερο με την 
έντονη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού (όπως έχει ήδη αποδειχθεί 
στο παρελθόν). 
 
Τι μένει να γίνει;   
Γίνετε κυρίαρχοι και αγγίξτε το μέλλον χωρίς φόβους και ξεκινήστε με 
τη "Δεύτερη Διαφώτιση". 
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Έχουμε την επιλογή μεταξύ 

 
Καπιταλισμός Δικτατορίες 

με ωφελιμιστική στάση 
 

ή την κατασκευή 
Άμεσες Δημοκρατίες 

στην ελευθερία σε ένα βιώσιμο περιβάλλον με 
μεγαλύτερη, υγιέστερη ζωή. 

Μια ζωή ευημερίας για όλους 
 
 
1) Όπως στο Μεσαίωνα: Η εκκλησία είχε διεκδικήσει την κυριαρχία της ερμηνείας και την αξίωση να 
είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της δημιουργίας. Ο πιστός έπρεπε να πιστέψει. Τίποτα 
περισσότερο. Έπρεπε να υποτάξει το μυαλό του στα δόγματα της εκκλησίας. Αν ο 
αυτοσκεπτόμενος ή ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος δεν υποτασσόταν, αποκλειόταν από τη 
θρησκεία ως αιρετικός ή καίγονταν ή εκτελούνταν με άλλο τρόπο. Η ιστορία της εκκλησίας δείχνει 
επίσης ότι οι ανώτατοι εκπρόσωποι της πίστης απομακρύνθηκαν από τη δημιουργία μέσω των 
δογμάτων και των ερμηνειών της πίστης στην εποχή της Ιεράς Εξέτασης, ήρθαν σε αντίθεση με 
τη δημιουργία από την ίδια τη φύση της και διέλυσαν τη δημιουργία με την ερμηνευτική 
κυριαρχία που διεκδικούσαν σε αυτόν τον κόσμο. Η πνευματική και υγειονομική ανάπτυξη του 
πληθυσμού κατά τον Μεσαίωνα σταμάτησε ή μειώθηκε. Αυτό θα μπορούσε να τερματιστεί μόνο με 
τη μακρά διαδικασία του διαφωτισμού καθώς και με τις επαναστάσεις, αφού οι πληθυσμοί 
μάθαιναν μόνοι τους να διαβάζουν και να γράφουν από την αρχή της τυπογραφίας μέχρι το τέλος 
του 18ου αιώνα.  
  
Σήμερα, ο μη πιστός στην τέχνη που αμφισβητεί τα λόγια των ιστορικών τέχνης: "Ότι δεν 
υπάρχει απλός τρόπος και καμία φόρμουλα τέχνης για την κατανόηση της τέχνης για τον 
πληθυσμό, αλλά μόνο η πίστη στους ορισμούς ενός συγκεκριμένου έργου του ιστορικού 
τέχνης παράγει τέχνη" και το εκφράζει αυτό, υποβάλλεται σε ένα είδος διαδικασίας mobbing ή 
άγνοιας. Αλλά αυτό αποδεικνύει επίσης την αξίωση αποκλειστικής εκπροσώπησης και την 
αποκλειστική ερμηνευτική κυριαρχία των ιστορικών τέχνης για τις ανθρώπινες δημιουργίες και θα 
οδηγήσει, τουλάχιστον μέσω της αυθαιρεσίας, σε περιορισμούς (αντί της ελευθερίας στην ουσία 
της δημιουργίας) στην ανάδειξη έργων τέχνης από τους καλλιτέχνες, στην εξέλιξη της ιστορίας της 
τέχνης καθώς και στην ανάπτυξη του IQ και της καινοτόμου δύναμης στον πληθυσμό.  
 
Οι ιστορικοί της τέχνης δεν αμφισβητούν ότι η τέχνη είναι δημιουργία. Ωστόσο, πρέπει να γίνει 
διάκριση μεταξύ της αντικειμενικής τέχνης που περιέχει πληροφορίες που είναι νέες στην 
ιστορία των καλών τεχνών και αντιπροσωπεύουν μια εξέλιξη στην ιστορία της τέχνης και των 
έργων που δεν περιέχουν καμία καινοτομία στην ιστορία της τέχνης, αλλά μόνο προκαλούν ή 
πυροδοτούν μια νέα ατομική πληροφορία ως υποκειμενικό έργο τέχνης στους διάφορους 
θεατές παγκοσμίως. Κανένα έργο της ιστορίας της τέχνης, κανένα αντικειμενικό έργο τέχνης δεν 
δημιουργείται από την υποκειμενική ερμηνεία του ιστορικού τέχνης ή του θεατή ενός 
υποκειμενικού έργου τέχνης των καλών τεχνών, εάν το ίδιο το έργο δεν παρουσιάζει καινοτομίες 
στις καλές τέχνες.  Υποκειμενικό + Υποκειμενικό = Υποκειμενικό έργο τέχνης. Από την άλλη 
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πλευρά, μια υποκειμενική ερμηνεία ενός έργου Εικαστικής Τέχνης που δεν έχει καμία καινοτομία 
στην ίδια την Ιστορία της Τέχνης μπορεί να είναι ένα Αντικειμενικό Έργο Τέχνης στη Λογοτεχνία 
μέσω των ερμηνευτικών κειμενικών καινοτομιών του.  
 
Παρόλο που οι ερμηνείες των έργων τέχνης καθιστούν δυνατή την καθιέρωση ενός ύφους τέχνης 
στη λογοτεχνία, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την υποκειμενική τέχνη, τα αντίγραφα, τη 
λογοκλοπή και τη διακόσμηση των καλών τεχνών ως αντικειμενικά έργα τέχνης, διότι τα έργα 
αυτά στερούνται των δύο απαραίτητων αλληλένδετων και αμοιβαία δικαιολογητικών 
καινοτομιών για τα αντικειμενικά έργα τέχνης της μορφής και του περιεχομένου.  
Η διαχωριστική γραμμή που δημιουργεί σαφήνεια στις εικαστικές τέχνες είναι ανάμεσα στην 
Αντικειμενική Τέχνη και την Υποκειμενική Τέχνη και ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη 
λογοτεχνία της "ερμηνευτικής τέχνης" ως ένα πιθανό ανεξάρτητο καλλιτεχνικό κίνημα. Οι 
ιστορικοί τέχνης θα πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις διαχωριστικές γραμμές μέσω των σπουδών 
τους, διαφορετικά δεν έχουν δώσει προσοχή στο μάθημα. Για τους ιστορικούς τέχνης που 
γνωρίζουν τις διαχωριστικές γραμμές στην τέχνη και δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους στις ερμηνείες 
τους καθώς και δεν τις δημοσιεύουν στις αξιολογήσεις τους για τα έργα τέχνης είναι απάτη μέσω 
παραπληροφόρησης και στο γενικότερο πλαίσιο της γενετικής, της επιγενετικής, της υγείας, της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας καθώς και σε σχέση με την κοινωνική ανάπτυξη- ΑΣΟΚΟΙΝΩΝΙΑ 
καθώς και υποβοήθηση και υποκίνηση της δουλείας και της εκμετάλλευσης του 
πληθυσμού και παραβιάζει τον γερμανικό βασικό νόμο, τα συντάγματα και τους ποινικούς 
νόμους των περισσότερων κρατών καθώς και τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ. 
 
Αυτό δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Όλες οι τέχνες, τα καλλιτεχνικά κινήματα και οι 
καλλιτεχνικές ερμηνείες είναι απαραίτητες και σημαντικές για να μαζέψουν την κοινωνία από 
τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και δημιουργικότητας, από τις πλατφόρμες συνείδησης της 
ηλικίας, του πολιτισμού και της προηγούμενης εκπαίδευσής της και να αποκαλύψουν και να 
τονώσουν την καινοτόμο δύναμη ή τη δημιουργικότητα του πληθυσμού με την καλλιτεχνική 
φόρμουλα για δημιουργίες που καλύπτουν όλες τις πλατφόρμες. Ωστόσο, αυτό δεν θα πετύχει αν 
τα όρια της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και των δημιουργιών στις τέχνες θολώσουν, καθώς 
η γενετικά υπάρχουσα επιλεκτική αντίληψη για τις καινοτομίες δεν μπορεί να τις συλλάβει ή να τις 
κατανοήσει, και έτσι οι νευρώνες καθρέφτες στον εγκέφαλο δεν μπορούν να εκπληρώσουν το 
καθήκον τους για τη διατήρηση του είδους και την εξέλιξη του ανθρώπου ώστε να γίνει ο ίδιος πιο 
δημιουργικός υιοθετώντας κατανοητές καινοτομίες. Η ομίχλη της αυθαιρεσίας, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση με τον εσωτερικό πυρήνα και την αρχή των δημιουργιών, διαλύεται μέσω της 
κατανόησης και της εφαρμογής της δημιουργικής δύναμης στη συνείδηση του θεατή της τέχνης 
μέσω της θόλωσης των ορίων της τέχνης που αναμειγνύονται με ψευδείς πληροφορίες. 
Σύμφωνα με τον Joseph Beuys, για την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας μας (κοινωνική γλυπτική) 
χρειαζόμαστε μια σαφώς καθορισμένη φόρμουλα τέχνης που να καθιστά τη δημιουργία στο έργο 
ορατή σε όλους με τον απλούστερο τρόπο. Δεδομένου ότι το κράτος, τα σχολικά συστήματα και τα 
κλασικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν δημοσιεύσει τον τύπο της τέχνης μέχρι σήμερα, περαιτέρω 
διαφώτιση μπορεί να προσφέρει η έκθεση τέχνης με τον τύπο i = E = MC2 και να παρουσιαστεί 
στα νέα μέσα ενημέρωσης.  
 
Όπως οι άνθρωποι έπρεπε να μάθουν μόνοι τους να διαβάζουν και να γράφουν χωρίς κρατική 
βοήθεια από το τυπογραφείο και μετά σε πάνω από τρεις αιώνες, έτσι και οι πληθυσμοί των 
χωρών θα απελευθερωθούν από τις νευρωνικές μεταδόσεις δημιουργικότητας μέσω της 
φόρμουλας της τέχνης με τη βοήθεια των νέων μέσων. Αυτό δεν θα είναι και πάλι μια διαδικασία 
που διαρκεί πάνω από 300 χρόνια, αλλά μπορεί να συμβεί σε κάθε χώρα με την έκθεση στα 
μουσεία ή με τη βοήθεια των νέων μέσων ενημέρωσης με την καλλιτεχνική φόρμουλα σε 3 μήνες.  
 
Με τη μεταφορά της δημιουργικότητας και της δημιουργίας στον πληθυσμό, η επιθετικότητα, η 
κατάθλιψη, η ασθένεια, η φτώχεια, ο πόλεμος, η τρομοκρατία, ο φασισμός, ο ρατσισμός, η 
εκμετάλλευση, ο αποκλεισμός και η εγκληματικότητα διαλύονται περαιτέρω. Η ολιστική 
εκπαίδευση, ο ανθρωπισμός, η υγεία, η ευημερία και η ελευθερία στους πληθυσμούς αυξάνονται 
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σαφώς μετρήσιμα σε λίγα χρόνια και δίνουν στη δημοκρατία την αποφασιστική ανανεωτική 
δύναμη για ένα ηθικό ολιστικό μέλλον για τον άνθρωπο και τη φύση.  
 
 
2.)Αντικειμενική τέχνη είναι ό,τι παράγει νέα αντικειμενική γνώση στην ιστορία της τέχνης, η 
οποία μέσω του έργου ως νεοσύστατου, ως αναγνωρισμένης ή μη αναγνωρισμένης ακόμη 
καινοτομίας στη μορφή και το περιεχόμενο, στην ιστορία της τέχνης, καθώς και μέσω της 
ιστορίας της τέχνης μέσω των καινοτομιών του έργου στην τεκμηρίωση της εξέλιξης της τέχνης ως 
γνώση μπορεί να αποδειχθεί εμπειρικά από κάθε θεατή της ιστορίας της τέχνης με το νέο έργο. 
Αυτή η διαδικασία ελέγχου των καινοτομιών και των νέων νευρωνικών δικτύων δεν λαμβάνει 
χώρα μόνο στον εγκέφαλο του υποκειμενικού θεατή μέσω του τύπου της τέχνης, είναι επομένως 
επίσης υποκειμενικού αποτελέσματος, αλλά τεκμηριώνεται αντικειμενικά στη φυσική επιστήμη 
μέσω των καινοτομιών στην ιστορία της τέχνης, αφού τα έργα τέχνης εμφανίζουν τη γνωστική 
διαδικασία των καινοτομιών στην ιστορία τους έξω από τον εγκέφαλο του θεατή, δημόσια στα 
μουσεία. Τα έργα στα μουσεία τεκμηριώνουν έτσι την αντικειμενική διαδικασία της εξέλιξης της 
ιστορίας της τέχνης. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε αντικειμενικό μπορεί να είναι τέχνη που μπορεί 
να προσθέσει καινοτομίες ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο στην ιστορία της τέχνης. Μέσω 
της μετάδοσης της αναγνωρισμένης δημιουργικότητας, η συνείδηση ή το IQ του ατόμου που 
κατανοεί την τέχνη αναπτύσσεται ταυτόχρονα μέσω εκατομμυρίων νέων νευροβιολογικών δικτύων 
στον εγκέφαλο. Αν αυτή η διαδικασία με τη φόρμουλα της τέχνης μεταφερθεί στους πληθυσμούς, 
θα έχουμε ανθρωπιστικές και οικονομικά ευημερούσες, δημοκρατικές κοινωνίες. 
Αντικειμενική τέχνη = καινοτομίες στην ιστορία της τέχνης / αλλαγή στην ιστορία της τέχνης 
/ μια αλλαγή στη συνείδηση του θεατή είναι δυνατή μέσω της αντικειμενικής τέχνης, η οποία, 
ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές υποκειμενικές αλλαγές και ιδέες σε κάθε θεατή.  
Η υποκειμενική τέχνη είναι αυτό που δηλώνεται ως τέχνη από τους ειδικούς της τέχνης (χωρίς 
να είναι αντικειμενική τέχνη) ή που γίνεται αντιληπτό ως τέχνη από τον θεατή και υποκειμενικές 
εμπειρίες ανεξάρτητες από την ιστορία της τέχνης για τη συνείδηση του ατόμου, οι οποίες 
πυροδοτούν νέες σκέψεις στη συνείδηση του θεατή μέσω του αντιληπτού ή μέσω του έργου και 
επιτρέπουν την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων νευροβιολογικών δικτύων του εγκεφάλου μέσω 
των κατοπτρικών νευρώνων.  
Υποκειμενική τέχνη = διακόσμηση, μη-τέχνη, αντίγραφο = καμία ιστορική καινοτομία 
τέχνης / Η αλλαγή της συνείδησης του θεατή είναι εξίσου δυνατή μέσω της υποκειμενικής τέχνης. 
Επομένως, εξαρτάται από την εξελικτική κατάσταση (ποιες καινοτομίες των έργων τέχνης γνωρίζει 
ο θεατής) των γνώσεων και των εικόνων της συνείδησης του θεατή αν μια καινοτομία σε ένα 
Υποκειμενικό Έργο Τέχνης αναγνωρίζεται από αυτόν ως νέα πληροφορία. Πρόκειται για μια 
βιολογική εξελικτική διαδικασία: μόνο η νέα γνώση αλλάζει τη νευρωνική δικτύωση του θεατή.  
Η υποκειμενική τέχνη και η αντικειμενική τέχνη μπορούν να προκαλέσουν ξεχωριστά 
διαφορετικές διαδικασίες σκέψης και νευρωνικά δίκτυα σε κάθε θεατή. Ωστόσο, σε αντίθεση με την 
αντικειμενική τέχνη, αυτή η διαδικασία του έργου τέχνης στην υποκειμενική τέχνη μπορεί να 
προσδιοριστεί μόνο υποκειμενικά, κυρίως από τον ίδιο τον θεατή ή από νέες διαδικασίες 
απεικόνισης του εγκεφάλου του αναγνωρίζοντος θεατή ή από τεστ IQ του θεατή.  
Στην Αντικειμενική Τέχνη, από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες για την καινοτομία στο 
έργο τέχνης είναι δημόσια και επιστημονικά εμπειρικά διαθέσιμες και κατανοητές σε όλους τους 
ανθρώπους στα μουσεία μέσω του ίδιου του έργου και της ιστορίας της τέχνης. Για το σκοπό 
αυτό, το κλειδί για την κατανόηση των τεχνών (μια θεωρία ABC των τεχνών και ένας γραφικός 
τύπος των τεχνών που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός από όλους τους ανθρώπους), καθώς 
και η πληροφορία ότι η κατανόηση των τεχνών δεν είναι μια πολυτέλεια για ψωμί και 
βούτυρο, αλλά παράγει άμεσα νευρωνικές βελτιώσεις στη δημιουργικότητα, την ευφυΐα και 
την υγεία, καθώς και μια αναπτυσσόμενη ευημερία, λείπουν μέχρι σήμερα, ευνοώντας την 
εγκαθίδρυση και τη διατήρηση δικτατορικών συστημάτων εξουσίας και εις βάρος της 
δημοκρατίας.  
 
