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Käännökset 
Pyydämme tukea käännökset kirjan "Der Souverän" ja meidän 
Souverän web-sivut muilla kielillä, koska eri kielillä 
saksankielisen tekstin tekstin käännösohjelma DeepL osaksi 
muita kieliä käännettiin pyydämme apuanne korjauksia käännös 
tekstejä Mail alle:  
text@the-sovereign.com  
 
Tarjoamme mielellämme kaikille internetin käyttäjille ilmaiseksi 
kaikille muille kielille käännetyn kirjan "Der Souverän" PDF-
muodossa ja suunnittelemme Souveränin verkkosivuja, joissa on 
käännettyjä tekstejä. Lähetä sähköpostia selvittääksesi 
tekijänoikeuskysymykset, jotka koskevat saksankielisestä 
tekstistä toiselle kielelle tehtyjä käännöksiä, jolle ei ole vielä 
käännetty: 
book@the-sovereign.com  
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Kiitokset 

 
                                                     Mesenaatit  

Espanjan kuningatar Sofia,  
Mihail Gorbatshov Nobel-palkinnon voittaja,  

Dr. Norbert Blüm Saksan liittotasavallan ministeri,  
tieteelliset neuvonantajat, museonjohtajat 
sekä järjestäjien ja sponsoreiden kanssa. 

 taiteen kaava näyttely taide avoin 1999 Essenissä Minulla on alkaen 
 arvostus ja kiitokset heidän tuestaan, lausunnoista, arvosteluista, 

taidearvosteluista ja arvokkaista taidelainoista taiteen kaavanäyttelyyn tämä 
tärkein kirjani siitä  

taiteen ja vapauden välinen yhteys. 
 

 Dieter Walter Liedtke /2021   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väestön luovuus on avain eettisen kapitalismin kestävään ja ympäristöä 
säästävään yhteiskuntaan. 
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Maailman uudistuminen  
tutkimuksen ja koulutuksen avulla 
 
Tieto on virus tai lääke 2003 
 
Tieto muuttaa terveyttämme ja yhteiskuntaamme. Terrori-iskut 
osoittavat meille pelottavalla tavalla, mitä viime vuosisatojen 
aikana on jäänyt huomaamatta. Meidän oli opittava, että 
taaksepäin suuntautuvat uskomukset ja ideologiat voivat johtaa 
evolutiiviseen tyhjyyteen, toivottomuuteen, masennukseen ja/tai 
aggressiivisuuteen.  
 
Vuosisatojen ajan luonnon ja Jumalan kuvallisen esittämisen 
kielto ilmeni Koraanin tulkinnassa, joten mielikuvituksen osa-
alueilla asetettiin mielikuvituksen kielto, joka tuo ja toi tuhoisat 
seuraukset uskoville, jos uskonnollisia käskyjä tulkittiin liian 
tiukasti. Vaikutukset voidaan ymmärtää, jos vision ja luovuuden 
rajoitusten poistaminen rinnastetaan uskonnolliseen 
rikkomukseen ja siten siirretään tulevaisuuden työ yksin 
Jumalalle. 
 
Tällainen tulevan vallan siirtäminen Jumalalle ei vastaa maailman 
kehitystä, koska tietoisuuden kehittyessä ihmisten oivallukset 
ovat vaikuttaneet siihen, että heidän oman sisäisen maailmansa, 
ihmisen ja yhteiskunnan hermoverkon kehitys on aina linjassa 
ulkoisen maailman kanssa. Voidaan myös sanoa, että luonto, 
evoluutio, tulevaisuuden voima, visio, taide ja luovuus ovat 
kaikki peräisin Jumalalta ja siten myös asioita, jotka ihmiset ovat 
vaikuttaneet maailman kehitykseen. Tiukka erottelu Jumalan ja 
ihmisen välillä johtaa uskovien tunnettuihin epäharmonioihin 
(persoonallisuuden heikkeneminen, pelot, masennukset, 
riippuvuudet ja aggressiot) ja vahvistaa siten mystiikan avulla 
voimakkaiden valtaa, kuten keskiajalla Euroopassa, mikä johti 
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tiedon tuojien vainoamiseen ja polttamiseen kristillisessä 
maailmassa. Aikana ennen Koraania ja ennen Koraanin 
fatalistista tulkintaa, joka omaksuttiin myöhemmin, samalla 
kulttuurin alalla tuotettiin suuria kulttuurisia ja humanistisia 
saavutuksia. Ajatelkaa esimerkiksi pyramideja, Aleksandrian 
kirjastoa, runoutta, tähtitiedettä, arkkitehtuuria, matematiikkaa, 
lääketiedettä ja taidetta. 
 
 
Käsky ihmisille, ettei heidän anneta kuvitella jotain heille 
tuntematonta, evoluutiota, asioita, prosesseja, järjestelmiä, 
tulevaisuutta, Jumalaa, jonka kanssa he kuitenkin kohtaavat 
päivittäin, tarpeena tai rituaalina, tai ettei heidän anneta seurata 
intuitiotaan, estää heidän mielikuvitustaan. Se johtaa siihen, että 
riippuvuus valtiosta ja uskonnosta on järjestelmälle luontaista, 
koska ei-kuviteltuja, hengellisiä tulevaisuuden rakenteita ei siis 
luoda ihmisissä itsessään, vaan väestön oletetaan saavan 
voimansa uskonnosta ja valtion johdolta - niiden antamista 
ohjeista ja laeista. Mielikuvituksen kieltämisen vuoksi ihmiset 
eivät voi luoda itselleen uusia ideoita, mielikuvia tai arvoja 
taaksepäin suuntautuneessa maailmassa, eivätkä näin ollen voi 
rakentaa nykyaikaisia tulevaisuuden ihanteita, vaikka Kristus ja 
Muhammed olivat itse suuria visionäärejä ja muutoksen tekijöitä.  
 
Ilman omia ja uusia arvoja ei ole luovaa ja tuottavaa 
tulevaisuuden muotoilua. Sekä yksilön että yhteiskunnan kehitys 
ja vauraus ovat mahdollisia vain vaikeuksin, jotka johtuvat 
luovuuden ja näkemyksen rajoituksista. Populaatio pysähtyy sille 
tarkoitettuihin kehitysvaiheisiin tai ei kehity geenien luonnollisten 
evoluutio-ohjelmien mukaisesti. Siksi ei ole yllättävää, että 
taaksepäin suuntautuneissa uskonnollisissa järjestelmissä ja 
ideologioissa menneisyyden viitejärjestelmät ja arvot 
ihannoidaan. 
 
Tämän päivän jakelusta käydään kamppailua eilisen arvojen 
kanssa. Tämän seurauksena ja uuden ja oudon pelossa käydään 
taistelua arvomuuttajia vastaan, jotka ajavat tietoisuuden 
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vallankumousta - toisin sanoen edistävät tulevaisuuteen 
suuntautunutta yhteiskuntajärjestelmää. Edellä kuvattu ilmiö 
koskee useimpia itsenäisiä ideologioita ja uskomusjärjestelmiä. 
Äärimmäisiin fatalisteihin, terroristeihin ja uusnatseihin kasvava 
etäisyys kognition, mielikuvituksen ja tulevaisuuden muotoilun 
kautta vaikuttaa osaltaan siihen, että he sulkevat itsensä pois 
kehittyvästä maailmasta ja elävät vain omassa maailmassaan - 
reagoivat tai toimivat yhä aggressiivisemmin ja meidän 
näkökulmastamme yhä epäinhimillisemmin. 
 
Mutta jotka fatalistisen käsityksensä perusteella toimivat 
uskontonsa, vakaumuksensa tai sisäisen välttämättömyytensä 
mukaisesti ja Jumalan käskyjen mukaisesti sekä tulevaisuuden ja 
tutkimuksen maailmoista, joista he uskovat olevansa suljettuja 
Jumalan sanan nojalla (mielikuvituksen rajoituksen tulkinnan 
mukaan), ja näissä epäuskoisten maailmoissa he näkevät 
viholliskuvansa ja haluavat siksi taistella ja tuhota muut uskonnot 
tai maailmankuvat ja niiden symbolit (kuten terrori-iskut 
osoittavat).  
 
Tämä on helposti mahdollista, koska valtajärjestelmien (myös 
demokraattisten valtioiden) johtoryhmät yhdistettynä uskontoihin, 
ideologioihin ja uskomuksiin, sekä sisäisesti (järjestelmään 
kuuluvat jäsenet) että ulkoisesti (kolmannet osapuolet), 
jatkokehitys, ennakkoluulottomuus, luovuus ja evoluutio vallan 
ylläpitämiseksi on- ja estää. Niitä, jotka eivät kuulu 
valtajärjestelmien kapeimpaan ytimeen, johdetaan harhaan tai 
pelotellaan ja pelotellaan, ja heidän persoonallisuutensa kehitys 
häiriintyy informaatiosuodattimien vuoksi. Ne, jotka luovuudellaan 
vastoin kaikkia odotuksia tuovat esiin uusia ideoita, jotka 
yhdistävät ihmisiä, luovat uusia arvoja ja ihanteita, esitetään 
valehtelijoina tai heidät tuomitaan oikeuden eteen huijareina ja 
lainrikkojina, jotka eristetään perheistään ja yhteiskunnasta. 
Lähitulevaisuudessa kulttuurien välinen koulutuksellinen kuilu ei 
muutu olennaisesti, koska edes länsimaissa ei ole vielä 
tunnustettu tai lopetettu museoiden ja tiedotusvälineiden kautta 
tapahtuvan taiteen dekoodauksen hyötyjä, taiteen dekoodauksen 
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ottamista pakolliseksi oppiaineeksi kouluissa, luovien ihmisten 
suojelua perustuslaeilla ja aivojen manipulointia vanhentuneisiin 
johtamisvälineisiin takertuvien piirien toimesta, jotka käyttävät 
villisti leviävää negatiivista mediatietoa. 
 
Juuri tässä kohdassa, läntisen maailman, idän ja kolmannen 
maailman lähes yhtäläisessä lähtötilanteessa luovuuden 
lisäämisessä parantuneen hermoverkoston avulla, piilee 
mahdollisuus, että kun luovuuden kaava otettaisiin 
maailmanlaajuisesti käyttöön tiedotusvälineiden kautta uusilla 
ohjelmilla ja sisällöillä (koska sen pitäisi olla optisesti kuvallinen - 
lukemisesta, kirjoittamisesta ja aiemmasta koulutuksesta 
riippumaton - välitysjärjestelmä), kaikki ihmiset voisivat ottaa 
saman askeleen samanaikaisesti. Kulttuurien, uskontojen, 
ideologioiden ja kansojen väliset äärimmäiset ylilyönnit, ristiriidat 
ja väärinkäsitykset vähenisivät huomattavasti, jos otettaisiin 
käyttöön tällainen luovuuden kaava - jota pitäisi oikeammin 
kutsua elämän kaavaksi tai rauhan kaavaksi. Se olisi loistava 
tilaisuus nostaa luovuuden ja älykkyyden tasoa 
maailmanlaajuisesti sekä vähentää terrorismia ja sodan vaaroja. 
 