3.)Μέσω των πληροφοριών που δημιουργούν μόνιμα μελλοντικό άγχος συμβαίνουν μεταλλάξεις 
στα νευρικά κύτταρα - ο δείκτης νοημοσύνης των αποδεκτών μειώνεται προσωρινά έντονα, αλλά 
λανθάνοντα μόνιμα σε μικρά βήματα, παρά το φαινόμενο Flynn. Δείτε επίσης τις επιστημονικές 
έρευνες στο Διαδίκτυο σχετικά με: Άγχος, Κατάθλιψη, Χρόνια Πάθη, Επιθετικότητα, Αυτοκτονία, 
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Μείωση του IQ, Τρομοκρατία, Πολέμους και Γενοκτονίες. Το Fundacion Liedtke θέλει να 
δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη πολλών ετών, η οποία θα συνοψίζει το 
σύμπλεγμα των αιτιών και των επιπτώσεών τους, καθώς και την αλληλεπίδραση των διαφόρων 
φόβων και των μπλοκαρισμάτων δημιουργικότητας στον άνθρωπο από πολυάριθμες 
επιστημονικές εμπειρικές μελέτες. Το περιεχόμενο και ο στόχος αυτής της μελέτης είναι ένας 
κατάλογος χωρών, ο οποίος καταγράφει και ταξινομεί τις καταστάσεις φόβου και δημιουργικών 
αποκλεισμών στους πληθυσμούς και τις θέτει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται στη χώρα, το μέσο IQ των πληθυσμών, τα κρούσματα αυτοκτονιών, την 
εγκληματικότητα, τη φυλετική και ξενοφοβία, το λαϊκισμό, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
τα αποτελέσματα των μελετών Pisa σε σχέση με τη δημοκρατία και την πολιτική της χώρας και τα 
αξιολογεί προκειμένου να αποκτήσει νέες γνώσεις και λύσεις για το πώς μπορούμε να 
διαμορφώσουμε τον κόσμο πιο ηθικά και πώς όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν καλύτερα σε 
αυτόν. 
 
4.)Ο προγραμματισμός του φόβου για το μέλλον από τα ΜΜΕ όπως και από τους κακοποιούς της 
ναζιστικής περιόδου είναι βαθιά ριζωμένος στον γερμανικό πληθυσμό και επιγενετικά 
συνδεδεμένος με τους τότε υπάρχοντες λόγους μιας καλύτερης ζωής στη ναζιστική αυτοκρατορία 
και τις ψευδώς έτσι θεωρούμενες βελτιωμένες δυνατότητες της συλλογικότητας, τον κίνδυνο για την 
ίδια τη ζωή από τη συμπάθεια και την εγγύτητα και τις ιδέες των διωκόμενων, με τη 
δυνατότητα να περάσει κανείς τη ζωή του σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι θανάτου ή 
δολοφονίας. 

 
5.) Στη σύνδεση επιγενετικής και τέχνης, η αποτυχία των πολιτικών που ήταν στην εξουσία το 
1999 να σταματήσουν τον Δεύτερο Διαφωτισμό κλείνοντας την έκθεση τέχνης ανοιχτή τέχνη, έτσι 
ώστε το παλιό επιγενετικό αποτύπωμα του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του αποκλεισμού 
των διαφωνούντων να μην μπορεί να αφαιρεθεί με τη φόρμουλα της τέχνης. Η φόρμουλα 
εξαλείφει μέσω της συμβίωσης όλους τους αφύσικους περιορισμούς της γενετικής, της 
νευροβιολογίας, των πολιτισμών, των κοινωνιών και μεταξύ πλούσιων και φτωχών ή ηλικιωμένων 
και νέων. Είναι το σύμβολο της ένωσης των αντιθέτων, η οποία επαληθεύεται καθώς η γνώση 
εισέρχεται στο υποσυνείδητο και από εκεί διαμορφώνει τη συνειδητή σκέψη. Η επιλεκτική 
αντίληψη προσαρμόζεται και πάλι στην περιέργεια, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες 
και την εξέλιξη της σκέψης και του υποσυνείδητου. Οι "πληροφορίες σκουπίδια" που δεν 
περιέχουν καμία καινοτομία και γνώση για την εξέλιξη ή προκαλούν φόβους, περνούν με 
ορμή στη συνείδηση, δεν βρίσκουν το δρόμο τους στο υποσυνείδητο και μπορούν μόνο να 
σχηματίσουν τη νοητική φωλιά μιας κατάθλιψης, μιας νεύρωσης ή ενός IQ μειωμένου και 
εξωτερικά καθορισμένου προγραμματισμένου βλέμματος με δυσκολία, επειδή αυτές οι 
πληροφορίες της εξέλιξης δεν γίνονται αντιληπτές ως σημαντικές από την επιλεκτική αντίληψη 
μετά τη γνώση και μάλιστα έρχονται σε αντίθεση με αυτήν. Μια παγκόσμια εισαγωγή της 
φόρμουλας της τέχνης θα μπορούσε σε κάθε χώρα (και κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία) να 
διαλύσει τον ρατσισμό, καθώς και τον αντισημιτισμό και τον φασισμό μέσω της επιγενετικής 
κατάργησης των διαχωρισμών εντός της τέχνης και της τέχνης προς τον άνθρωπο μέσω της 
μεγαλύτερης δημιουργικότητας, νοημοσύνης και ενσυναίσθησης στους πληθυσμούς.  
 

6.) Σύμφωνα με νέα, νευρωνικά και επιγενετικά ερευνητικά αποτελέσματα, η αποθηκευμένη 
δημιουργικότητα από τα έργα τέχνης μεταφέρεται στον πληθυσμό μέσω της αναγνώρισης της 
τέχνης μέσω των κατοπτρικών νευρώνων στον εγκέφαλο και αντισταθμίζει τη μείωση, την 
άμβλυνση και τον περιορισμό του νου, της ενσυναίσθησης καθώς και των γενετικών-ψυχικών 
ικανοτήτων. Ο Eric Kandel έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2000 (μαζί με τους Carlsson και 
Greengard, σχετικά με τη μετάδοση σημάτων στα νευρικά κύτταρα). Περαιτέρω ερευνητικά 
αποτελέσματα σχετικά με την αλληλεπίδραση των κατοπτρικών νευρώνων στον εγκέφαλο με τη 
γενετική και την επιγενετική επιβεβαιώνουν χρόνια αργότερα τη δήλωση: Η πληροφόρηση, η 
τέχνη και η φαντασία αναπτύσσουν την επιγενετική αναδιάρθρωση των γονιδιακών 
προγραμμάτων, ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε με ευημερία στο μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. 
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Παγκόσμια Ανανέωση  
μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης 
 
Η πληροφορία είναι ιός ή φάρμακο 2003 
 
Οι πληροφορίες αλλάζουν την υγεία και την κοινωνία μας. Οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις μας δείχνουν με τρομακτικό τρόπο τι 
έχει χαθεί τους τελευταίους αιώνες. Έπρεπε να μάθουμε ότι οι 
οπισθοδρομικές δοξασίες και ιδεολογίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε εξελικτική ανυπαρξία, απελπισία, κατάθλιψη ή/και 
επιθετικότητα.  
 
Για αιώνες η απαγόρευση της εικονικής αναπαράστασης της 
φύσης και του Θεού εκδηλωνόταν με την ερμηνεία του Κορανίου, 
έτσι θεσπίστηκε μια απαγόρευση της φαντασίας σε υπο-τομείς 
της φαντασίας, η οποία επιφέρει και έφερε καταστροφικές 
συνέπειες για τους πιστούς, αν οι θρησκευτικές εντολές 
ερμηνεύονταν πολύ αυστηρά. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
γίνουν κατανοητά αν κάποιος εξισώσει την άρση του περιορισμού 
του οράματος και της δημιουργικότητας με μια θρησκευτική 
παράβαση και έτσι μεταφέρει το έργο για το μέλλον στον Θεό και 
μόνο. 
 
Μια τέτοια μεταβίβαση της μελλοντικής δύναμης στον Θεό δεν 
αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του κόσμου, διότι στην εξέλιξη της 
συνείδησης, οι ιδέες των ανθρώπων έχουν συμβάλει στο γεγονός 
ότι η ανάπτυξη του δικού τους εσωτερικού κόσμου, το νευρωνικό 
δίκτυο του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι πάντα 
ευθυγραμμισμένο με τον εξωτερικό κόσμο. Θα μπορούσαμε 
επίσης να πούμε ότι η φύση, η εξέλιξη, η μελλοντική δύναμη, το 
όραμα, η τέχνη και η δημιουργικότητα - όλα προέρχονται από 
τον Θεό και επομένως και τα πράγματα που συνέβαλαν οι 
άνθρωποι στην ανάπτυξη του κόσμου. Ο αυστηρός 
διαχωρισμός μεταξύ Θεού και ανθρώπων οδηγεί στις γνωστές 
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δυσαρμονίες στους πιστούς (μείωση της προσωπικότητας, 
φόβοι, καταθλίψεις, εξαρτήσεις και επιθετικότητες) και έτσι 
εδραιώνεται η εξουσία των ισχυρών μέσω του μυστικισμού, 
όπως συνέβη κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη και αυτό 
οδήγησε σε διώξεις και καύσεις των μεταφορέων της γνώσης 
στον χριστιανικό κόσμο. Στην εποχή πριν από το Κοράνι και πριν 
από τη μοιρολατρική ερμηνεία του Κορανίου που επικράτησε 
αργότερα, στον ίδιο πολιτιστικό χώρο παρήχθησαν υψηλά 
πολιτιστικά και ανθρωπιστικά επιτεύγματα. Σκεφτείτε, για 
παράδειγμα, τις πυραμίδες, τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την 
ποίηση, την αστρονομία, την αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά, την 
ιατρική και τις τέχνες. 
 
 
Μια εντολή για τους ανθρώπους να μην τους επιτρέπεται να 
φαντάζονται κάτι άγνωστο σε αυτούς, εξελικτικό, πράγματα, 
διαδικασίες, συστήματα, το μέλλον, τον Θεό, με το οποίο ωστόσο 
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι, ως ανάγκη ή τελετουργικό, ή 
να μην τους επιτρέπεται να ακολουθούν τη διαίσθησή τους, 
μπλοκάρει τη φαντασία τους. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι οι 
εξαρτήσεις από το κράτος και τη θρησκεία είναι εγγενείς στο 
σύστημα, αφού οι μη φανταστικές, πνευματικές μελλοντικές 
κατασκευές δεν δημιουργούνται έτσι στους ίδιους τους 
ανθρώπους, αλλά ο πληθυσμός υποτίθεται ότι αντλεί τη δύναμή 
του από τη θρησκεία και την κρατική ηγεσία - από τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους νόμους που δίνονται από 
αυτές. Δηλαδή, λόγω της απαγόρευσης της φαντασίας, οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες ιδέες, εικόνες ή 
αξίες για τον εαυτό τους σε έναν κόσμο που κοιτάζει προς τα 
πίσω, και έτσι δεν μπορούν να οικοδομήσουν σύγχρονα ιδανικά 
για το μέλλον, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Χριστός και ο 
Μωάμεθ ήταν οι ίδιοι μεγάλοι οραματιστές και δημιουργοί 
αλλαγών.  
 
Χωρίς δικές και νέες αξίες δεν υπάρχει δημιουργική και 
παραγωγική διαμόρφωση του μέλλοντος. Η εξέλιξη και η 
ευημερία, τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, είναι 
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δυνατή μόνο με δυσκολία λόγω των περιορισμών στη 
δημιουργικότητα και το όραμα. Ο πληθυσμός σταματάει στα 
αναπτυξιακά στάδια που προορίζονται γι' αυτόν ή δεν 
αναπτύσσεται σύμφωνα με τα φυσικά εξελικτικά προγράμματα 
των γονιδίων. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
στα οπισθοδρομικά θρησκευτικά συστήματα και ιδεολογίες τα 
συστήματα αναφοράς και οι αξίες του παρελθόντος 
εξιδανικεύονται. 
 
Υπάρχει ένας αγώνας για τη διανομή στο σήμερα με τις αξίες του 
χθες. Ως συνέπεια αυτού, και από φόβο για το νέο και το 
παράξενο, διεξάγεται ένας αγώνας ενάντια στους αλλαγμένους 
αξίες που προωθούν μια επανάσταση της συνείδησης - με άλλα 
λόγια, που προωθούν ένα κοινωνικό σύστημα 
προσανατολισμένο στο μέλλον. Το φαινόμενο που περιγράφεται 
παραπάνω ισχύει για τις περισσότερες αυτοτελείς ιδεολογίες και 
συστήματα πεποιθήσεων. Η αυξανόμενη απόσταση από τους 
ακραίους μοιρολάτρες, τους τρομοκράτες και τους νεοναζί μέσω 
της νόησης, της φαντασίας και της διαμόρφωσης του μέλλοντος 
συμβάλλει στο γεγονός ότι αποκλείουν τον εαυτό τους από τον 
εξελισσόμενο κόσμο και ζουν μόνο στον δικό τους κόσμο - 
αντιδρώντας ή δρώντας όλο και πιο επιθετικά και, από τη δική 
μας οπτική γωνία, όλο και πιο απάνθρωπα. 
 
Αλλά που, από τη μοιρολατρική τους αντίληψη, ενεργούν 
σύμφωνα με τη θρησκεία τους, την πεποίθησή τους ή από 
εσωτερική ανάγκη και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, καθώς 
και από τους κόσμους του μέλλοντος και της έρευνας, από τους 
οποίους πιστεύουν ότι αποκλείονται από το λόγο του Θεού (με 
ερμηνεία του περιορισμού της φαντασίας) και σε αυτούς τους 
κόσμους των απίστων βλέπουν τις εχθρικές τους εικόνες και γι' 
αυτό θέλουν να πολεμήσουν και να καταστρέψουν άλλες 
θρησκείες ή παγκόσμιες εικόνες και τα σύμβολά τους (όπως 
δείχνουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις).  
 
Αυτό είναι εύκολα εφικτό, επειδή οι ηγετικές ομάδες των 
συστημάτων εξουσίας (επίσης δημοκρατικά κράτη), σε 
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συνδυασμό με θρησκείες, ιδεολογίες και πεποιθήσεις, τόσο 
εσωτερικά (τα μέλη που ανήκουν στο σύστημα) όσο και 
εξωτερικά (τρίτα μέρη), την περαιτέρω ανάπτυξη, την 
ανοιχτή σκέψη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη για τη 
διατήρηση της εξουσίας είναι- και αποτρέπουν. Όσοι δεν 
ανήκουν στον στενότερο πυρήνα των συστημάτων εξουσίας 
παραπλανώνται ή εκφοβίζονται, φοβούνται και η ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους διαταράσσεται από τα φίλτρα 
πληροφοριών. Εκείνοι που, με τη δημιουργικότητά τους, παρά τις 
αντιξοότητες, αναδεικνύουν νέες ιδέες που ενώνουν τους 
ανθρώπους, δημιουργούν νέες αξίες και ιδανικά, παρουσιάζονται 
ως ψεύτες ή οδηγούνται στη δικαιοσύνη ως απατεώνες και 
παραβάτες του νόμου, απομονωμένοι από τις οικογένειές τους 
και την κοινωνία. Στο εγγύς μέλλον, το εκπαιδευτικό χάσμα 
μεταξύ των πολιτισμών δεν θα αλλάξει στοιχειωδώς, διότι ακόμη 
και στον δυτικό κόσμο, τα οφέλη της αποκωδικοποίησης της 
τέχνης μέσω των μουσείων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς 
και η εισαγωγή της αποκωδικοποίησης της τέχνης ως 
υποχρεωτικού μαθήματος στα σχολεία, η προστασία των 
δημιουργικών ανθρώπων μέσω των συνταγμάτων και η 
χειραγώγηση του εγκεφάλου μέσω της άγριας διάδοσης των 
αρνητικών πληροφοριών των μέσων ενημέρωσης από κύκλους 
προσκολλημένους σε ξεπερασμένα μέσα ηγεσίας, δεν έχουν 
ακόμη αναγνωριστεί ή σταματήσει. 
 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο, στη σχεδόν ίση αφετηρία του 
Δυτικού κόσμου, της Ανατολής και του Τρίτου Κόσμου όσον 
αφορά την αύξηση της δημιουργικότητας μέσω της βελτίωσης της 
νευρωνικής δικτύωσης, βρίσκεται η δυνατότητα ότι με μια 
παγκόσμια εισαγωγή μιας φόρμουλας για τη δημιουργικότητα 
μέσω των μέσων ενημέρωσης με νέα προγράμματα και 
περιεχόμενο (αφού θα πρέπει να είναι ένα οπτικά εικονογραφικό 
- ανεξάρτητο από την ανάγνωση, τη γραφή και την προηγούμενη 
εκπαίδευση - σύστημα διαμεσολάβησης) όλοι οι άνθρωποι θα 
μπορούσαν να κάνουν το ίδιο βήμα ταυτόχρονα. Οι ακραίες 
υπερβολές, οι διαφορές και οι παρεξηγήσεις μεταξύ πολιτισμών, 
θρησκειών, ιδεολογιών και λαών θα μειώνονταν σημαντικά αν 
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εισαγόταν μια τέτοια φόρμουλα δημιουργικότητας - η οποία θα 
έπρεπε πιο σωστά να ονομάζεται φόρμουλα της ζωής ή 
φόρμουλα της ειρήνης. Θα αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία για 
να αυξηθεί το επίπεδο της δημιουργικότητας και της ευφυΐας 
παγκοσμίως και να μειωθούν η τρομοκρατία και οι κίνδυνοι του 
πολέμου. 
 
Δημιουργικότητα και μπλοκαρίσματα του εγκεφάλου μέχρι 
σήμερα 
Στην Ευρώπη είχαμε την εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας ότι η πρόσβαση του πληθυσμού στη γνώση (ανάγνωση 
και γραφή) εμποδίστηκε από τη θρησκεία σε συνδυασμό με τα 
συστήματα εξουσίας. Αυτή η κατάσταση έσπασε μόλις τον 15ο 
αιώνα από τον Γιοχάνες Γουτεμβέργιο και την εφεύρεση της 
τυπογραφίας, η οποία οδήγησε στην αντιγραφή και τη διάδοση 
των βιβλίων και, συνεπώς, της γνώσης στον κόσμο της εποχής 
εκείνης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι προνομιούχοι της 
Ευρώπης είχαν εκείνη την εποχή περίπου 900.000 βιβλία. Έναν 
αιώνα αργότερα, χάρη στον Γουτεμβέργιο, υπήρχαν ήδη εννέα 
εκατομμύρια. Ο Γουτεμβέργιος συνέβαλε σημαντικά στο σπάσιμο 
του ελιτίστικου αποκλεισμού. 
 
Η κυριαρχία του μονοπωλίου της διοίκησης της γνώσης 
συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στα επιμέρους 
εδαφικά κρατίδια της Γερμανίας, το πρώην προνόμιο της 
ικανότητας ανάγνωσης και γραφής έγινε καθήκον μόλις στα τέλη 
του 18ου αιώνα, χάρη στις προσπάθειες του Διαφωτισμού. Η 
υποχρεωτική εκπαίδευση εισήχθη στον γερμανόφωνο κόσμο 
στην Πρωσία το 1794. Αλλά όχι μόνο εδώ, αλλά και στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αλφαβητισμός του 
πληθυσμού άρχισε αυτή την εποχή. Στόχος ήταν επίσης να 
καταπολεμηθεί η φτώχεια, η άγνοια και ο λήθαργος του λαού και 
να συμβάλει έτσι η δραστηριότητα και η παραγωγή στη 
διατήρηση και τη βελτίωση του κράτους. Σιγά σιγά, οι συνθήκες 
διαβίωσης του πληθυσμού άρχισαν να βελτιώνονται, το μέσο 
προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε και το ποσοστό παιδικής 
θνησιμότητας μειώθηκε σταθερά μέχρι σήμερα. Εδώ και 200 
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χρόνια, η εκπαίδευση, η μόρφωση και η μάθηση έχουν συμβάλει 
στην εκρηκτική εξάπλωση της γνώσης και έχουν σπάσει τα 
μονοπώλια της γνώσης που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Σήμερα, μέσω όλων των μέσων ενημέρωσης, ένας τεράστιος 
κατακλυσμός πληροφοριών, χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε 
πλέον να φανταστούμε τη ζωή μας, μας διαπερνά καθημερινά, 
καθιστώντας μας πολύ δύσκολο να διακρίνουμε το σημαντικό 
από το ασήμαντο. Σε ορισμένους ιδιαίτερα ευαίσθητους 
ανθρώπους αυτό οδηγεί σε αποχή από τις πληροφορίες των 
μέσων ενημέρωσης ή, αν προσφέρονται ή επιλέγονται 
λανθασμένα, σε κατάθλιψη, επιθετικότητα ή αυτοκτονία και σε 
ακραία μοιρολατρία, υπό καθοδήγηση, σε συμβίωση αυτοκτονίας 
και επιθετικότητας. Σε αυτές τις διαδικασίες που προάγουν ή 
πυροδοτούν ασθένειες, ο εγκέφαλος παραλύει προσωρινά ή 
μόνιμα σε μεγάλες περιοχές από νοητικούς ή συναισθηματικούς 
ιούς. Στις αρνητικές πηγές πληροφόρησης περιλαμβάνονται 
επίσης, με διαβαθμισμένο αποτέλεσμα, ταινίες και παιχνίδια 
τρόμου ή αντίστοιχα έντυπα προϊόντα, καθώς και αρνητικά 
υπερβολικές ραδιοφωνικές, έντυπες και τηλεοπτικές ειδήσεις και 
αναφορές που προκαλούν φόβους στο μυαλό του αποδέκτη. Δεν 
ανταποκρίνεται στα εξελικτικά, πληροφοριακά 
προσανατολισμένα, γονιδιακά προγραμματισμένα αισθητήρια 
όργανα του ανθρώπου καθώς και στη νευρωνική δικτύωση του 
εγκεφάλου του, ότι σε ακτίνα ζωής του περίπου 100 χλμ το πολύ, 
μπορούν να υπεισέλθουν στη συνείδηση του παρατηρητή 
πληροφορίες αρνητικού είδους και πληροφορίες που 
διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, ως νοητικοί ιοί 
απροετοίμαστοι και εδώ μειώνουν τη νευρωνική δικτύωση με 
τέτοιο τρόπο και τη χειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν 
σε μια αρνητική γνώση του κόσμου, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί 
να θέλουν να επιφέρουν την απομόνωσή τους από αυτόν τον 
αρνητικό κόσμο, επίσης με διαβαθμισμένο τρόπο. Η άμεση λήψη 
πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα, η οποία έχει 
αναπτυχθεί από την εξέλιξη, περιορίζεται σε μια ακτίνα περίπου 
100 μέτρων από τον παρατηρητή. 



 

 
124 

περιορισμένη. Πέρα από τα 400 μέτρα, ακόμη και με τα καλύτερα 
μάτια, δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Ποιος 
έχει δει ποτέ στη ζωή του ανθρώπους να κατακρεουργούνται σε 
αυτή την ακτίνα; Ο γονιδιακός προγραμματισμός ευθυγραμμίζεται 
με την αρχή της διατήρησης των ειδών κατά τρόπο ώστε όλες οι 
αρνητικές και απειλητικές για τη ζωή πληροφορίες στην ακτίνα 
του οπτικού πεδίου να έχουν προτεραιότητα έναντι των 
δυνατοτήτων άμεσης αισθητηριακής αντίληψης, ώστε να είναι σε 
θέση να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας για τον εαυτό του και για 
το ίδιο του το είδος. 
 
Αυτό το εξελικτικό προστατευτικό ένστικτο που διατηρεί το είδος 
εκμεταλλεύονται ορισμένες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και 
πολιτικοί (η πορεία του Χίτλερ προς την εξουσία είναι ένα μάθημα 
για τη χρήση και τον συνδυασμό νοητικών ιών και τον 
επαναπρογραμματισμό των νευρωνικών δικτύων) ως παγίδα των 
μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας. Ακόμα και σε βάρος ενός 
αρνητικά αναπτυσσόμενου κόσμου, αυξάνουν τα κέρδη και την 
εξουσία τους ενθαρρύνοντας ή ακόμα και ενορχηστρώνοντας 
εγκληματικές, εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ 
ταυτόχρονα απαιτούν δημοκρατικά δραστικά μέτρα και 
μεγαλύτερη εξουσία και περιορισμό των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Προκειμένου να επιβληθεί το πολιτικό τους αίτημα, οι παγκόσμιες 
αρνητικές πληροφορίες μεταφέρονται επίσης με πολυμέσα στο 
πρόσωπο και στο συνειδησιακό πεδίο - σε ακτίνα 100 μέτρων - 
του δέκτη και έτσι εγκαθίσταται στη συνείδηση και στο νευρωνικό 
του δίκτυο ένας κόσμος παραμορφωμένος από το φόβο, ως 
πραγματικότητα, που μπορεί να μειώσει τη νοημοσύνη του - 
όπως δείχνουν μελέτες - έως και 30% μέσω μεταλλάξεων στις 
συνάψεις. Από τη μία πλευρά, αυτός ο αρνητικά υπερβολικός 
κόσμος δεν αντιστοιχεί στην εξωτερική πραγματικότητα του 
οπτικού πεδίου που έχει αναπτυχθεί μέσω της εξέλιξης, και από 
την άλλη πλευρά, η μείωση της νοημοσύνης και της 
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δημιουργικότητας περιορίζει την ικανότητα του ατόμου με 
εγκεφαλική βλάβη να κάνει κρίσεις. Επιπλέον, όπως 
επιβεβαιώνεται από πολυάριθμες έρευνες, υπάρχουν και άλλες 
σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες που προκαλούνται από 
φόβους, καταθλίψεις και μείωση της προσωπικότητας. Για το 
λόγο αυτό, οι ύπουλοι δράστες της εγκεφαλικής βλάβης 
παραμένουν κρυμμένοι από τον άρρωστο ακόμη και μέσω της 
μείωσης της νοημοσύνης του. Η ετήσια αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων ψυχικών ασθενειών, η οποία σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO 
τα δημοσιευμένα στοιχεία για τους πάσχοντες από κατάθλιψη και 
τις αυτοκτονίες μιλούν τη δική τους γλώσσα και έχουν ζητηθεί 
από τον ΠΟΥ. Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν 340.000 πάσχοντες 
από κατάθλιψη και πάνω από 11.000 αυτοκτονίες ετησίως, χωρίς 
να υπολογίζεται ο μεγάλος αριθμός των μη αναφερόμενων 
περιπτώσεων που υποθέτουν οι ειδικοί. Αυτές οι συσχετίσεις και 
τα αποτελέσματα αποκαλύπτονται από εκτεταμένες έρευνες 
καθώς και από τη μελέτη "Κατάθλιψη 2000" που δημοσιεύθηκε 
από το γερμανικό Ινστιτούτο Ψυχιατρικής Max Planck στο 
Μόναχο: "Εμπειρικά εξασφαλισμένοι, όσον αφορά την ευπάθεια 
και τους παράγοντες κινδύνου για καταθλιπτικές ασθένειες, είναι, 
εκτός από το φύλο (οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
νοσήσουν), ιδίως: 
Οικογενειακοί γενετικοί παράγοντες: Η πιθανότητα εμφάνισης 
κατάθλιψης στην πορεία της ζωής είναι σημαντικά αυξημένη 
στους συγγενείς πρώτου βαθμού των καταθλιπτικών ασθενών- 
έχουν αποδειχθεί διαφορετικές συχνότητες της νόσου σε 
πανομοιότυπους και αδελφικούς διδύμους.  
Νευροβιολογικές αλλαγές: Διαταραχές στη σηματοδότηση εντός 
και μεταξύ των νευρώνων, καθώς και ενδοκρινολογικές 
επιδράσεις (π.χ. κορτιζόλη, μελατονίνη) και διαταραχές στη 
ρύθμιση ύπνου-αφύπνισης. Ορισμένα δυσλειτουργικά γνωστικά 
στυλ, προγενέστερες αγχώδεις διαταραχές και εξάρτηση από 
ψυχοτρόπα φάρμακα, ουσίες-οξύς και χρόνιος ψυχοκοινωνικός 
(στρες) παράγοντας, όπως ο χωρισμός, η ανεργία, οι κρίσεις 
ζωής, οι εμπειρίες απώλειας και η μοναξιά, (τα άτομα που ζουν 
μόνα τους ή σε διάσταση έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο 
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εμφάνισης νόσου), και ορισμένες χρόνιες σωματικές ασθένειες 
(π.χ. σύνδρομα χρόνιου πόνου)". Πηγή: Ινστιτούτο Ψυχιατρικής 
Max Planck, Μόναχο 
Οι παράγοντες ενεργοποίησης της νόσου εξαρτώνται από τις 
σημασίες που δίνει ο ασθενής στις αρνητικές γνωσίες. 
 
Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι το χούμο και το 
έδαφος για την ανάπτυξη αυτών των ψυχικών ιών προετοιμάζεται 
από τα μέσα προπαγάνδας (πρόθυμες εταιρείες μέσων 
ενημέρωσης που βρίσκονται στην υπηρεσία των δομών 
εξουσίας, δημιουργώντας φόβο και περιορίζοντας τη νοημοσύνη 
και τη δημοκρατία). Επιπλέον, όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες και 
οι παράγοντες κινδύνου που απαριθμούνται από το Ινστιτούτο 
Max Planck μπορούν να εντοπιστούν άμεσα ή έμμεσα - 
επιβεβαιωμένοι από περαιτέρω μελέτες - στη σημερινή 
επικρατούσα πρακτική των μέσων ενημέρωσης, ως αιτιολογικός 
παράγοντας. Επιπλέον, η αιτιολογική έρευνα για την κατάθλιψη 
προϋποθέτει ένα πολυπαραγοντικό σύνολο συνθηκών, στο 
οποίο γενετικοί, νευροβιολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και 
συμπεριφορικοί παράγοντες παίζουν όλοι τον ίδιο ρόλο. Αν 
τοποθετήσει κανείς σε ένα πλέγμα τα πολυάριθμα διεθνή, 
εμπειρικά αποδεδειγμένα ερευνητικά αποτελέσματα από τους 
προαναφερθέντες τομείς και από την ιστορία της τέχνης, την 
εξελικτική έρευνα, καθώς και την εξελικτική θεωρία των 
γνωστικών συστημάτων, λαμβάνει μια σαφώς επιβεβαιωτική 
εικόνα των - μέσω των μέσων προπαγάνδας - εμπλεκόμενων 
ψυχικών ιών, οι οποίοι μπορούν να μεταλλάσσονται συνεχώς 
μέσω νέων αρνητικών πληροφοριών και έτσι να εμφανίζουν 
διαφορετικά συμπτώματα στην κλινική εικόνα. 
 
Το αξίωμα της αύξησης του κέρδους και της επέκτασης της 
εξουσίας από την πολιτική και τα μέσα προπαγάνδας δεν 
σταματά ούτε στον εγκεφαλικό τραυματισμό ενός λαού. Το 
αποτέλεσμα είναι η φυλάκιση και η δολοφονία όλων των πιθανών 
αντιπάλων του καθεστώτος, οι πόλεμοι και η προσπάθεια 
εξόντωσης ολόκληρων εθνοτικών ομάδων και λαών (βλ. 
www.Shoa.de).  
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Το φαινόμενο αυτό καταδεικνύεται, για παράδειγμα, από το 
ναζιστικό καθεστώς, το 
εποχή του Στάλιν ή στον πόλεμο κατά του Σαντάμ Χουσεΐν και 
αποδεικνύεται από τη συνειδητή ή ασυνείδητη βοήθεια των 
εταιρειών μέσων ενημέρωσης που ευθυγραμμίστηκαν με τους 
κυβερνώντες. Μέσα από την επιστημονική εργασία των 
ιστορικών, το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται με κατανοητό 
τρόπο. 
 