Luovuus ja aivolohkot tähän päivään asti 
Euroopassa on historian kuluessa saatu kokemusta siitä, että 
uskonto ja valtajärjestelmät ovat estäneet väestön pääsyn tietoon 
(lukemiseen ja kirjoittamiseen). Tämän tilanteen rikkoi vasta 
1400-luvulla Johannes Gutenberg ja hänen keksimänsä 
kirjapaino, joka johti kirjojen monistamiseen ja levittämiseen ja 
siten tiedon levittämiseen silloisessa maailmassa. Tilastojen 
mukaan Euroopan etuoikeutetuilla ihmisillä oli tuolloin noin 900 
000 kirjaa. Vuosisataa myöhemmin Gutenbergin ansiosta niitä oli 
jo yhdeksän miljoonaa. Gutenberg vaikutti merkittävästi elitistisen 
saarron murtamiseen. 
 
Tiedonhallintamonopolin valta-asema jatkui pitkään, mutta 
Saksan yksittäisissä aluevaltioissa luku- ja kirjoitustaidon 
entisestä etuoikeudesta tuli velvollisuus vasta 1700-luvun lopulla 
valistuksen myötä. Saksankielisessä Preussissa otettiin käyttöön 
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oppivelvollisuus vuonna 1794. Mutta ei vain täällä, vaan 
useimmissa Euroopan maissa väestön lukutaito alkoi tähän 
aikaan. Tavoitteena oli myös torjua kansan köyhyyttä, 
tietämättömyyttä ja velttoutta ja siten edistää toimintaa ja 
tuotantoa valtion ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hitaasti 
väestön elinolot alkoivat parantua, keskimääräinen elinajanodote 
kasvoi ja lapsikuolleisuus väheni tasaisesti tähän päivään asti. 
Luku- ja kirjoitustaidon opetus, kasvatus ja oppiminen ovat jo 200 
vuoden ajan edistäneet tiedon räjähdysmäistä leviämistä ja 
rikkoneet edellä kuvattuja tietomonopoleja. 
 
Kaikkien tiedotusvälineiden kautta meihin tunkeutuu nykyään 
päivittäin valtava informaatiotulva, jota ilman emme voi enää 
kuvitella elämäämme ja jonka vuoksi meidän on hyvin vaikea 
erottaa tärkeää ja epäolennaista. Joillakin erittäin herkillä ihmisillä 
tämä johtaa mediatiedosta pidättäytymiseen tai, jos sitä tarjotaan 
tai se valitaan väärin, masennukseen, aggressiivisuuteen tai 
itsemurhaan ja äärimmäisessä fatalismissa ohjauksen alaisena 
itsemurhan ja aggressiivisuuden symbioosiin. Näissä sairauksia 
edistävissä tai laukaisevissa prosesseissa aivot halvaantuvat 
tilapäisesti tai pysyvästi laajoilla alueilla henkisten tai 
emotionaalisten virusten vuoksi. Negatiivisiin tietolähteisiin 
kuuluvat asteittain myös kauhuelokuvat ja -pelit tai vastaavat 
painotuotteet sekä negatiivisesti liioitellut radio-, lehti- ja tv-uutiset 
ja -raportit, jotka herättävät vastaanottajan mielessä pelkoja. Se 
ei vastaa ihmisen evolutiivista, informaatioon suuntautunutta, 
geenien ohjelmoimaa aistielintä eikä aivojen hermoverkostoa, 
että hänen elämänsä säteellä, korkeintaan noin 100 km:n 
säteellä, voidaan negatiivista ja todellisuutta vääristelevää 
informaatiota implisiittisesti syöttää havaitsijan tietoisuuteen, 
mentaaliviruksina valmistautumattomana ja tässä vähentää 
hermoverkostoa siten ja manipuloida sitä siten, että se johtaa 
negatiiviseen maailmantuntemukseen, niin että nämä ihmiset 
haluavat saada aikaan eristäytymisensä tästä negatiivisesta 
maailmasta, myös asteittain. Evoluution myötä kehittynyt 
aistielinten suora tiedonsaanti rajoittuu noin 100 metrin säteelle 
havaitsijasta. 
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rajoitettu. Yli 400 metrin etäisyydellä emme pysty enää 
erottamaan mitään yksityiskohtia edes parhaalla silmällä. Kuka 
on koskaan elämässään nähnyt ihmisiä silvottavan tällä säteellä? 
Geenien ohjelmointi on linjassa lajien säilymisen periaatteen 
kanssa siten, että kaikki negatiivinen ja hengenvaarallinen tieto 
näkökentän säteellä asetetaan etusijalle suoran aistihavainnon 
mahdollisuuksiin nähden, jotta se voi ryhtyä välittömiin 
suojelutoimiin itsensä ja oman lajinsa puolesta. 
 
Jotkut mediayhtiöt ja poliitikot (Hitlerin tie valtaan on opettavainen 
esimerkki henkisten virusten käytöstä ja yhdistämisestä sekä 
hermoverkkojen uudelleenohjelmoinnista) käyttävät tätä lajin 
säilymistä turvaavaa, evoluutioon perustuvaa suojeluvaistoa 
tiedustelun ja propagandan ansana. Jopa kielteisesti kehittyvän 
maailman kustannuksella ne kasvattavat voittojaan ja valtaansa 
rohkaisemalla rikollisuutta, ääriaineksia ja terroritekoja tai jopa 
järjestämällä niitä, samalla kun ne vaativat demokraattisesti 
jyrkkiä toimenpiteitä ja suurempaa valtaa sekä perustuslaissa 
taattujen perusihmisoikeuksien rajoittamista rikollisuuden, terrorin 
ja ihmisoikeusloukkausten torjunnassa. 
 