Σήμερα, όσοι έχουν εμμονή με την εξουσία δεν ξεχνούν ότι 
όταν ένας λαός έχει επιβιώσει από αυτή την πνευματική 
επιδημία και έχει αναγνωρίσει τις διασυνδέσεις, είναι 
ανθεκτικός σε μια νέα εξάπλωση αυτής της ασθένειας.  
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, οι ερευνητικές μελέτες 
αγνοούνται, διαψεύδονται και προπαγανδίζονται και 
χρησιμοποιούνται αντίθετα με τα αποτελέσματά τους για την 
επιδίωξη πολιτικών στόχων - με αντίθετη κατεύθυνση 
αποτελέσματος. (Πολυάριθμα παραδείγματα μπορούν να 
βρεθούν στα μέσα ενημέρωσης στους τομείς των ναρκωτικών, 
των καταστροφών, της εγκληματικότητας, του νεοναζιστικού 
κινήματος, της ξενοφοβίας, της εκπαίδευσης, της τέχνης και των 
καλλιτεχνών, της ιατρικής κ.λπ.). Η διαδικασία παρεμπόδισης της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας μέσω σωματικής 
βλάβης του εγκεφάλου μπορεί, όπως δείχνουν μελέτες, να 
οδηγήσει σε μείωση του μέσου δείκτη νοημοσύνης (IQ) από 100 
έως 110 σε τιμές κάτω του 80. Σκεφτείτε μόνο τον γνωστό φόβο 
των εξετάσεων, ο οποίος, ως φόβος για το μέλλον, μπορεί να 
μπλοκάρει προσωρινά τμήματα του νευρωνικού δικτύου. 
 
Αυτός που χειραγωγείται από τα μέσα προπαγάνδας είναι, όπως 
έδειξε η ανάπτυξη του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, 
ανίκανος να λάβει καλά μελετημένες, πολιτικές αποφάσεις ως 
ψηφοφόρος, λόγω των αποκλεισμένων δημιουργικών και 
νοητικών του πόρων (βλέπε επίσης www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Ο εγκέφαλος του τραυματία μπορεί 
να χειραγωγηθεί από την εμμονή της δύναμης σε αυτή την 
κατάσταση, ώστε να αναδιαμορφώσει ενστικτωδώς το νευρωνικό 
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δίκτυο της μειωμένης συνείδησης (εξαλείφοντας ή περιορίζοντας 
το κρίσιμο, εξισορροπητικό και δημιουργικό δίκτυο συνείδησης) 
μέσω απλών, συναισθηματικά φορτισμένων νέων πληροφοριών. 
Μεταφερόμενοι στην εκπαίδευση των δημοκρατικών χωρών του 
δυτικού κόσμου, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες (βλ. μελέτη 
της Πίζας) όσον αφορά τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες σε 
σύγκριση, οι έφηβοι δεν είναι πλέον κατά μέσο όρο ικανοί για 
κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις (μέσω της μείωσης του δείκτη 
νοημοσύνης). Τα ίδια αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται 
αργότερα στα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χώρας, εάν η 
κατανάλωση αρνητικών πληροφοριών από τα μέσα ενημέρωσης 
δεν περιοριστεί, αλλά ενθαρρυνθεί περαιτέρω. Ο πνευματικά 
σφραγισμένος αποδέκτης των μέσων ενημέρωσης αφήνει 
ανοιχτό, εκτός από μια πιθανή ανάπτυξη επιθετικότητας ή 
κατάθλιψης, μόνο το δρόμο προς την εθελοντική υποχρεωτική 
εργασία (η οποία με τη σειρά της δίνει στους πνευματικούς ιούς 
νέα δύναμη) ή τη δυνατότητα να αναλάβει τη γενική κατεύθυνση 
της κοινωνίας που επιθυμούν οι κυβερνώντες χωρίς κριτική ή 
κίνητρα. Στις αρχές της 3ης χιλιετίας, είναι καιρός να 
συμπεριληφθεί στα συντάγματα ότι στον πληθυσμό, μέσω της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδεύεται και εγκαθίσταται ένα 
σύστημα γνώσης, ένα δημιουργικό πλέγμα συνείδησης, το οποίο 
ενισχύει έτσι το νευρωνικό δίκτυο και εδραιώνεται ιδιαίτερα σε 
αυτό. Αυτό θα επέτρεπε στους ανθρώπους να προ-φιλτράρουν 
επιλεκτικά και ασυνείδητα τον κατακλυσμό των εξελικτικά 
σημαντικών αλλά και ασήμαντων πληροφοριών που πέφτουν 
πάνω τους και έτσι να αποτρέψουν τον περιορισμό της 
νοημοσύνης και της δημιουργικότητας και ταυτόχρονα να 
επιτύχουν το αντίθετο, δηλαδή να προωθήσουν αυτόματα τη 
δημιουργικότητα και την ευφυΐα σε όλη τους τη ζωή. Η Katja 
Thimm λέει στο περιοδικό "Der Spiegel":  
                  "Κάθε μαθησιακή διαδικασία αλλάζει τον εγκέφαλο"[2]. 
Ο Gerhard Roth, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της 
Βρέμης και πρύτανης του Hanse-Wissenschaftskolleg στο 
Delmenhorst επιβεβαιώνει στην ίδια έκθεση: 
"Κάθε διαδικασία μάθησης συνοδεύεται από μια αλλαγή στον 
εγκέφαλο"... 
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Η ορατή δημιουργικότητα διατηρεί τα είδη, διαμορφώνει το 
νευρωνικό δίκτυο. Καθηγητής Μαθηματικών και Διδακτικής 
Gerhard Preiß από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ: 
 

"Ενώ η δεοντολογία και ο νόμος απαγορεύουν τα επεμβατικά 
πειράματα στον εγκέφαλο... 

Άνθρωποι. Αλλά οι ερευνητές γνωρίζουν από μελέτες σε ζώα ότι 
οι πολύπλοκοι εγκέφαλοι μαθαίνουν με παρόμοιους τρόπους. 
Παρόμοιες διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλό τους 

καθώς αφηρημένα, γενικεύουν και χωρίζουν το περιβάλλον τους 
σε κατηγορίες, όπως μικρά και μεγάλα, δυνατά και ήσυχα. Οι 
βασικοί νευρικοί μηχανισμοί είναι καθολικοί από το θαλάσσιο 

σαλιγκάρι στον άνθρωπο. “ 
Μάθηση σημαίνει αγκυροβόληση των πληροφοριών στον 
εγκέφαλο με τέτοιο τρόπο ώστε 
μπορούν να κληθούν ανά πάσα στιγμή. Σχετικά με ένα πιθανό 
εργαλείο για τη δημιουργικότητα, τη νοημοσύνη και την ανάπτυξη 
της ανθρωπότητας δήλωσε ο καλλιτέχνης καθηγητής Joseph 
Beuys: 
 

"Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη εξελικτική δύναμη. 
Δηλαδή, μόνο από τη δημιουργικότητα του ανθρώπου μπορούν 

να αλλάξουν οι συνθήκες". 
Από το 1988, με τη φόρμουλα της τέχνης, ένα διανοητικό 
εργαλείο είναι διαθέσιμο για να αλλάξουν οι συνθήκες. Επιτρέπει 
μια γενικά έγκυρη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και, πέρα από 
τη θεωρία, έναν γραφικό-οπτικό τρόπο προώθησης του 
νευρωνικού δικτύου δημιουργικότητας στον εγκέφαλο, το οποίο 
ως πλέγμα δημιουργικής συνείδησης καθιστά τη δημιουργικότητα 
αντιληπτή και την προ-φιλτράρει και την αποθηκεύει ως νόηση. 
Σχετικά με τις διεργασίες στον εγκέφαλο ο Gerhard Preiß 
εκφράζεται ως εξής:  
 

"Ο εγκέφαλος πρέπει να προστατευτεί από την υπερβολική 
μάθηση. Επειδή 
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Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, ένας ανυπολόγιστος αριθμός 
εντυπώσεων και αντιλήψεων ανταγωνίζονται για την προσοχή 
του. Αν αποθηκεύονταν όλα, ο εγκέφαλος θα παρέλυε μέσα σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια πλημμύρα ανούσιων 
σκουπιδιών δεδομένων. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει δύο 
δύσκολα καθήκοντα πάνω απ' όλα: Να διακρίνει τα σημαντικά 

από τα ασήμαντα πράγματα και να σχηματίζει κατηγορίες. 
Πρώτον, ο εγκέφαλος αποστάζει από όλες τις σκέψεις και τις 

ιδέες, τα αισθητηριακά ερεθίσματα, τις αισθήσεις και τις εμπειρίες 
εκείνο το μικρό μέρος που θεωρεί αρκετά σημαντικό για να 

αποθηκευτεί και να θυμάται στον εγκέφαλο. Αυτό το απόσπασμα 
πρέπει στη συνέχεια να τεθεί σε τάξη. Γιατί μόνο για όσους είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν την κατηγορία "μήλο" στα Boskop, Cox 
Orange και Granny Smith ο κόσμος αποκτά νόημα. Το τεράστιο 
έργο του φιλτραρίσματος και της ταξινόμησης επιτελείται από το 
δίκτυο των περίπου 100 δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων 

στο κεφάλι, τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται μεταξύ τους σε 
συνολικά περίπου 100 τρισεκατομμύρια σημεία επαφής 

(συνάψεις). Κάθε εντύπωση, κάθε ερέθισμα, κάθε περίσταση στην 
οποία εκτίθεται ένα άτομο μεταβάλλει αυτό το λεπτοφυές δίκτυο 

ενισχύοντας ορισμένες συνδέσεις νευρώνων και 
αποδυναμώνοντας άλλες". 

 
Μια φόρμουλα για την αποκρυπτογράφηση της τέχνης όχι μόνο 
δημιουργεί ένα ενισχυμένο δίκτυο δημιουργίας στον εγκέφαλο, 
αλλά και προ-φιλτράρει τις πληροφορίες για τη συνείδηση, έτσι 
ώστε ο εγκέφαλος να ανακουφιστεί και η γνώση να προετοιμαστεί 
(σαν μήλο), να γίνει αναγνωρίσιμη ως δημιουργικότητα, να 
παρουσιαστεί. Η ορατή δημιουργικότητα διατηρεί τα είδη, 
διαμορφώνει το νευρωνικό δίκτυο. Οι συνόψεις και οι 
διασυνδέσεις τους που αναπτύχθηκαν στην παιδική ηλικία μέχρι 
την εφηβεία με δεδομένο γονιδιακό προγραμματισμό, οι νέες 
πληροφορίες και οι γνωσίες που διατηρούν τα είδη 
διαμορφώνονται εκ νέου στην ενήλικη ζωή, κυρίως με γνωσίες 
που διατηρούν τα είδη και προ-φιλτράρονται από τη συνείδηση. 
Η φόρμουλα επιτρέπει στη φαντασία και τη διαμόρφωση του 
μέλλοντος να προωθηθεί από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 
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νευρωνικό δίκτυο για δημιουργικές επιδόσεις. Ένα εξελισσόμενο 
κέντρο ή/και δίκτυο δημιουργικότητας στον εγκέφαλο μπορεί να 
προβλεφθεί σήμερα. Δεδομένου ότι η πρωταρχική μας 
αισθητηριακή αντίληψη είναι η όραση, η αναγνώριση της 
δημιουργικότητας ή της τέχνης, η επιλεκτική αντίληψη των 
οπτικών δημιουργικών αλλαγών, η δημιουργική όραση είναι η πιο 
σημαντική και αποτελεσματική διαδικασία της συγκεκριμένης 
νοητικής μας εξέλιξης. Η διαδικασία της δημιουργικής νόησης 
δημιουργείται και/ή προωθείται από τον προγραμματισμό των 
γονιδίων για τη διατήρηση του είδους στην εξελικτική μηχανή της 
συνείδησης και από τον τύπο. Βέβαια, το χάσμα μεταξύ των 
ανθρώπων που έχουν κατανοήσει αυτή τη νόηση και την έχουν 
εδραιώσει στο νευρωνικό τους δίκτυο διευρύνεται με μεγαλύτερο 
ρυθμό και πυκνότητα νόησης, καθώς φιλτράρουν από το ψωμί 
και τα παιχνίδια τις ίδιες τις πληροφορίες που είναι σημαντικές 
για τις συνάψεις και την εξέλιξη του δικτύου τους, 
αναγνωρίζοντας τις αλλαγές στη σημερινή ποικιλία των μέσων. 
Για τον Γερμανό ερευνητή και ανθρωπολόγο Friedemann 
Schrenk, η διερεύνηση αυτού του επιστημονικού κενού θα 
μπορούσε να επιταχύνει γρήγορα την ανθρώπινη βιοπολιτισμική 
εξέλιξη. Η βασική αρχή - ο ζητούμενος κώδικας - αναδεικνύεται 
σαφώς, για όλες τις μορφές ζωής, ως ένα γονιδιακό πρόγραμμα 
διατήρησης των ειδών που φιλτράρει τις πληροφορίες για τη 
διατήρηση των ειδών και τις αποθηκεύει στο νευρωνικό δίκτυο. 
Οι συσχετισμοί και η αντίστροφη διαδικασία της ψυχικής και 
σωματικής φθοράς έχουν περιγραφεί εκ των προτέρων και 
υποστηρίζονται από πολυάριθμες εμπειρικά επικυρωμένες 
μελέτες: 
α) Προτεραιότητα για θετικές πληροφορίες ανά είδος 
β) Εξάρτηση από τα ναρκωτικά σε αρνητικές πληροφορίες μέσω 
αφύσικης αλλοίωσης του νευρωνικού δικτύου 
γ) Γονιδιακά προγραμματισμένη προσαρμογή της 
προσωπικότητας στον αρνητικό εξωτερικό κόσμο 
 
δ) Αλλαγή του εξωτερικού κόσμου από τις δικές του πράξεις, για 
τη συμφωνία με τις εσωτερικές του γνώσεις του νευρωνικού του 
δικτύου, μέχρι το αμόκ, το φυλετικό μίσος, τον αντισημιτισμό, τον 
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σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, τον καπιταλισμό, τον 
εκμεταλλευτικό αποικιοκρατικό ή παγκόσμιο καπιταλισμό, τον 
θρησκευτικό φανατισμό, την τρομοκρατία, τον πόλεμο ή - και 
αυτό συναντάται συχνά - μέχρι την εντελώς φυσιολογική τρέλα. 
Συχνά τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται σε μικτές μορφές, οι 
οποίες μπορεί να είναι, για παράδειγμα, περιφερειακές, εθνικές ή 
να χαρακτηρίζονται από μια ομαδική συνείδηση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Alberto Ferrús, νευροβιολόγος και ερευνητής 
από τη Μαδρίτη, αναζητά το επόμενο σημαντικό βήμα στη 
νευροβιολογία: 
 

"Θα θέλαμε να βρούμε κάποιο είδος νευρωνικού κώδικα για να 
κατανοήσουμε, για παράδειγμα, πώς κωδικοποιείται η αντίληψη 

στον εγκέφαλό μας. Ή πώς διατηρούμε στη μνήμη μας μια 
ληφθείσα πληροφορία: Κωδ: Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μιας 
μύγας ή ενός ανθρώπου; Σύμφωνα με ποια βασική αρχή; Οι 

λεπτομέρειες θα είναι διαφορετικές για κάθε οργανισμό, φυσικά. 
Αλλά ίσως, ίσως υπάρχει μια τέτοια βασική αρχή, ένας τέτοιος 
κώδικας καθολικής αξίας. Μόλις αυτό ανακαλυφθεί, θα έχουμε 

κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός.  
Θα μας πήγαινε τόσο μπροστά όσο οι νόμοι του Μέντελ πήγαν 

κάποτε τη γενετική". 
 

Πηγή: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" που 
δημοσιεύθηκε το 2000,  
Siedler Verlag, Βερολίνο. 
[1] Ο καταναλωτής των μέσων ενημέρωσης γίνεται τοξικομανής μέσω του γονιδιακού προγράμματος 
διατήρησης του είδους του, με όλες τις συνέπειες και τις βλάβες στην υγεία που συνοδεύουν τη χρήση 
ναρκωτικών, επειδή έχουν δημιουργηθεί συνδέσεις για αρνητικές πληροφορίες στο νευρωνικό του δίκτυο. 
Σήμερα γνωρίζουμε από την έρευνα για τα ναρκωτικά ότι όταν δημιουργηθούν οι νευρικές συνδέσεις, ο εθισμός 
δημιουργείται από τη μνήμη. Ο άνθρωπος, μέσω των μέσων προπαγάνδας που παράγουν τους νοητικούς ιούς, 
πέφτει σε μια τετραπλή γενετική παγίδα. 
2] Καλημέρα αγαπητοί αριθμοί, στο γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό "Der Spiegel" αριθ. 27/2002 
"Δύο ομάδες ερευνητών του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ στο Γκέτινγκεν κατάφεραν τώρα να αποδείξουν ότι οι 
συνάψεις σχηματίζονται κατά την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου ακόμη και ελλείψει ερεθισμάτων 
επικοινωνίας. Μόνο σε μεταγενέστερη ανάπτυξη 
Τα ερεθίσματα ενεργοποίησης είναι απαραίτητα". Πηγή: Ινστιτούτο Max Planck Göttingen Ο Atsushi Iriki του 
Πανεπιστημίου του Τόκιο απέδειξε μέσω εγκεφαλικών μελετών σε πρωτεύοντα θηλαστικά μετά τη χρήση 
εργαλείων ότι οι νευρώνες αναδιοργανώνονται για να ενσωματώσουν το εργαλείο στη φαντασία του ίδιου του 
σώματος. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τόκιο 
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Φόρμουλα ελευθερίας; 2020 
Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες και διαφημίσεις για το 
τι θέλουμε αυτή τη στιγμή και βυθιζόμαστε όλο και πιο βαθιά σε μια 
δομή νευρωνικής δικτύωσης που μας δείχνει τι επιβεβαιώνει την 
προηγούμενη σκέψη μας και τι απασχολεί αυτή τη στιγμή. Οι 
υπηρεσίες ταινιών και μουσικής δείχνουν περισσότερα από αυτά που 
ακούμε και οι ειδήσεις δείχνουν περισσότερα από αυτά που ήδη 
πιστεύουμε ή φοβόμαστε. Αυτός δεν είναι ο πραγματικός κόσμος, αλλά 
μόνο ένα μικρό κομμάτι του.  
 
Η σκέψη γίνεται προκατειλημμένη με αυτές τις πληροφορίες στις 
πεποιθήσεις και άλλες πληροφορίες περιθωριοποιούνται τόσο πολύ 
που αναπτύσσουμε όλο και λιγότερη συμπόνια για τους άλλους 
ανθρώπους. Τόσο πολύ που μπορούμε να ζούμε δίπλα-δίπλα, ενώ 
ζούμε σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Είναι αυτός ο κόσμος 
στον οποίο θέλουμε να ζούμε παραπληροφορημένοι από ρομπότ 
πληροφοριών, σε νοητικούς νησιωτικούς κόσμους, σε εξωγήινους 
ελεγχόμενους στην απομόνωση χωρίς να μπορούμε ποτέ να δούμε την 
ποικιλομορφία της ζωής και του συνόλου;  
 
Στην κουλτούρα των αλγορίθμων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δείχνουν όλο και περισσότερα από αυτά που μας επιβεβαιώνουν στη 
γνώση και τις φιλοδοξίες μας, και επιπλέον αποκρύπτουν τις 
περισσότερες από τις πληροφορίες ποικιλομορφίας στον κόσμο. 
 
Οι προγραμματιστές των αλγορίθμων ισχυρίζονται ότι μας εξυπηρετούν 
και ότι μας δίνουν περισσότερα από αυτά που θέλουμε. Αλλά το μόνο 
που πραγματικά δίνουν είναι περισσότερα από αυτά που έχουμε ήδη 
βιώσει, ενώ μας χειραγωγούν για την εταιρεία που σχεδίασε τα 
προϊόντα και τους αλγορίθμους. Το να δίνεις σε ένα παιδί μόνο ζάχαρη 
και γλυκά, μεταμφιεσμένα σε φαγητό, βοηθά τον παραγωγό ζάχαρης, 
αλλά οδηγεί το παιδί σε ασθένεια και τελικά σε πρόωρο θάνατο. Μια 
αλγοριθμική επαναλαμβανόμενη κουλτούρα είναι μια στάσιμη και 
ετοιμοθάνατη κουλτούρα που περιορίζει την προσοχή μας, ενώ 
εξαλείφει ή αμβλύνει την ποικιλομορφία των πληροφοριών και, ως εκ 
τούτου, την ιδιοφυΐα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων.  
 
Στρέφεται κατά της δημιουργικότητας, της νοημοσύνης, της 
ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας, της ζωής, της διατήρησης των 
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ειδών και της φύσης και αυτό δεν αφορά μόνο την αποκομμένη 
ριζοσπαστικοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργικότητά 
μας, αλλά και τον αρνητικό επιγενετικό τρόπο δράσης των 
μονόπλευρων κονσερβοποιημένων πληροφοριών στο σώμα μας, την 
υγεία μας και τη σύντμηση της διάρκειας ζωής μας, καθώς και τη 
φίμωση της δημοκρατίας, των διαφοροποιημένων ομάδων γνώμης, 
μέσω των παρωπίδων πληροφόρησης που εφευρέθηκαν για τα άλογα 
και όχι για τους ανθρώπους, της προεπιλογής πληροφοριών από τα 
μέσα ενημέρωσης και της διεκδικούμενης ερμηνευτικής τους 
κυριαρχίας, η οποία στη συνέχεια θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και 
την ειρήνη ως δικτατορία των μαζών. 
 
Τα αλγοριθμικά ρομπότ ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την 
επιλεκτική μας αντίληψη, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε 
μόνο μέσα στο ανεπτυγμένο και προσχεδιασμένο πλαίσιο των 
προγραμμάτων και των πληροφοριών που μας εμφανίζονται ως 
πραγματικότητα. 
 
Πού είναι οι αλγόριθμοι που μας δίνουν αυτό που δεν έχουμε ακόμη 
δει, σκεφτεί ή πιστέψει; Πού είναι οι αλγόριθμοι 
 που διαρρηγνύουν αυτή τη φυλακή σκέψης με δημιουργικότητα, έτσι 
ώστε να μπορούμε, χωρίς καταναλωτική και επώνυμη νεύρωση, να 
κάνουμε την προσωπικότητα, την υγεία και τη ζωή μας πιο 
ευτυχισμένη, πιο υγιή, πιο ενσυναισθητική, πιο βιώσιμη, πιο ουσιαστική 
και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα απέναντι σε 
πανδημίες, ασθένειες και ιούς των μέσων ενημέρωσης που προκαλούν 
φόβο; Που μας δίνουν όχι αυτό που εμείς ή οι εταιρείες/δικτάτορες 
θέλουν να κάνουμε, να προ-σκεφτούμε και να προγραμματίσουμε για 
εμάς, αλλά αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για τον εαυτό μας, την 
κοινωνία, τη φύση και τον κόσμο; Η φύση έχει ήδη αναπτύξει γενετικά 
αυτόν τον αλγόριθμο πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια στα 
φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, ακόμη και στους ανεγκέφαλους 
μονοκύτταρους οργανισμούς και τα ζώα, και τον έχει τελειοποιήσει με 
την αποθήκευση πληροφοριών και την επιγενετική για τη διατήρηση 
του είδους. Το όνομα του αλγορίθμου της φύσης: "δημιουργικότητα". 
Μας έδωσε τέχνη και καινοτομία, περισσότερη τροφή, ελευθερία, 
ευημερία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη υγεία, και το πρώτο 
βήμα προς τη δημοκρατία. Τώρα πρέπει απλώς να αποκαλύψουμε τον 
επιλεκτικό αλγόριθμο της φύσης-ευφυΐας, τη δημιουργικότητα, για ένα 
καλύτερο μέλλον στην κυριαρχία για όλους τους ανθρώπους.  
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Ηθικός καπιταλισμός 2014-2020 
 
Με θερμές ευχαριστίες αφιερώνω το ακόλουθο κεφάλαιο, 
ο συγγραφέας του βιβλίου "Systemopposition" Michael Greven, 
ο οποίος, σε συζητήσεις, μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την 
ανάπτυξη ενός νέου, πιο δίκαιου κοινωνικού συστήματος μέσω κριτικής 
και προτάσεων, και περιέγραψε τον μοντελοποιητή του Ηθικού 
Καπιταλισμού με τον εξής τρόπο:  
 

"Ο Dieter Liedtke είναι καλλιτέχνης,  
Κοινωνιολόγος και κοινωνικός φιλόσοφος 

 σε άγνωστες μέχρι τώρα σφαίρες του νου". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών / Κοσμήτορας των Πανεπιστημίων Μάρμπουργκ, Ντάρμσταντ 
και Αμβούργου / Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του DVPW και της Μόνιμης Επιτροπής 

Διδασκαλίας και Σπουδών του DVPWLuigi Sturzo Ειδικό Βραβείο του Premio Amalfi/  
Επίτιμη καρφίτσα της Γερμανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης/ 

Σύμβουλος για το σχεδιασμό του Ηθικού Καπιταλισμού ως κοινωνικού συστήματος. 
 

Η δήλωση του Michael Greven δείχνει ότι η διαλεκτική του Χέγκελ και ο 
ιδεαλισμός του με τον υλισμό του Μαρξ δεν έχουν ακόμη 
πραγματοποιηθεί μέσω της σύνθεσης σε έναν Ηθικό Καπιταλισμό.  
 
Οι παρακάτω σκέψεις για τον ηθικό καπιταλισμό δεν μπορούν να 
αποτελέσουν πατέντα.  
 
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός.  
Φυσικά, οι νέες εξελίξεις και η έρευνα θα μεταβάλλουν τις παραμέτρους 
των απαιτήσεων, αλλά μαζί με τα νέα ευρήματα, δείχνουν την 
κατεύθυνση προς την οποία μπορούμε να κινηθούμε ειρηνικά στο 
μέλλον με πάνω από 20 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Γνωστά πλαίσια 
πρέπει να εξεταστούν, να συζητηθούν μελλοντικές εξελίξεις, αλλά και 
να τεθούν υπόψη πολιτικών και επιχειρήσεων, διεγείροντας διαδικασίες 
σκέψης σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ο 
ηθικός καπιταλισμός σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στη 
Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. 
 
Από τη σημερινή οπτική γωνία, δεν ενδείκνυται η περαιτέρω επέκταση 
του καπιταλισμού με τις αδυναμίες και τις σκοτεινές πλευρές του, χωρίς 
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να προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην ανθρωπότητα, τη φύση και 
το περιβάλλον. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια νέα καπιταλιστική αντίληψη 
που θα περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα του καπιταλισμού και θα 
προστατεύει και θα εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του Χάρτη του 
ΟΗΕ και τη διατήρηση των ειδών με την έννοια της δημιουργίας, καθώς 
και θα στοχεύει στην αειφορία και το συν-περιβάλλον ως βασική 
προϋπόθεση και βάση.  
Χρειαζόμαστε ως νέα κοινωνική εξελικτική ώθηση ένα 
 "Ηθικός καπιταλισμός".  
 
Το εξελικτικό πλεονέκτημα του ηθικού καπιταλισμού: 
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, αντιστοιχεί στον γενετικό και 
επιγενετικό, φυσικό, κοινωνικό και εξελικτικό προγραμματισμό του DNA 
μας: "Να είμαστε άνθρωποι". 
 
Στόχοι ενός ηθικού καπιταλισμού 
Ο ηθικός καπιταλισμός επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων συν-
περιβαλλοντικών προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και 
σε ηθικά κέρδη που θέτουν τον άνθρωπο και τη φύση σε 
προτεραιότητα. 
 
1. το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη 
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε: Ελευθερία της πληροφόρησης, ελευθερία 
του Τύπου, εξέταση του κώδικα των μέσων ενημέρωσης από τους 
υπεύθυνους, στην εκπαίδευση και την ελεύθερη ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της προσωπικότητας, ελεύθερη πρόσβαση στο 
Código Universo μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
απλούστερη (μόνο με την οπτική κατανόηση) νευροβιολογική 
προσαρμογή της υπάρχουσας δημιουργικότητας στην κοινότητα της 
πίστης του, πολιτισμού και του λαού του, καθώς και την κατανόηση των 
προηγουμένως παρεξηγημένων θρησκειών, λαών, πολιτισμών, έργων 
τέχνης και καινοτομιών, καθώς και το δικαίωμα σε ελεύθερα 
προσβάσιμο διαδίκτυο, συστήματα εκπαίδευσης, σχολικής, 
επαγγελματικής και περαιτέρω κατάρτισης, επιπλέον το δικαίωμα σε 
πληροφορίες σχετικά με το Código Universo και τους διάφορους 
κώδικες των μέσων ενημέρωσης στην περιφερειακά επικρατούσα 
εθνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα, επιπροσθέτως αυτού 
δωρεάν πρόσβαση με υπολογιστή και δωρεάν σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 
 
2. προστασία από τη διεθνή κοινότητα 
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Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση των ελευθεριών και 
της αξιοπρέπειάς του και στην προστασία της παγκόσμιας κοινότητας 
από τα ολοκληρωτικά κρατικά συστήματα, τις δικτατορίες, την 
τρομοκρατία, τον πόλεμο, τη γενοκτονία, τα βασανιστήρια, την 
καταπίεση, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τον αποκλεισμό, την 
ψευδή και παραπλανητική πληροφόρηση, καθώς και από την άμεση 
και λανθάνουσα, λεπτή διάδοση του φόβου. 
 
3. το δικαίωμα σε ένα βασικό εισόδημα χωρίς όρους 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε: καθαρό πόσιμο νερό, ένδυση, 
ιατρική περίθαλψη, τροφή καθώς και αξιοπρεπή στέγαση ή/και ένα 
άνευ όρων βασικό εισόδημα, το οποίο του επιτρέπει να αναλάβει 
εθελοντική εργασία για την κοινωνία κατόπιν δικής του αίτησης ή να 
εκτελεί καθήκοντα και εργασίες που δίνουν νόημα στη ζωή του και του 
αποφέρουν ένα επιπλέον εισόδημα. Επιπλέον, όμως, ένα μηνιαίο 
βασικό εισόδημα του δίνει επίσης την ευκαιρία να εγκατασταθεί σε ένα 
από τα διάφορα επίπεδα πλούτου της κοινωνίας. Ξεκλειδώνοντας την 
επιγενετικά υπάρχουσα δημιουργικότητά του μέσω του Código 
Universo, κάθε άτομο συμβάλλει στην ηθική ανάπτυξη και την 
οικονομική επιτυχία της χώρας του, των εταιρειών και της ζωής του 
μέσω της διάδοσης ηθικών προϊόντων και ηθικών επιχειρηματικών 
μοντέλων και της δικής του οικονομικής συμμετοχής σε ηθικές 
αντιλήψεις. Ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα θα πρέπει να διασφαλίζει 
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Μόνο οι δικαιούχοι οποιασδήποτε 
εργασίας και απόδοσης υπολογιστή, οι εταιρείες και οι οργανισμοί, 
πρέπει να πληρώνουν φόρους. Η απόδοση της εργασίας δεν πρέπει 
πλέον να τιμωρείται με φόρους, όπως συνέβαινε υπό τη φεουδαρχική 
κυριαρχία. 
Ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος εργασίας καταργείται μαζί με τις 
δαπάνες του κοινωνικού συστήματος και τις ασφάλειες υγείας και 
σύνταξης και αντικαθίσταται από έναν ηλεκτρονικό φόρο επί των 
πωλήσεων στον τόπο χρήσης και παράδοσης, καθώς και από έναν 
συνολικό φόρο παραγωγής, στη χώρα του δήμου/της χώρας 
τιμολόγησης ή του τόπου παραγωγής, των επιδόσεων της εταιρείας.  
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή ο φόρος επί των πωλήσεων 
μεταρρυθμίζεται.   
 
Ο τρόπος 
Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος, μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας ή μια 
θρησκευτική κοινότητα για να επιδιώξουμε τους στόχους του Ηθικού 
Καπιταλισμού, αλλά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δεν 
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θέλουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εκμεταλλευτικά, κυρίαρχα 
και δυϊστικά συστήματα και που θέλουν να συμμετάσχουν στον θετικό, 
ανοιχτό σχεδιασμό ενός ηθικού κόσμου. Οι νόμοι και τα συντάγματα 
δεν στέκονται εμπόδιο στον ηθικό καπιταλισμό. Αλλά ακόμη και στα 
κράτη όπου ο ηθικός καπιταλισμός θα απαγορευτεί, η ταχύτερη και 
ισχυρότερη ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η καλύτερη υγεία και η 
υψηλότερη ευημερία των πληθυσμών των ανοικτών κρατών που ζουν 
σύμφωνα με τις αρχές του ηθικού καπιταλισμού αποδεικνύουν 
πρακτικά και φιλοσοφικά τις πιο ελεύθερες δυνατότητες διαμόρφωσης 
των ανθρώπων. Σταδιακά, ακόμη και στα κλειστά κοινωνικά συστήματα 
(όπως δείχνει η ιστορία των τελευταίων 500 ετών), θα επικρατήσει η 
συνειδητοποίηση ότι χωρίς την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την 
ευημερία και την υγεία του πληθυσμού (με έναν συνεχώς αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό), την τήρηση του Χάρτη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τη θρησκευτική ελευθερία, κανένα κράτος 
δεν μπορεί να αποτρέψει μόνιμα την εξέλιξη του κοινωνικού 
συστήματος. 
 