Poliittisen vaatimuksensa toteuttamiseksi globaalia negatiivista 
tietoa siirretään myös multimedian välityksellä vastaanottajan 
kasvoihin ja tietoisuuskenttään - 100 metrin säteellä - ja näin 
hänen tietoisuuteensa ja hermoverkkoonsa asennetaan 
todellisuudeksi pelon vääristämä maailma, joka voi vähentää 
hänen älykkyyttään - kuten tutkimukset osoittavat - jopa 30 
prosenttia synapsien mutaatioiden kautta. Yhtäältä tämä 
negatiivisesti ylipiirretty maailma ei vastaa evoluution myötä 
kehittynyttä ulkoista näkökenttätodellisuutta, ja toisaalta 
älykkyyden ja luovuuden väheneminen rajoittaa aivovamman 
saaneen henkilön kykyä tehdä päätöksiä. Lisäksi, kuten lukuisat 
tutkimukset vahvistavat, on olemassa muita fyysisiä ja psyykkisiä 
sairauksia, jotka johtuvat peloista, masennuksesta ja 
persoonallisuuden heikkenemisestä. Tästä syystä aivovamman 
salakavalat tekijät pysyvät piilossa sairaalta henkilöltä jopa hänen 
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älykkyytensä heikkenemisen kautta. Mielenterveysongelmien 
vuosittainen lisääntyminen, jota Maailman terveysjärjestö WHO 
julkaistut luvut masennuksesta kärsivistä ja itsemurhista puhuvat 
omaa kieltään, ja ne on pyydetty WHO:lta. Pelkästään Saksassa 
on 340 000 masennuksesta kärsivää ja yli 11 000 itsemurhaa 
vuodessa, kun ei oteta huomioon sitä suurta määrää 
ilmoittamattomia tapauksia, joita asiantuntijat olettavat. Nämä 
korrelaatiot ja vaikutukset käyvät ilmi laajoista tutkimuksista sekä 
saksalaisen Max Planckin psykiatrian instituutin Münchenissä 
julkaisemasta tutkimuksesta "Depressio 2000": "Empiirisesti 
varmistettu masennussairauksien haavoittuvuus ja riskitekijät 
ovat sukupuolen lisäksi (naisilla on suurempi todennäköisyys 
sairastua) erityisesti: 
Perheperinnölliset tekijät: Masennuspotilaiden ensimmäisen 
asteen sukulaisilla on huomattavasti suurempi todennäköisyys 
sairastua masennukseen elämänsä aikana; taudin 
esiintymistiheyden on osoitettu olevan erilainen identtisillä ja 
veljeskaksosilla.  
Neurobiologiset muutokset: Häiriöt hermosolujen sisäisessä ja 
niiden välisessä viestinvälityksessä sekä endokrinologiset 
vaikutukset (esim. kortisoli, melatoniini) ja häiriöt unen ja 
heräämisen säätelyssä. tietyt häiriintyneet kognitiiviset tyylit, 
aiemmat ahdistuneisuushäiriöt ja riippuvuus psykotrooppisista 
lääkkeistä, päihteistä - akuutit ja krooniset psykososiaaliset 
(stressi)tekijät, kuten ero, työttömyys, elämänkriisit, menetyksen 
kokemukset ja yksinäisyys (yksin tai erillään asuvilla on 
merkittävästi kohonnut sairastumisriski) ja tietyt krooniset fyysiset 
sairaudet (esim. krooniset kipuoireyhtymät).". Lähde: Max 
Planckin psykiatrian instituutti, München. 
Sairauden laukaisevat tekijät riippuvat siitä, millaisia merkityksiä 
sairastunut henkilö antaa negatiivisille kognitioille. 
 
Tämä ei kuitenkaan voi peittää sitä tosiasiaa, että näiden 
henkisten virusten humuksen ja kasvualustan valmistavat 
propagandamediat (halukkaat mediayhtiöt, jotka ovat 
valtarakenteiden palveluksessa, tuottavat pelkoa ja rajoittavat 
älykkyyttä ja demokratiaa). Lisäksi kaikki Max Planck -instituutin 
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luettelemat syy- ja riskitekijät voidaan suoraan tai epäsuorasti - ja 
lisätutkimukset vahvistavat sen - jäljittää nykyisin vallitsevaan 
mediakäytäntöön, joka on syypää. Lisäksi masennuksen 
etiologisessa tutkimuksessa oletetaan, että masennuksen 
taustalla on useita syitä, joissa geneettisillä, neurobiologisilla, 
psykologisilla, sosiaalisilla ja käyttäytymiseen liittyvillä tekijöillä on 
yhtä suuri merkitys. Jos lukuisat kansainväliset, empiirisesti 
todistetut tutkimustulokset edellä mainituilta aloilta sekä 
taidehistoriasta, evoluutiotutkimuksesta ja kognitiivisten 
järjestelmien evoluutioteoriasta asetetaan päällekkäin 
ruudukkoon, saadaan selvästi vahvistava kuva 
propagandamediaa hyödyntävistä mielenterveysviruksista, jotka 
voivat mutaantua jatkuvasti uuden negatiivisen tiedon myötä ja 
siten oireilla kliinisessä kuvassa eri tavoin. 
 