Προτεινόμενες Ερωτήσεις εκλογών: Η κοινότητα των 
ψηφοφόρων και τα εργαλεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης 
που πρόκειται να αναπτυχθούν και τα οποία αξιοποιούν τη 
νοημοσύνη του σμήνους του πληθυσμού (συγκεντρώνοντας, 
φιλτράροντας και επεξεργαζόμενα τα ερωτήματα που 
αναπτύσσουν οι πολίτες για συζήτηση) παρέχουν από τρία υπέρ 
και τρία κατά, μη κομματικά, μη προσωπικά, γραφικά φιλμ με 
σαφή εξηγήσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες 
(που παράγονται και ελέγχονται με βάση τα γεγονότα και την 
τήρηση του κώδικα των μέσων ενημέρωσης από μη κομματικούς 
φοιτητές σε πανεπιστήμια) και προάγουν την εκπαίδευση, τη 
γνώση και την ελεύθερη λήψη αποφάσεων από τον ψηφοφόρο. 
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Άμεση δημοκρατία 2014 -2020 
 
Πηγαίνοντας πίσω στις δέκα χιλιετίες της ιστορίας μας,  
 
Περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, 

περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ευημερία, περισσότερη 
υγεία και περισσότερο χρόνο ζωής και περισσότερες 

πληροφορίες, περισσότερη γνώση. 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του καπιταλισμού, έχουμε 
προσαρμόσει τους ανθρώπους στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν οι μηχανές, προκειμένου να επωφεληθούμε από την 
παραγωγή. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, θα 
χρησιμοποιήσουμε καινοτομίες για να προσαρμόσουμε τα 
ρομπότ, τα οποία στο μέλλον θα γράφουν τα δικά τους 
προγράμματα, στους ανθρώπους. Στο μέλλον, η εργασία θα 
οργανώνεται ατομικά με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε άτομο να 
μπορεί να ζήσει μια ουσιαστική ζωή στη χώρα της επιλογής του, 
με αξιοπρέπεια, ευημερία και υγεία.  

Η σχέση μεταξύ δημιουργικότητας, εκπαίδευσης, δημοκρατίας και 
ενός δεύτερου διαφωτισμού έχει αποδειχθεί σε πολυάριθμες 
μελέτες και επαναλαμβάνω αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα, 
επειδή είμαι της γνώμης ότι ο δρόμος προς ένα θετικό μέλλον με 
περισσότερο χρόνο ζωής, δημιουργικότητα και εκπαίδευση στον 
πληθυσμό καταρρίπτει επίσης το προσχηματικό επιχείρημα 
ορισμένων ηγετών: ο πληθυσμός δεν είναι ικανός να 
αυτοοργανωθεί μέσω μιας άμεσης δημοκρατίας. 

Ξεχνιέται εδώ ότι ήδη με τη δημοσίευση της δυνατότητας της 
άμεσης δημοκρατίας ταυτόχρονα υψηλή, τεχνητά από το 
εξωτερικό με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στον 
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εγκέφαλό μας από το φόβο συνάψεις μεταλλάξεις ανεγερθεί 
νοημοσύνη σύνορα και συναισθήματα αδυναμίας, από την 
ελευθερία λύσεις και την προσωπική ευθύνη μειώνονται, που 
οδηγούν από το IQ μείωση του φόβου μόνιμους βρόχους και σε 
αυτό:  

a. Οι δημοσιεύσεις και οι συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις 
των φόβων και των μπλοκαρισμάτων της σκέψης μειώνουν 
αυτούς τους φόβους. Ο πληθυσμός μαθαίνει να προστατεύει τον 
εαυτό του από τους υπερβολικούς, μη πραγματικούς φόβους και 
τις πληροφορίες που παραλύουν τη σκέψη και να τους 
επανεκτιμά στην έννοια και την πραγματική κλίμακα φόβου για 
τον εαυτό του, όχι να αγνοεί αυτές τις επανεκτιμημένες 
πληροφορίες, αλλά αν είναι δυνατόν και απαραίτητο ή αν μπορεί 
να οργανωθεί βοήθεια για όσους πλήττονται, να βρίσκει ολιστικές 
λύσεις συν-κόσμου μέσω της νοημοσύνης του σμήνους των 
ανθρώπων σε δημοκρατικές διαδικασίες διάλυσης του φόβου.  

b. Οι νευροβιολογικά και επιγενετικά αποτελεσματικές κλειδαριές 
φόβου, δημιουργικότητας και IQ (οι οποίες υποτίθεται ότι 
προειδοποιούν για πραγματικούς κινδύνους, γενετικά 
προγραμματισμένες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για 
τον έλεγχο πληθυσμών για τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης 
αντιδημοκρατικά για τη σκέψη-φόβο-καθυστερητικότητα) 
ανυψώνονται και πάλι με την κυρίαρχη και δημιουργική 
φόρμουλα των μεταφορικών διαδικασιών δημιουργικότητας στην 
τέχνη, εξηγούνται καινοτομίες ή λύσεις για προβλήματα μέσω 
των νευρώνων-κατόπτρων και των παρακάμψεων πληροφοριών 
στη νευρωνική δικτύωση του εγκεφάλου. Αυτό είναι το σημερινό 
επιστημονικά γνωστό (επίσης επιγενετικά αποτελεσματικό) 
νευροεγκεφαλικό θαύμα της εξέλιξης μέσω της νόησης-
πληροφόρησης για την αυτο- και την διατήρηση του είδους: Ο 
πιστός στα μέσα ενημέρωσης και την εξουσία, τετραετής 
ανίσχυρος, που κυβερνάται από τις ψεύτικες ειδήσεις και το 
λόμπι, γίνεται ένας ενεργός, δημιουργικά σκεπτόμενος 
δημοκράτης και κυρίαρχος μιας άμεσης δημοκρατίας μέσω της 
δημιουργικής δικτύωσης-διαμόρφωσης (με την τριπλή έννοια). 
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Επίσης, ξεχνιέται από τους αντιπάλους της Άμεσης Δημοκρατίας 
είναι ότι ο πληθυσμός blockchain εξασφαλίζεται, Ρομπότ, 
βιώσιμα μέλλοντα, δημιουργικότητα, υγεία, ελευθερία, 
εκπαίδευση και ηθικά προγράμματα, προγράμματα μείωσης του 
κόστους και των φόρων και όλα τα προγράμματα για τη 
βελτιστοποίηση των καλύτερων προτάσεων ψηφοφορίας και 
εκλογικών αποφάσεων από τους πολίτες και με BIG Data 
και τη μετάφρασή τους σε σχέδια δράσης και νομοθετικές 
προτάσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κομματικά 
προσκείμενους πολιτικούς και πιέσεις για τη λαϊκή ψήφο, εκ 
των οποίων οι επιλεγμένες (Ανοιχτές Σούρες για την ανάπτυξη 
και την εποπτεία των ψηφοφόρων) για εκλογικά προγράμματα και 
ερωτήματα (για την εφαρμογή των παραγόμενων από το 
πανεπιστήμιο έξι ταινιών γεγονότων υπέρ και κατά για το 
αντίστοιχο εκλογικό ερώτημα) αποδεσμεύονται για ψήφιση, μετά 
την προβολή των έξι ταινιών γεγονότων, με εκλογική άδεια των 
πολιτών. 
 
Ο φόρος εισοδήματος και μισθών θα καταργηθεί. Το φορολογικό 
σύστημα θα μετατραπεί σε Ηθικές Ισορροπίες (βλέπε Ηθικός 
Καπιταλισμός) σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και 
σε φόρους καθαρής κατανάλωσης. Οι πολίτες που είναι νοητικά 
υγιείς και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις 
εκλογές θα πληρώνουν φόρο 10% επί του ετήσιου εισοδήματός 
τους κατά το έτος των εκλογών, καθώς δεν συμμετέχουν στη 
δημοκρατική διαδικασία των εκλογών και επιβάλλουν στους 
συμπολίτες τους τη δική τους λήψη αποφάσεων ως δημοκράτες.   
 
Ελεύθερες, μυστικές και άμεσες εκλογές  
Διεκδικήστε τα ανθρώπινα δικαιώματά σας με την άμεση 
δημοκρατία!  
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Οι αρνητικές περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες εξελίξεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο στα ίδια επίπεδα με ηθικές 
ιδέες και στο έδαφος των συνταγμάτων και των νόμων, 
ανοίγοντας έτσι ένα θετικό μέλλον για όλους τους ανθρώπους 
μέσω μιας άμεσης δημοκρατίας που βασίζεται σε θέματα.  
 
Επιλέξτε με μυστική ψηφοφορία αν εσείς και τα παιδιά σας 
θέλετε να ζήσετε σε έναν ελεύθερο κόσμο με υγεία και ευημερία 
για όλους.  
 
Ψηφίστε μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας ότι τα μονοπώλια του 
Καπιταλισμού της Επιτήρησης πρέπει να διαλυθούν με νόμους, 
ότι τα μεγα-δεδομένα των κοινωνικών δικτύων και των 
υπηρεσιών πληροφοριών πρέπει να απελευθερωθούν τελικώς 
προσωποποιημένα για την ηθική ανάπτυξη ιδεών και ότι η χρήση 
του υποσυνείδητου από τις προβλέψεις δεδομένων του 
Καπιταλισμού της Επιτήρησης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
τη μείωση της νοημοσύνης και του IQ, προσωπικότητα, την 
ελευθερία, τη δημιουργικότητα, την υγεία, τη διάρκεια ζωής, τη 
δημοκρατία, την οικονομική ελευθερία και τις ηθικές ευκαιρίες και 
ελευθερίες ανάπτυξης των ατόμων, των ομάδων ή των λαών και 
ότι ο καπιταλισμός επιτήρησης πρέπει να μετατραπεί σε Ηθικό 
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Καπιταλισμό προς όφελος όλων των ανθρώπων μέσω της 
νομοθεσίας.   
  
 
Η άμεση επιλογή των θεμάτων  
Τρεις επιστημονικά τεκμηριωμένες ταινίες ελέγχου των 
γεγονότων υπέρ και τρεις ταινίες ελέγχου των γεγονότων κατά, 
διάρκειας πέντε λεπτών η καθεμία, σχετικά με το εκλογικό θέμα 
θα παρουσιαστούν από την επιτροπή του θέματος στα μέσα 
ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.     
 
Η φωνή σας  
Ψηφίστε υπέρ του συστήματος άμεσης εκλογής Issue, το οποίο 
χρησιμοποιεί μισθωμένους ειδικούς διαχειριστές για την 
πλήρωση κυβερνητικών θέσεων. Στη θεματική άμεση 
δημοκρατία δεν εκλέγονται κόμματα ή πολιτικοί, αλλά 
ψηφίζει ο κυρίαρχος ψηφοφόρος για το επιλεγμένο και 
παρουσιαζόμενο εκλογικό θέμα μέσω της εκλογικής 
εφαρμογής.  
 
Οι εκλογές μέσω blockchain είναι μυστικές, ασφαλείς και δεν 
μπορούν να χειραγωγηθούν.  
 
Εγγραφείτε για τη δωρεάν εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας 
για κινητά σε περισσότερες από 100 γλώσσες, ώστε να 
μπορείτε να αποφασίζετε για μια βιώσιμη φύση και ένα ηθικό 
μέλλον με υγεία και αξιοπρέπεια για εσάς και την οικογένειά σας, 
και με όλους για τη ζωή και την ελευθερία σας.  
 
Η εκλογική εφαρμογή συλλέγει και ενώνει τους ψηφοφόρους της 
άμεσης δημοκρατίας μέχρι να προκύψουν περιφερειακές, 
πολιτειακές ή παγκόσμιες δημοκρατικές πλειοψηφίες για την 
άμεση δημοκρατία σε πέντε επίπεδα. Γίνετε κυρίαρχοι και 
συνδεθείτε με ανθρώπους που σκέφτονται την ελευθερία στο 
κοινωνικό δίκτυο www.the-sovereign.com με τους ανθρώπους 
που σκέφτονται την ελευθερία των θεμάτων Άμεσης 
Δημοκρατίας, χτίστε φιλίες και ανταλλάξτε ιδέες. 
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Επιλέξτε πώς θέλετε να ζήσετε  
 
 
www.the-sovereign. com η εφαρμογή επιλογής 
για να βρείτε νέους φίλους για μια καλύτερη ζωή.  
 

 
 
Αν ο καθένας κάνει 4 φίλους, έχουμε εκθετικά τη 
δημοκρατική πλειοψηφία σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και μπορούμε να απαιτήσουμε το 
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σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του καπιταλισμού.  
 
Ήδη με επτά τοις εκατό  
www. the-sovereign. com ψηφοφόρους 
μπορείτε να κάνετε τον κόσμο καλύτερο.  
 
Σκεφτείτε πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί 
ένα κοινωνικό δίκτυο μέσα σε 4 χρόνια.  
  

κοινωνικό δίκτυο 
www.the-sovereign.com 
Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αρνητικές και 
παγκόσμιες προκλήσεις μόνο ηθικά, θετικά, σε 
παγκόσμιο επίπεδο και στα εθνικά κράτη με ηθική 
δημιουργικότητα.  
 
Το Sovereign Club του μη κερδοσκοπικού Fundacion 
Liedtke στο Puerto de Andratx της Μαγιόρκα δεν είναι 
ένα πολιτικό κόμμα, ιδεολογία ή θρησκεία, αλλά ένα 
παγκόσμιο κίνημα βάσης, το οποίο υπερασπίζεται σε 
όλες τις χώρες ένα ηθικά σχεδιασμένο βιώσιμο 
περιβάλλον και συν-περιβάλλον στα εθνικά κράτη και 
βοηθά, μέσω των "προγραμμάτων λογισμικού 
νοημοσύνης σμήνους της δημιουργικότητας της 
ανθρωπότητας", σύμφωνα με την εξελιγμένη κουλτούρα 
κάθε χώρας να συνοδεύσει μια βέλτιστη και ηθική ζωή 
σε ελευθερία, αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση στο δρόμο 
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για ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους της 
χώρας σε μια άμεση δημοκρατία.  
 
Διεκδικήστε ένα θέμα-άμεση δημοκρατία, σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικό καπιταλισμό: 
 
 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΣΑΣ  
GLOBAL 
 
Ψηφίστε τώρα για τα θέματα της άμεσης δημοκρατίας 
και θα αποκτήσετε το μοντέλο κοινωνίας που εγγυάται ο 
βασικός νόμος ή τα συντάγματα των χωρών, αν αρκετοί 
άνθρωποι στη χώρα σας συμφωνούν μαζί σας.  
 
Όχι περισσότερο κράτος, αλλά λιγότερο κράτος με 
λιγότερους νόμους και κανονισμούς και κάποια βιώσιμα 
πλαίσια συν-κόσμου οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον.  
 
Γίνετε ενεργοί για την ελευθερία σας και την ελευθερία 
όλων των ανθρώπων! 
 
Η άμεση δημοκρατία είναι τόσο απλή 
Ψηφίστε με την παγκόσμια εφαρμογή άμεσων εκλογών 
και συνδεθείτε με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για 
έναν νέο ηθικό κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, υγεία και 
ευημερία για όλους τους ανθρώπους μέσω του 
κοινωνικού δικτύου: www. the-sovereign. com με 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για έναν νέο ηθικό 
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κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, υγεία και ευημερία για 
όλους τους ανθρώπους. Ανταλλάξτε μαζί τους και 
διαμορφώστε μαζί τους την τοπική και παγκόσμια 
κοινωνία για εσάς, τα παιδιά σας και όλους τους 
ανθρώπους πιο δίκαιη και ελεύθερη.  
 
Φέρτε τις δημιουργικές σας προτάσεις βελτίωσης στην 
ψηφοφορία και τη συζήτηση για τη βελτίωση της 
δημοκρατίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του 
κόσμου γύρω μας.  
Η ελευθερία διαμόρφωσης του κόσμου σταματά εκεί 
όπου το κράτος, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των 
εταιρειών δεν προστατεύουν και δεν προωθούν τον 
άνθρωπο και έναν δημιουργικό βιώσιμο συν-κόσμο, 
αλλά περιορίζουν, βλάπτουν ή μειώνουν την 
αξιοπρέπεια, τη δημιουργικότητα, την ελευθερία, την 
υγεία, το IQ, τη διάρκεια ζωής και την ευημερία των 
πολιτών και του συν-κόσμου.  
 
Το περιβάλλον και ο κόσμος γύρω μας, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα συντάγματα σηματοδοτούν το δρόμο 
προς μια νέα ελευθερία, υγεία, αξιοπρέπεια και 
ευημερία για όλους.  
 
Διεκδικήστε το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση, τη 
δημιουργικότητα και μια ζωή χωρίς φόβο. 
 