Politiikan ja propagandamedian voittojen kasvattamisen ja vallan 
laajentamisen maksimi ei pysähdy edes kansan aivovammoihin. 
Tuloksena on kaikkien mahdollisten hallinnon vastustajien 
vangitseminen ja murhaaminen, sodat ja yritys hävittää 
kokonaisia etnisiä ryhmiä ja kansoja (ks. www.Shoa.de).  
Tätä ilmiötä havainnollistavat esimerkiksi natsihallinto, natsien 
Stalinin aikakaudella tai Saddam Husseinin vastaisessa sodassa, 
ja siitä on osoituksena vallanpitäjien sopeuttamien mediayhtiöiden 
tietoinen tai tiedostamaton apu. Historioitsijoiden tieteellisen työn avulla 
tämä ilmiö esitetään ymmärrettävästi. 
 
Nykyään vallan pakkomielteiset eivät unohda, että kun kansa 
on selvinnyt hengellisestä epidemiasta ja tunnistanut 
yhteydet, se on vastustuskykyinen tämän taudin uudelle 
leviämiselle.  
Tämän estämiseksi tutkimuksia jätetään huomiotta, 
väärennetään ja levitetään ja käytetään niiden tulosten 
vastaisesti poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi - vaikutusten 
ollessa päinvastaisia. (Tiedotusvälineistä löytyy lukuisia 
esimerkkejä huumeiden, katastrofien, rikollisuuden, uusnatsien, 
muukalaisvihan, koulutuksen, taiteen ja taiteilijoiden, lääketieteen 
jne. aloilta). Persoonallisuuden vapaan kehityksen estäminen 
aivojen fyysisen vamman kautta voi tutkimusten mukaan johtaa 
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keskimääräisen älykkyysosamäärän (IQ) laskuun 100-110:stä 
alle 80:een. Ajatellaanpa vain hyvin tunnettua tenttien pelkoa, 
joka tulevaisuuden pelkona voi tilapäisesti tukkia osia 
hermoverkosta. 
 
Kuten kansallissosialismin kehitys Saksassa on osoittanut, 
propagandamedian manipuloima ihminen on suljettujen luovien 
ja älyllisten resurssiensa vuoksi kykenemätön tekemään 
harkittuja poliittisia päätöksiä äänestäjänä (ks. myös 
www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, 
Entartete Kunst, Propagandafilmen). Tässä tilassa 
pakkomielteinen voima voi manipuloida loukkaantuneen aivoja 
muokkaamaan vaistomaisesti vähentyneen tietoisuuden 
hermoverkkoa uudelleen (poistamalla tai rajoittamalla kriittisen, 
tasapainottavan ja luovan tietoisuuden verkostoa) yksinkertaisen, 
emotionaalisesti latautuneen uuden tiedon avulla. Siirrettynä 
länsimaisen maailman demokraattisten maiden koulutukseen 
voidaan todeta, että tieteellisten tutkimusten (ks. Pisa-tutkimus) 
mukaan nuoret eivät keskimäärin enää kykene akateemisiin 
huippusuorituksiin (ÄO:n alenemisen kautta). Samat tulokset 
heijastuvat myöhemmin maan vuosittaisiin taloustietoihin, jos 
negatiivisen tiedon kulutusta tiedotusvälineissä ei hillitä vaan sitä 
edistetään edelleen. Älyllisesti sulkeutuneelle 
mediavastaanottajalle jää avoimeksi, mahdollisen aggression tai 
masennuksen kehittymisen lisäksi, vain tie vapaaehtoiseen 
pakkotyöhön (joka puolestaan antaa henkisille viruksille uutta 
voimaa) tai mahdollisuus ottaa haltuunsa hallitsijoiden haluama 
yhteiskunnan yleinen suunta ilman kritiikkiä tai motivaatiota. 
Kolmannen vuosituhannen alussa on aika sisällyttää 
perustuslakeihin, että väestössä koulutetaan ja vakiinnutetaan 
pakollisen opetuksen avulla tietojärjestelmä, tietoisuuden luova 
verkko, joka näin vahvistaa hermoverkkoa ja ankkuroituu siihen 
erityisesti. Näin ihminen voisi valikoivasti ja tiedostamattaan 
esisuodattaa evolutiivisesti tärkeän ja merkityksettömän tiedon 
tulvan, joka ryöppyää hänen päälleen, ja siten estää älykkyyden 
ja luovuuden rajoittumisen ja samalla saavuttaa päinvastaisen 



 

 
15 

tuloksen, nimittäin edistää automaattisesti luovuutta ja älykkyyttä 
koko elämänsä ajan. Katja Thimm sanoo Der Spiegel -lehdessä:  
 
 "Jokainen oppimisprosessi muuttaa aivoja" [2]. 
 
Gerhard Roth, Bremenin yliopiston neurotieteilijä ja 
Delmenhorstissa sijaitsevan Hanse-Wissenschaftskollegion 
rehtori vahvistaa samassa raportissa: 
"Jokaiseen oppimisprosessiin liittyy muutos aivoissa".... 
 
Näkyvä luovuus on lajia ylläpitävää, se muokkaa hermoverkkoa. 
Matematiikan ja didaktiikan professori Gerhard Preiß Freiburgin 
yliopistosta: 
 
"Vaikka etiikka ja laki kieltävät invasiiviset aivokokeet ihmisillä.... 

Ihmiset. Tutkijat tietävät kuitenkin eläinkokeista, että 
monimutkaiset aivot oppivat samalla tavalla. Heidän aivoissaan 

tapahtuu vastaavia prosesseja, kun he abstrahoivat, yleistävät ja 
jakavat ympäristönsä luokkiin, kuten pieniin ja suuriin, 

äänekkäisiin ja hiljaisiin. Neuraaliset perusmekanismit ovat 
universaaleja merietanasta lähtien.  

ihmiselle. “ 
 

Oppiminen tarkoittaa tiedon ankkuroitumista aivoihin siten, että 
heidät voidaan kutsua milloin tahansa. Mahdollisesta luovuuden, 
älykkyyden ja ihmisyyden kehittämisen välineestä puhui taiteilija, 
professori Joseph Beuys: 
 

"Taide on mielestäni ainoa kehittävä voima. Toisin sanoen vain 
ihmisen luovuudesta johtuen olosuhteet voivat muuttua." 

 
Vuodesta 1988 lähtien taiteen kaavan avulla on ollut 
käytettävissä henkinen työkalu olosuhteiden muuttamiseksi. Se 
mahdollistaa yleisesti pätevän pääsyn luovuuteen ja teorian 
lisäksi graafis-optisen tavan edistää aivojen neuronaalista 
luovuusverkostoa, joka luovana tietoisuusverkostona tekee 
luovuuden havaittavaksi ja esisuodattaa ja tallentaa sen 
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kognitioksi. Aivoissa tapahtuvista prosesseista Gerhard Preiß 
ilmaisee itsensä seuraavasti:  
 

"Aivojen on suojeltava itseään oppimasta liikaa. Koska 
Sekunti sekunnilta mittaamaton määrä vaikutelmia ja käsityksiä 
kilpailee hänen huomiostaan. Jos ne kaikki tallennettaisiin, aivot 

halvaantuisivat hyvin lyhyessä ajassa merkityksettömän 
tietomassan tulvasta. Siksi sen on selviydyttävä ennen kaikkea 

kahdesta vaikeasta tehtävästä: Tärkeiden ja epäoleellisten 
asioiden erottaminen toisistaan ja kategorioiden muodostaminen. 

Ensin aivot tislaavat kaikista ajatuksista ja ideoista, 
aistiärsykkeistä, aistimuksista ja kokemuksista sen pienen osan, 

jonka ne pitävät tarpeeksi tärkeänä tallennettavaksi ja 
muistettavaksi aivoihin. Tämä ote on sitten laitettava 

järjestykseen. Vain niille, jotka pystyvät tunnistamaan Boskopin, 
Cox Orange -omenan ja Granny Smithin omenan, maailma on 

järkevä. Valtavan suodatus- ja lajittelutyön tekee pään noin 100 
miljardin hermosolun verkosto, joka puolestaan on yhteydessä 

toisiinsa yhteensä noin 100 biljoonalla yhteyspisteellä 
(synapsilla). Jokainen vaikutelma, jokainen ärsyke, jokainen 

olosuhde, jolle ihminen altistuu, muuttaa tätä hienosti kehrättyä 
verkkoa vahvistamalla tiettyjä hermosolujen yhteyksiä ja 

heikentämällä toisia." 
 
Taiteen tulkinnan kaava ei ainoastaan vahvista aivojen 
luomisverkostoa, vaan myös esisuodattaa tietoa tietoisuudelle, 
jotta aivot helpottuvat ja tieto valmistetaan (kuten omena), 
tehdään tunnistettavaksi luovuudeksi, esitetään. Näkyvä luovuus 
on lajia ylläpitävää, se muokkaa hermoverkkoa. Lapsuudessa 
murrosikään asti geenien ohjelmoinnin avulla kehitetyt synopsit ja 
niiden väliset yhteydet, uusi tieto ja lajin säilymisen edellyttämät 
kognitiot muodostuvat uudelleen aikuisuudessa, pääasiassa 
tietoisuuden esisuodattamien, lajin säilymisen edellyttämien 
kognitioiden avulla. Kaava mahdollistaa mielikuvituksen ja 
tulevaisuuden muodostumisen, jota nopeasti laajeneva 
hermoverkko edistää luovaa suorituskykyä varten. Aivojen 
kehittyvä luovuuskeskus ja/tai -verkosto on nykyään nähtävissä. 
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Koska ensisijainen aistihavaintomme on näkö, luovuuden tai 
taiteen tunnistaminen, visuaalisen luovan muutoksen valikoiva 
havaitseminen, luova näkeminen on konkreettisen henkisen 
evoluutiomme tärkein ja tehokkain prosessi. Luovuuden 
kognitioprosessi luodaan ja/tai sitä edistetään geenien lajia 
ylläpitävällä ohjelmoinnilla tietoisuuden evoluutiomoottoriin ja 
kaavalla. Tietenkin kuilu niiden ihmisten välillä, jotka ovat 
ymmärtäneet tämän kognition ja vakiinnuttaneet sen 
hermoverkkoonsa, kasvaa yhä nopeammin ja tiheämmin, kun he 
suodattavat leivästä ja peleistä pois juuri sen tiedon, joka on 
tärkeää heidän synapsiensa ja verkostonsa kehitykselle 
tunnistamalla muutokset nykypäivän erilaisissa medioissa. 
Saksalaisen tutkijan ja antropologin Friedemann Schrenkin 
mielestä tämän tieteellisen aukon tutkiminen voisi nopeuttaa 
nopeasti ihmisen biokulttuurista evoluutiota. Perusperiaate - 
etsitty koodi - tulee selvästi esiin kaikkien elämänmuotojen 
kohdalla lajin säilyttävänä geeniohjelmana, joka suodattaa lajin 
säilymistä varten tarvittavan tiedon ja tallentaa sen 
hermosoluverkkoon. Korrelaatiot ja henkisen ja fyysisen 
rappeutumisen käänteinen prosessi on kuvattu etukäteen, ja niitä 
tukevat lukuisat empiirisesti validoidut tutkimukset: 
a) Lajikohtainen prioriteetti positiivisten tietojen osalta 
b) Huumeriippuvuus negatiiviseen informaatioon hermoverkon 
epäluonnollisen muuttamisen kautta. 
c) Persoonallisuuden geenien ohjelmoima sopeutuminen 
negatiiviseen ulkomaailmaan. 
 