Έχουμε χρόνο, γιατί μας βολεύει 
και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υποστηρικτές στην 
πλατφόρμα ψηφοφόρων www.the-sovereign. com μέχρι 
να σχηματιστούν πληθυσμιακές πλειοψηφίες:  
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στην κατηγορία ΠΟΛΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ,   
ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ  
 
έχουν διαμορφωθεί για ένα εκλογικό σύστημα 
άμεσης δημοκρατίας, έτσι ώστε σύμφωνα με τα 
συντάγματα και τους βασικούς νόμους των 
χωρών η κοινοβουλευτική δημοκρατία να 
μετατραπεί σε άμεση δημοκρατία με έναν ηθικό 
καπιταλισμό προσανατολισμένο προς τον 
άνθρωπο, το περιβάλλον και τη φύση σε κάθε 
χώρα.  
 
Εν τω μεταξύ, θα αφήσουμε την εφαρμογή εκλογών ως  
Αναπτύξτε την εφαρμογή "the-sovereign app", 
κρυπτογραφημένη με blockchain, για μυστική 
ψηφοφορία και προγραμματίστε την για τις χώρες σε 
όλες τις επικρατούσες γλώσσες των χωρών. 
 
Το σύστημα ψηφοφορίας "The-Sovereign" της εκλογικής 

εφαρμογής θα χρησιμοποιεί την ασφάλεια της 
κρυπτογράφησης blockchain. Η εκλογική εφαρμογή που 

δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί θα διαχωρίζει την 
ταυτοποίηση των ψηφοφόρων και την ψηφοφορία, ώστε 

να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ψηφοφόρων. 
 
Με το πρόγραμμα εκλογών της εφαρμογής: 
 www.the-sovereign. com, θα υλοποιήσουμε έναν 
δικαιότερο και πιο βιώσιμο κόσμο που θα χρησιμοποιεί 
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το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και τη νοημοσύνη 
σμήνους της παγκόσμιας κοινωνίας για να ξεκινήσει το 
επόμενο, καθυστερημένο βήμα εξέλιξης των κοινωνικών 
συστημάτων και να διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό 
μέλλον για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.  
 

 
 
Τα εκλογικά ερωτήματα δεν υπόκεινται σε επιρροή από 
λόμπι, αγορές, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης ή 
κόμματα, καθώς οι ψηφοφόροι δεν είναι 
συγκεντρωμένοι σε κόμματα ή ομάδες ψηφοφόρων και 
συναντώνται μόνο στις εξασφαλισμένες με αλυσίδα 
μπλοκ κυρίαρχες εκλογές των εκλογικών 
αποτελεσμάτων με την ελεύθερη βούληση της 
κυρίαρχης απάντησής τους στα εκλογικά ερωτήματα. 
Περαιτέρω μυστικά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται για 
να διασφαλιστεί ότι τα θέματα της ψηφοφορίας, οι 
εκλογές ή οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να επηρεαστούν 
ή να εξαγοραστούν με προεκλογικά δώρα από 
λομπίστες, κόμματα, μέσα ενημέρωσης ή κυβερνήσεις 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι λίστες με τα ονόματα 
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των δωρητών δεν δημοσιεύονται από το Fundacion 
Liedtke και τους διοργανωτές της Άμεσης Δημοκρατίας. 
Η χρηματοδότηση ή η χορηγία της Κυρίαρχης Άμεσης 
Δημοκρατίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν θέλουμε να 
επιτρέψουμε οποιαδήποτε επιρροή στα θέματα των 
εκλογών.    
  
 
 

Να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και να συμμετάσχετε.  
Μην αφήνετε τη διαμόρφωση του παγκόσμιου μέλλοντος 

σε λομπίστες και κυβερνήσεις. 
 

Ακόμη και αν οι πολιτικοί υποχωρήσουν μέσω 
διαδηλώσεων,  

προειδοποιηθείτε, προσέξτε, και καλέστε τώρα για το  
Άμεση δημοκρατία. 
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Η πρώτη σας παγκόσμια επιλογή  
για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας άμεσης 
δημοκρατίας 
 
Στις άμεσες εκλογές μπορεί να συμμετάσχει κάθε 
άτομο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της 
ηλικίας του.  
 

 
 
 

Το ψηφοδέλτιό σας Blockchain  
σχετικά με το πρώτο ζήτημα αρχής           
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Εγγραφείτε στην πρώτη επιλογή, ώστε να σας ειδοποιήσουμε 
όταν έρθει η ώρα να φύγετε. 
 
Έντυπο	εκλογής: 
Όνομα	Επώνυμο	 
Ηλικία	 
Χώρα	(επιλογή) 
Πόλη	(επιλογή) 
Ταχυδρομικός	κώδικας	(	) 
Ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο: 
Τηλέφωνο 
Whatsapp	
Μητρική	γλώσσα	(επιλογή)	
Πρόσθετη	γλώσσα	(επιλογή) 

Τα	δεδομένα	σας	είναι	απόρρητα	και	δεν	θα	μοιραστούν	ή	θα	πωληθούν,	δεν	θα	διατεθούν	
με	διαφημίσεις,	αλλά	θα	χρησιμοποιηθούν	μόνο	για	την	παγκόσμια	διανομή	της	Sovereign	
Direct	Democracy,	της	δωρεάν	εφαρμογής	υγείας	για	όλους	τους	ανθρώπους,	καθώς	και	για	
το	Globalpeace	Campus	Peace	Center	με	εσωτερικά	cookies	για	να	σας	παρέχει	πληροφορίες	
πρόσβασης	για	τη	δημιουργία	ενός	ηθικού	καπιταλισμού	με	έναν	νέο	και	καλύτερο	κόσμο.				 

Θέλετε άμεση δημοκρατία; 
 

O Ναι     
O Όχι       
O χωρίς γνώμη 
(παρακαλώ σημειώστε την ένδειξη που ενδείκνυται) 
 
 
Οι κυρίαρχες εκλογές Blockchain προστατεύουν από 
την εκλογική νοθεία και τη διαφθορά σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 
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Το Fundacion Liedtke  
                            Οργανωτικό τμήμα Κυρίαρχος 
 
Ποιος είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Fundacion 
Liedtke; 
Το Fundacion Liedtke διαχειρίζεται, το εισόδημα και τις δωρεές 
του Sovereign Coin, τα έργα τέχνης και τα ακίνητα, τις μετοχές 
και τα περιουσιακά στοιχεία των δωρητών για την εφαρμογή 
άμεσων δημοκρατιών, μια εφαρμογή για το παγκόσμιο σύστημα 
υγείας και την κατασκευή πανεπιστημιακών κέντρων της 
Globalpeace και ηγείται της ιδιωτικής λέσχης Sovereign Club για 
την εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας.  
  
Η Κυρίαρχη Λέσχη του Fundacion Liedtke δεν είναι πολιτικό 
κόμμα ή θρησκεία (και δεν θέλει να γίνει κόμμα ή θρησκεία), αλλά 
ένα δημοκρατικό κίνημα βάσης ανθρώπων που ασχολούνται με 
τα ζητήματα του παρόντος και του μέλλοντος, ανεξάρτητα από 
θρησκεία, κομματική ένταξη, ιδεολογίες, κοσμοθεωρία, κοινωνική, 
οικονομική ή εθνοτική ένταξη, κοινωνικό ή εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό ομάδων, το χρώμα του δέρματος, το φύλο ή την 
ηλικία μόνο σε πραγματικά ερωτήματα και θέματα εκλογών μαζί, 
προκειμένου να οργανώσουμε την έννοια ενός ηθικού 
καπιταλισμού ευθυγραμμισμένου με τον άνθρωπο και τη φύση, 
με παγκόσμια άμεση δημοκρατία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
εθνικών συνταγμάτων ειρηνικά και δημοκρατικά προς όφελος 
όλων των ανθρώπων παγκοσμίως σε απευθείας σύνδεση για να 
ψηφίσουμε για έναν νέο βιώσιμο συν-κόσμο σε ειρήνη, υγεία και 
ευημερία για τον άνθρωπο και τη φύση. 
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Για κάθε πολιτεία συγκροτείται μια Λέσχη Ηγεμόνων της 
Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτισμό, τους νόμους και 
τα συντάγματα της πολιτείας και τη γλώσσα ή τις γλώσσες της 
πολιτείας, η οποία οργανώνει και προτείνει στον Ηγεμόνα για 
απόφαση και ψήφιση τα διαφοροποιημένα θέματα ψηφοφορίας 
για την πολιτεία με τις προτεινόμενες λύσεις. 
 
Η Κυρίαρχη Λέσχη, όπως και ο σχεδιασμός των ερωτήσεων του 
ψηφοδελτίου, δεν υπόκειται σε εξωτερική επιρροή.  
 
Δεν είναι δυνατή η διαφήμιση ή η χορηγία στα μέσα ενημέρωσης 
του Sovereign Club.  
 
Τα δεδομένα του αγοραστή ή του δωρητή του Sovereign Coin 
είναι ασφαλισμένα με blockchain.  
 
Τα καθήκοντα του Fundacion Liedtke  
Με τα καθαρά έσοδα από την πώληση των δωρεών Sovereign Coin, το 
Fundacion Liedtke χρηματοδοτεί κατά 100% τα τρία κεντρικά σημεία για 
την προώθηση ενός ηθικά και δημιουργικά βιώσιμου κόσμου: 

 
a.) την εγκαθίδρυση της άμεσης δημοκρατίας "Ο κυρίαρχος  
b.) την κατασκευή των κέντρων ειρήνης "Globalpeace Campus" και 

της έκθεσης "Νέα Αναγέννηση": i = E = MC2 
c.) την έρευνα και τον προγραμματισμό της δωρεάν εφαρμογής 

προώθησης της υγείας και της δημιουργικότητας: "aimeim" σε 
περισσότερες από 100 γλώσσες.  
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Το κυρίαρχο κοινωνικό δίκτυο: 

 
Sovereign-Star: Social-Network: Βίντεο, ταινίες, φωτογραφίες και    
                            κείμενα σχετικά με  Θέματα και προαιρετικές ερωτήσεις   
                            με επιλογή γλώσσας και    
                            Σήμανση μητρικής γλώσσας για     
                             Ανταλλαγή πληροφοριών + αιτήματα φιλίας με  
                             Ημερολόγιο ραντεβού για να γνωριστείτε προσωπικά 
 
Sovereign-Fink: Δημόσια συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και    
                            Κύκλωμα εκδήλωσης  
 
Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο    
                                 και τηλέφωνο και βίντεο με προστασία από παγίδες   
                                 με Τηλεδιάσκεψη 
 
Κυρίαρχη θέση:     Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο      
                                Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
Sovereign-Lark: Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο    
                            Κείμενο, φωτογραφία, σύστημα φιλίας βίντεο του   
                            ηγεμόνα Κοινότητα  
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Οι δεοντολογικοί κανόνες των κυρίαρχων συστημάτων επικοινωνίας  
Αρνητικές πληροφορίες που παραβιάζουν τον Κώδικα Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξυμνούν, υποκινούν ή προωθούν το μίσος, τη 
βία ή τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις, ή είναι προφανώς ψευδείς ως 
γεγονότα, ή επιδιώκουν να περιορίσουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, τη δημιουργικότητα, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη 
ενός βιώσιμου περιβάλλοντος ή την εκπαίδευση του πληθυσμού, θα 
διαγράφονται. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα 
συστήματα επικοινωνίας του Sovereign για τις αρνητικές πληροφορίες 
που αναφέρονται, καθώς ενδέχεται να του απαγορευτεί η είσοδος στο 
"Sovereign Club" ως χρήστης επικοινωνίας και ως μέλος, πρεσβευτής ή 
γενικός γραμματέας μιας χώρας. 
 
Ασφάλεια δεδομένων του Sovereign: οι χρήστες και οι ψηφοφόροι 
παραμένουν μυστικοί. 
Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Sovereign και όλα τα 
δεδομένα των συστημάτων επικοινωνίας της Sovereign: Τα Falcon, Post, 
Fink και Lark παραμένουν ιδιοκτησία και απεριόριστη ιδιοκτησία των 
χρηστών και δεν θα πωληθούν ή θα μοιραστούν και προστατεύονται από 
την αλυσίδα μπλοκ. 
 
Το Blockchain Sovereign Coin προστατεύει την παγκόσμια ανεξαρτησία 
σας. 
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Για τους σκοπούς της διατήρησης του απορρήτου των ψηφοφόρων και 
των χρηστών του Sovereign, όλα τα δεδομένα μπορούν να 
καταστραφούν χωρίς αντικατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου 
Sovereign. Ο χρήστης των συστημάτων επικοινωνίας Sovereign δίνει με 
το παρόν και με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος Sovereign τη 
συγκατάθεσή του ότι τα δεδομένα του θα καταστραφούν αμετάκλητα 
(χωρίς επιστροφή των εξόδων από τον φορέα εκμετάλλευσης για την 
αποκατάσταση ή ανάκτηση των δεδομένων) από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου Sovereign σε περίπτωση κινδύνου από (π.χ. 
νομικές αλλαγές στη χώρα κατοικίας) αρχές, κυβερνήσεις, επίθεση 
χάκερ ή τρίτους. Τα περιουσιακά σας στοιχεία και τα σημαντικά 
δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα με blockchain στο 
τηλέφωνο, το στικ ή τον υπολογιστή σας. Μετά τη διαγραφή, ο χρήστης 
μπορεί να εγγραφεί εκ νέου, καθώς οι διακομιστές Sovereign 
λειτουργούν σε νέες τοποθεσίες σε περίπτωση υφιστάμενου κινδύνου 
παρέμβασης στις εκλογές, απόπειρας αναγνώρισης, διαμόρφωσης 
ερωτημάτων ψηφοφορίας, μυστικής ψηφοφορίας ή συστήματος 
ψηφοφορίας βάσει διαφορετικής νομοθεσίας χώρας.  
 
 
Το κοινωνικό δίκτυο Sovereign είναι χωρίς διαφημίσεις και cookies 
Η χρήση του κοινωνικού δικτύου Sovereign, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων: -Falcon, -Lark, -Fink και -Post, είναι δωρεάν. 
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Social Network Sovereign θα λάβουν 
ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος ασφαλούς 
επικοινωνίας. 
 
Δωρεάν εγγραφή ως χρήστης του Social Network Sovereign  
Ως ψηφοφόρος της Άμεσης Δημοκρατίας, δεν είναι απαραίτητο να γίνετε μέλος 
του Sovereign Club για να χρησιμοποιήσετε το ασφαλές κοινωνικό δίκτυο 
Sovereign. 
Η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν και εξασφαλίζει μια θέση στο πρόγραμμα 
Sovereign Security μετά την ολοκλήρωσή του: 

 
Δίκτυο εγγραφής Κυρίαρχο www.the-sovereign.com         
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γίνετε μέλος  
                     στο Sovereign Club 

Οι οργανωτικές δομές του Fundacion Liedtke   
Συλλογές Τέχνης "Νέα Αναγέννηση: i = E = MC2",  

και "Sovereign", το Fundacion Liedtke  
και το  

Κυρίαρχη Λέσχη για την υλοποίηση της άμεσης δημοκρατίας   
  
Το Sovereign είναι ένας μη νομικά κατοχυρωμένος σύλλογος που 
συμβάλλει στην υλοποίηση εθνικών οργανώσεων άμεσης 
δημοκρατίας. 
Γίνονται ορισμένες προτάσεις για αλλαγές και την εφαρμογή τους 
σε πρώτη φάση ως βάση εργασίας για την αλλαγή της 
κατεύθυνσης μιας παγκόσμιας ηθικής κοινωνίας για έναν νέο 
κόσμο, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τις 
απαιτήσεις κάθε χώρας. 

Οποιοδήποτε μέλος της Λέσχης μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
και ψηφοδέλτια για εκλογή, επί των οποίων οι αλλαγές και η 
αποδοχή στο ψηφοδέλτιο θα οργανώνονται στη συνέχεια από 
τους Κυρίαρχους Πρέσβεις και τους Γενικούς Γραμματείς της 
Λέσχης στη χώρα και τους πληθυσμούς της ενδιαφερόμενης 
χώρας στη διαδικασία των μέσων ενημέρωσης για τα ψηφοδέλτια 
KI Wiki με έλεγχο των γεγονότων χωρίς κόμματα ή πρόσωπα 
σύμφωνα με τα θέματα των ψηφοδελτίων στην εθνική γλώσσα 
για εκλογή.  