d) Ulkomaailman muuttaminen omilla teoillaan, jotta se olisi 
sopusoinnussa hänen hermoverkkonsa sisäisten kognitioiden 
kanssa, aina riehumiseen, rotuvihaan, antisemitismiin, 
sosialismiin, sosialismiin, kommunismiin, kapitalismiin, 
riistokolonialistiseen tai globaaliin kapitalismiin, uskonnolliseen 
fanaattisuuteen, terrorismiin, sotaan tai - ja tätä esiintyy usein - 
aivan tavalliseen hulluuteen asti. Usein nämä ilmiöt esiintyvät 
sekamuotoisina, jotka voivat olla esimerkiksi alueellisia, 
kansallisia tai joille on ominaista ryhmätietoisuus. 
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Madridilainen neurobiologi ja tutkija Alberto Ferrús etsii 
seuraavaa tärkeää askelta neurobiologiassa: 
 

"Haluaisimme löytää jonkinlaisen hermokoodin, jotta 
ymmärtäisimme esimerkiksi sitä, miten havaintokyky koodataan 
aivoissa. Tai miten säilytämme vastaanotetun tiedon muistissa: 

Koodi: Miten kärpäsen tai ihmisen aivot toimivat? Minkä 
perusperiaatteen mukaan? Yksityiskohdat ovat tietysti erilaisia 

jokaisessa organismissa. Mutta ehkä, ehkä on olemassa 
tällainen perusperiaate, tällainen yleismaailmallisen arvon koodi. 

Kun se olisi löydetty, olisimme ottaneet valtavan harppauksen 
eteenpäin.  

Se veisi meitä yhtä pitkälle kuin Mendelin lait veivät aikoinaan 
genetiikkaa." 

 
Lähde: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", julkaistu 
vuonna 2000, Siedler Verlag, Berliini. 
 
[1] Mediankuluttajasta tulee huumeriippuvainen geeniensä ohjelmoiman lajinsuojeluohjelman kautta, ja hänellä 
on kaikki huumeiden käyttöön liittyvät seuraukset ja terveyshaitat, koska hänen hermoverkkoonsa on luotu 
yhteyksiä negatiivista tietoa varten. Nykyään tiedämme huumeita koskevan tutkimuksen perusteella, että kun 
hermoyhteydet on luotu, riippuvuus syntyy muistin kautta. Ihminen lankeaa henkistä virusta tuottavan 
propagandamedian välityksellä nelinkertaiseen geneettiseen ansaan. 
2] Hyvää huomenta, rakkaat numerot, saksalaisessa uutislehdessä "Der Spiegel" nro 27/2002. 
"Kaksi Göttingenissä sijaitsevan Max Planck -instituutin tutkijaryhmää on nyt pystynyt osoittamaan, että 
synapseja muodostuu aivojen varhaisessa kehityksessä myös ilman viestintäärsykkeitä. Vasta myöhemmässä 
kehityksessä 
Aktivointiärsykkeet välttämättömiä." Lähde: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki Tokion yliopistosta osoitti 
kädellisten aivotutkimusten avulla työkalun käytön jälkeen, että neuronit järjestäytyvät uudelleen integroimaan 
työkalun oman kehon mielikuviin. Lähde: Tokion yliopisto 
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Vapauden kaava? 2020 

 
Saamme yhä enemmän tietoa ja mainoksia siitä, mitä haluamme tällä 
hetkellä, ja sukellamme yhä syvemmälle hermoverkkorakenteeseen, 
joka näyttää meille, mikä vahvistaa aiempaa ajatteluamme ja mikä on 
tällä hetkellä mukana. Elokuva- ja musiikkipalvelut näyttävät enemmän 
sitä, mitä kuuntelemme, ja uutissyötteet näyttävät enemmän sitä, mihin 
jo uskomme tai mitä pelkäämme. Tämä ei ole todellinen maailma, vaan 
vain pieni siivu siitä.  
 
Ajattelu muuttuu vinoutuneeksi, kun uskomuksissa on tätä tietoa, ja 
muu tieto jää niin marginaaliin, että kehitämme yhä vähemmän 
myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Niin paljon, että voimme asua 
vierekkäin, vaikka elämme täysin erillisissä todellisuuksissa. 
Haluammeko elää tällaisessa maailmassa, jossa informaatiorobotit 
antavat väärää tietoa, jossa elämme henkisissä saaristomaailmoissa, 
jossa muukalaisia hallitaan eristyksissä ilman, että voimme koskaan 
nähdä elämän ja kokonaisuuden monimuotoisuutta?  
 
Algoritmikulttuurissa sosiaalisessa mediassa näkyy yhä enemmän sitä, 
mikä vahvistaa meitä kognitioissamme ja pyrkimyksissämme, ja lisäksi 
se peittää alleen suurimman osan maailman monimuotoisesta tiedosta 
. 
 