Ο δικτυακός τόπος www.the-sovereign. com είναι διπλά ασφαλισμένο με καρφίτσες. Τα Cuckis 
δεν καθορίζονται από εμάς, τα δεδομένα δεν πωλούνται, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για την 
προώθηση της ειρήνης και την ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας. Όλα τα δεδομένα των 
κυρίαρχων ψηφοφόρων και των μελών της κυρίαρχης λέσχης παραμένουν δεσμευμένα μόνο για 
έργα ειρήνης και δημοκρατίας και είναι άκρως απόρρητα πέραν αυτού. Τα αποτελέσματα των 
τοπικών, πολιτειακών και παγκόσμιων εκλογών δημοσιεύονται στο διαδίκτυο χωρίς ονόματα και 
προσωπικά δεδομένα. Μόνο ο ψηφοφόρος είναι σε θέση να ελέγξει την ψήφο του με την 
κρυπτογραφημένη εφαρμογή του κινητού του την ψήφο του στα στατιστικά στοιχεία των εκλογών 
blockchain. Οι κυβερνητικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών. Το 
πρόγραμμα εκλογών blockchain που δημιουργήθηκε από το opensouce της εφαρμογής εκλογών 
Άμεσης Δημοκρατίας the-sovereign.global θα αναρτηθεί και θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο για 
επιθεώρηση και έλεγχο της δομής του προγράμματος.
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Εγγραφείτε τώρα ως δωρεάν "Sovereign Club Member". 

Ο Κυρίαρχος Οργανισμός βρίσκεται υπό 
κατασκευή 

 
Υποβάλετε αίτηση ως πρεσβευτής ή γενικός 
γραμματέας του κυρίαρχου οργανισμού  
 
Να γίνετε πρεσβευτής ή γενικός γραμματέας μιας χώρας  
της Κυρίαρχης Οργάνωσης αν θέλετε να εργαστείτε για μια 
παγκόσμια άμεση δημοκρατία. 
 

 
 
Φόρμα εγγραφής:  
Οργάνωση της χώρας: www.the-sovereign.com 
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Η αγορά κρατικών νομισμάτων ως δωρεά 

 
Παραγγείλτε κυρίαρχα νομίσματα για να 
υποστηρίξετε την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας 
άμεσης δημοκρατίας 
 
Αν ο καθένας δωρίσει ή αγοράσει 20 κυρίαρχα νομίσματα 
ετησίως, θα είμαστε ανεξάρτητοι και οικονομικά ισχυροί για να 
προωθήσουμε την ελευθερία της πληροφόρησης, την ιθαγένεια 
και τη δημοκρατία και να  
υπερασπιστούμε την υγεία και την ελευθερία μας. 
 
 
 

ΤΟ ΚΥΡΊΑΡΧΟ ΝΌΜΙΣΜΑ 
 

Η ιστορία δείχνει: η δημιουργικότητα επιτρέπει την 
ελευθερία, την ειρήνη και την υγεία. 
 
Για τους φεουδάρχες, το χρήμα έχει μόνο μια λειτουργία 
παιχνιδιού-χρήματος, αφού έχουν αυτό το χρήμα, που δεν 
καλύπτεται από αξία, που παράγεται ως μέσο ανταλλαγής, για να 
μπορούν να ανταλλάσσουν τα σημαντικά αγαθά για την 
κυριαρχία, όπως τα μέσα ενημέρωσης, τους οργανισμούς, τους 
πολιτικούς, τις εταιρείες της ανεξάρτητης μεσαίας τάξης, τις 
μετοχές, τα ακίνητα, την ιδιοκτησία, καθώς και τον εργάσιμο 
χρόνο, την υγεία, τη ζωή, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες και 
την ελευθερία του λαού με χρήματα.  
 
Αυτό που είναι αυθαίρετα διαθέσιμο στους εξουσιαστές (χρήμα) 
γίνεται για τους πληθυσμούς, μέσω μιας ψεύτικης εικόνας και 
ενός σχολικού συστήματος ελευθερίας, εργασίας, υγείας και 
ευημερίας, το χρεωμένο παιγνίδι των παγκόσμιων φεουδαρχικών 
συστημάτων, ένα αντικείμενο ανταλλαγής (όπως στην αρχή του 
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αποικισμού: γυάλινες χάντρες που ανταλλάσσονται με χρυσό), το 
οποίο στο μονοπώλιο της ανθρώπινης ελευθερίας συνεχίζει να 
απομυζά τις πνευματικές και νομισματικές αξίες καθώς και το 
μέσο ανταλλαγής χρυσό και χρήμα από τους πληθυσμούς και 
συσσωρεύεται με τους εξουσιαστές, συνοδευόμενο από όλο και 
περισσότερη εξουσία. 
 
 
 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κυρίαρχου νομίσματος είναι ότι 
είναι  
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την οικοδόμηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, της υγείας και της ανθρώπινης κυριαρχίας, 
και για το σκοπό αυτό, ένας διαδικτυακός ιστότοπος Άμεσης 
Δημοκρατίας που ονομάζεται: www.the-sovereign.com.   

στον οργανισμό που ιδρύθηκε. 
  
Το Fundacion Liedtke θα εκδώσει 100 δισεκατομμύρια κυρίαρχα 
νομίσματα (TSG Coins) σε ονομαστικές αξίες του 1 TSG Coin για 
να οικοδομήσει και να επεκτείνει έναν νέο ηθικό κόσμο.  
 
Τα καθαρά έσοδα από τα "Κυρίαρχα Νομίσματα" που θα 
δωριστούν ή θα πωληθούν θα χρησιμοποιηθούν 100% για τη 
δημιουργία:  

a.) της άμεσης δημοκρατίας, "Ο κυρίαρχος".  
b.) των κέντρων ειρήνης "Globalpeace Campus" και του 
c.) "Νέα Έκθεση Αναγέννησης: i = E = MC2" 
d.) και για την έρευνα και τον προγραμματισμό της δωρεάν 

εφαρμογής για την προαγωγή της υγείας και της 
δημιουργικότητας: "aimeim" σε περισσότερες από 100 γλώσσες. 

Τα Κυρίαρχα Νομίσματα μπορούν να αποκτηθούν μέσω της 
κατασκευής αντικειμενικών (καινοτόμων) έργων τέχνης και της 
Καινοτόμου Τέχνης με ιδέες για τον Κόσμο από το κοινό ή 
από τους ιδιοκτήτες των έργων τέχνης ανταλλάσσοντάς τα με 
Κυρίαρχα Νομίσματα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ενός 
θετικού κόσμου. Τα έργα τέχνης που περιλαμβάνονται στην 
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κυρίαρχη συλλογή τέχνης του ανοικτού μουσείου τέχνης από την 
ιδιοκτησία ή την παραγωγή πρέπει να είναι αντικειμενικά και 
επιστημονικά αποδεδειγμένα από μια "εκτίμηση Artinvest" με 
καινοτομίες AAA. έργα τέχνης ΑΑ ή Α, η αξία των οποίων 
εκφράζεται στο πιστοποιητικό Artinvest. 

Η ελευθερία, η δημιουργικότητα, η υγεία και ο πλούτος των 
πληθυσμών, για πρώτη φορά, δεν μπορούν να απομυζηθούν 
από τα κυρίαρχα συστήματα. Η πολιτιστική αξία που 
δημιουργείται στον πληθυσμό μέσω των έργων τέχνης της 
συλλογής Sovereign artwork συγκεντρώνεται στο Fundacion 
Liedtke. Το κυρίαρχο νόμισμα έχει ιδιαίτερα υψηλό μελλοντικό 
δυναμικό ελευθερίας και συμπληρώνει τις νεοαναδυόμενες 
περιβαλλοντικές και συν-περιβαλλοντικές αγορές μιας άμεσης 
δημοκρατίας μέσω του ηθικού καπιταλισμού. 

 

Η ελευθερία των πολιτών: Έτσι, το κυρίαρχο νόμισμα είναι ένα 
νέο αυτοπαραγόμενο πολιτιστικό αγαθό που επιτρέπει στην 
τέχνη και τους καλλιτέχνες χωρίς κρατική βοήθεια ή εξαρτήσεις 
από γκαλερί νέες ελευθερίες που προάγουν τη δημιουργικότητα, 
την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημοκρατία, και μέσω της 
καινοτομίας, την ευημερία των πληθυσμών.  
 
X Παραγγελία με έμβασμα για την αγορά κυρίαρχων νομισμάτων 
για την υποστήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας: 
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"Το κυρίαρχο νόμισμα (TSG-C)"  
Εάν αγοράσετε νομίσματα, παρακαλούμε να τα καταθέσετε στο 
λογαριασμό του μη κερδοσκοπικού Fundacion Liedtke στο 
Puerto de Andratx της Μαγιόρκα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει το 
100% των καθαρών εσόδων, χωρίς καμία διοικητική ή άλλη 
αμοιβή, για την ανάπτυξη του παγκόσμιου  
"Άμεση Δημοκρατία Ο Κυρίαρχος" 
"Globalpeace Campus Centers" και το   
"aimeim health app" χρησιμοποιείται. 
 

Τραπεζικά στοιχεία για άμεσες τραπεζικές μεταφορές  
Δικαιούχος του λογαριασμού: Charitable Fundacion Liedtke -La 
Caixa Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 
6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Πιστοποιημένα έργα τέχνης Artinvest  

  
 
Το κυρίαρχο νόμισμα  
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Ασφάλεια: Η οικοδόμηση μιας άμεσης δημοκρατίας με ελευθερία, ειρήνη και 
υγεία για όλους τους ανθρώπους. 
 
Παραγγελία κρατικών νομισμάτων www.the-sovereign.com 
X 20 κρατικά νομίσματα = 20 ευρώ δωρεά 
X 100 κρατικά νομίσματα = 97 ευρώ δωρεά 
X 1.000 κρατικά νομίσματα = 950 ευρώ δωρεά 
X 10.000 κρατικά νομίσματα = 9.000 ευρώ δωρεά 
X 100.000 κρατικά νομίσματα = 80.000 ευρώ δωρεά 
X 1.000.000 κρατικά νομίσματα = 7.00.000 ευρώ δωρεά 
 
X Πιστωτική κάρτα ή τιμολόγιο και τραπεζικό έμβασμα 
 
X Παραγγελία κρατικού νομίσματος μέσω Pay Pal/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 

 
 
Συμπέρασμα: 

Η επενδυτική απόφαση  
από Niklas Luhmann 1996 
 

 
Οι πιο εντυπωσιακές επαναπεριγραφές που παρατηρήθηκαν και 
καλλιεργήθηκαν στην κοινωνία μέχρι σήμερα εντοπίζονται στην 
κοπερνίκεια επανάσταση και, ακόμη πιο ριζοσπαστικά, στις 
μακρο- και μικρο-διαστάσεις της σύγχρονης φυσικής. Αλλά αυτή 
η αλλαγή απόψεων παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα 
επιστημονικής έρευνας, στην οποία πρέπει να υποταχθεί κανείς 
επειδή είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι η ίδια η κοινωνία καθιστά 
δυνατή μια τέτοια έρευνα, τη δημοσίευση και την αποδοχή της, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. Προφανώς παίζει ρόλο το γεγονός ότι η 
έρευνα δεν είναι πλέον δεσμευμένη στη συνέχιση μιας 
θρησκευτικά θεμελιωμένης παγκόσμιας θέσης. Είναι όμως αυτή 
μια επαρκής προοπτική για την επόμενη χιλιετία ή για τη 
συνέχιση της επαναπεριγραφής του κόσμου; Ή: πώς μπορεί η 
κοινωνία να ανταποκριθεί στο γεγονός ότι η ίδια η επιστήμη έχει 
υιοθετήσει μια πραγματιστική επιλογή μεθόδων και μια 
εποικοδομητική επιστημολογία; Η παροχή επαναπεριγραφών 
είναι ασφαλώς θέμα της επιστήμης που αλλάζει η ίδια τα 
προβλήματα προτείνοντας νέες λύσεις σε αυτά, αλλά και 
συνειδητοποιώντας ότι τα προβλήματα είναι άλυτα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να σκεφτεί κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, 
με συνεχώς νέες πληροφορίες, αλλάζουν τις δυνατότητες 
αναδρομής στο παρελθόν. Πάνω απ' όλα, όμως, η ποίηση 
χρησιμεύει για να αρπάξει το παρελθόν από τη λήθη και να το 
παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να περιγραφεί εκ 
νέου, με την αρχική έννοια της αλεξίας. Αλλά πώς μπορούν όλα 
αυτά να συνεχιστούν, όταν ο ίδιος ο κόσμος ανανεώνεται 
συνεχώς μέσω επιλογών. Παράλληλα με τις κλασικές 
επαναπεριγραφές που στοχεύουν στην αλεθρία, αναδύονται 
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πλέον και άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις. 
 
Η κοινωνία ανανεώνεται και το πρόβλημα είναι πώς η 
επικοινωνία μπορεί να συμβαδίσει, πώς μπορεί να κρατήσει την 
ίδια την κοινωνία ενήμερη. Σίγουρα μια κοινωνία που 
ανανεώνεται διαρκώς μέσω αποφάσεων πρέπει να γίνει 
κατανοητή ως ένα σύστημα που παράγει τη δική του 
αβεβαιότητα. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα 
εξελιχθούν οι επόμενες πολιτικές εκλογές, αν και πού οι 
διακυμάνσεις του χρήματος στις διεθνείς χρηματαγορές θα 
οδηγήσουν σε επενδύσεις ή ποιος θα παντρευτεί ποιον. Ένας 
κόσμος που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μπορεί 
να νοηθεί μόνο ως μια οντότητα που αυτοπραγματώνεται στο 
χρόνο, δημιουργώντας διαρκώς ένα νέο μέλλον που είναι ακόμα 
ανοιχτό. Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχει ένας ισομορφισμός 
μεταξύ μιας κοινωνίας που είναι αποφασιστική για τον εαυτό της 
και ενός κόσμου που είναι ανοιχτός στο μέλλον, του οποίου η 
παρούσα κατάσταση, του οποίου το πηγμένο παρελθόν, δεν 
καθορίζει τι "έρχεται". Αυτή η παγκόσμια κατάσταση αναδύεται με 
διάφορους όρους με τους οποίους η κοινωνία εργάζεται σήμερα 
για να προσαρμοστεί σε αυτήν. Μιλάμε για ρίσκο και υπολογισμό 
των κινδύνων ή για καινοτομία και δημιουργικότητα, προκειμένου 
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν 
περισσότερες διαφορετικές μελλοντικές εξελίξεις. 
 
Δίνει κανείς στον εαυτό του κουράγιο και σίγουρα το να μην κάνει 
τίποτα και να περιμένει δεν θα ήταν λύση στο πρόβλημα. Πρέπει 
κανείς να παράγει γεγονότα για να είναι σε θέση να κατανοήσει 
εκ των υστέρων τι συνέβη με τη δική του συμμετοχή. Αυτό 
σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να νοηθεί ως ένα 
συνολικό απόθεμα πραγμάτων (ορατών και αόρατων), όχι πλέον 
ως ένα "Universitas Rerum". Η έννοια του κόσμου γίνεται μια 
συσχετιστική έννοια της λήψης αποφάσεων, και οι περιορισμοί 
των δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων δίνονται περισσότερο από 
την ίδια τους την ιστορία παρά από τον κόσμο που μένει 
ανέγγιχτος. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η λογοτεχνία (και θα 
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μπορούσε κανείς να προσθέσει και την επιστήμη) έχει την 
προαναφερθείσα λειτουργία της διεύρυνσης της μνήμης. 
Περαιτέρω, αν ο κόσμος επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων, πρέπει 
να αναγνωρίσει ότι ο χρόνος καθίσταται έτσι μη αναστρέψιμος 
(διότι η διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος ανανεώνεται 
συνεχώς), και ότι αυτό συμβαίνει μέσω γεγονότων που 
εκδηλώνουν νόημα, αν και δεν διαρκούν, και ότι με την εμφάνισή 
τους ήδη υποχωρούν. Έτσι αναδύεται ένας κόσμος ιστορικός με 
την αυστηρή έννοια, ο οποίος οφείλει τον δυναμισμό του όχι σε 
ειδικές δυνάμεις (ενέργεια) αλλά στην αστάθεια των στοιχειωδών 
συστατικών του. Αυτός δεν μπορεί παρά να είναι ένας κόσμος 
που δεν παρέχει πλέον ερείσματα. Η παρατήρηση του κόσμου 
στρέφεται έτσι σε αυτό που έχει συμβεί και, ακριβώς επειδή έχει 
συμβεί ως γεγονός, δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Αυτή η 
περιγραφή του κόσμου τονίζει ακόμη πιο έντονα το μέλλον, στο 
άγνωστο του οποίου κρύβονται δυνατότητες, για την 
πραγματοποίηση του οποίου (ή ακριβέστερα) μπορεί κανείς να 
αποφασίσει. 
 
 
Καθηγητής Niklas Luhmann  
Πανεπιστήμιο του Bielefeld 
Σύμβουλος της έκθεσης τέχνης art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