Algoritmien kehittäjät väittävät palvelevansa meitä ja antavansa meille 
enemmän sitä, mitä haluamme. Mutta todellisuudessa ne antavat vain 
lisää sitä, mitä olemme jo kokeneet, ja samalla manipuloivat meitä 
tuotteiden ja algoritmien suunnittelijana toimivan yrityksen hyväksi. Se, 
että lapselle annetaan vain sokeria ja karkkia ruoaksi naamioituna, 
auttaa sokerin tuottajaa, mutta johtaa lapsen sairastumiseen ja lopulta 
ennenaikaiseen kuolemaan. Algoritminen toistokulttuuri on pysähtynyt 
ja kuoleva kulttuuri, joka rajoittaa huomiotamme ja poistaa tai 
himmentää tiedon monimuotoisuutta ja siten ihmisten neroutta ja 
luovuutta.  
 
Se on suunnattu luovuuttamme, älykkyyttämme, moninaisuuttamme, 
suvaitsevaisuuttamme, elämäämme, lajien ja luonnon säilyttämistä 
vastaan, ja tämä ei koske ainoastaan luovuuttamme koskevan tiedon 
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radikalisoitumista, vaan myös yksipuolisen purkitetun tiedon 
negatiivista epigeneettistä toimintatapaa kehossamme, terveyteemme 
ja elinikämme lyhenemiseen sekä demokratian ja eriytyneiden 
mielipideryhmien tukahduttamiseen hevosille eikä ihmisille keksittyjen 
informaatiolamellien avulla, tiedotusvälineiden suorittamaan 
informaation esivalintaan ja niiden väitettyyn tulkinnalliseen 
suvereniteettiin, mikä sitten vaarantaa demokratian ja rauhan massojen 
diktatuurina. 
 
Algoritmiset robotit hallitsevat tiedotusvälineitä ja valikoivaa 
havaintokykyämme niin, että voimme kehittyä vain niiden ohjelmien ja 
tietojen kehittyneissä ja ennakkoluuloisissa puitteissa, jotka näyttävät 
meille todellisuudelta. 
 
Missä ovat algoritmit, jotka antavat meille sen, mitä emme ole vielä 
nähneet, harkinneet tai uskoneet? Missä ovat algoritmit 
, jotka murtautuvat luovuuden avulla tämän ajatusvankilan läpi niin, että 
voimme ilman kuluttaja- ja brändineuroosia tehdä 
persoonallisuudestamme, terveydestämme ja elämämme 
onnellisemmaksi, terveemmäksi, empaattisemmaksi, kestävämmäksi, 
merkityksellisemmäksi ja vahvistaa immuunijärjestelmäämme 
pandemioita, tauteja ja pelkoa aiheuttavia mediaviruksia vastaan? 
Jotka eivät anna meille sitä, mitä me tai yritykset/diktaattorit haluavat 
meidän tekevän, ajattelevan ja ohjelmoivan puolestamme, vaan sitä, 
mitä me todella tarvitsemme itsellemme, yhteiskunnalle, luonnolle ja 
maailmalle? Luonto on kehittänyt tämän algoritmin geneettisesti jo 
satoja miljoonia vuosia sitten kasveissa, eläimissä, ihmisissä ja jopa 
aivottomissa yksisoluisissa organismeissa ja eläimissä ja jalostanut sitä 
tallentamalla tietoa ja epigenetiikkaa lajin säilyttämiseksi. Luonnon 
algoritmin nimi: "luovuus". Se on antanut meille taidetta ja innovaatioita, 
enemmän ruokaa, vapauden, hyvinvoinnin, pidemmän eliniän ja 
paremman terveyden sekä ensimmäisen askeleen kohti demokratiaa. 
Nyt meidän on vain paljastettava valikoiva luonnon nerokas algoritmi, 
luovuus, jotta voimme luoda paremman tulevaisuuden suvereenisti 
kaikille ihmisille.  
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Eettinen kapitalismi 2014-2020 
 
Omistan seuraavan luvun sydämellisellä kiitoksella, 
kirjan "Systemopposition" kirjoittaja Michael Greven, 
joka keskusteluissa antoi minulle arvokkaita neuvoja uuden, 
oikeudenmukaisemman yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi kritiikin 
ja ehdotusten kautta, ja kuvasi eettisen kapitalismin mallintajaa näin:  
 

"Dieter Liedtke on taiteilija,  
Sosiologi ja yhteiskuntafilosofi 

 tähän asti tuntemattomilla mielen osa-alueilla." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Valtio-opin professori / Marburgin, Darmstadtin ja Hampurin yliopistojen dekaani / DVPW:n 

eettisen komitean ja DVPW:n opetus- ja opintokomitean puheenjohtajaLuigi Sturzon Premio 
Amalfin erityispalkinto/  

Saksan valtiotieteellisen yhdistyksen kunniamerkki/ 
Neuvonantaja eettisen kapitalismin suunnittelussa yhteiskunnallisena järjestelmänä. 

 
Michael Grevenin lausunto osoittaa, että Hegelin dialektiikkaa ja hänen 
idealismiaan Marxin materialismin kanssa ei ole vielä toteutettu 
synteesin kautta eettiseksi kapitalismiksi.  
 
Seuraavat ajatukset eettisestä kapitalismista eivät voi olla 
patenttiratkaisu.  
 
Luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.  
Uusi kehitys ja tutkimus tietysti muuttavat vaatimusten parametreja, 
mutta yhdessä uusien havaintojen kanssa ne osoittavat suunnan, johon 
voimme mennä tulevaisuudessa rauhassa yli 20 miljardin ihmisen 
kanssa. Tiedossa olevia yhteyksiä on tarkasteltava, tulevasta 
kehityksestä on keskusteltava, mutta myös poliitikkojen ja yritysten 
huomio on kiinnitettävä niihin, ja näin on edistettävä pohdintaa siitä, 
miten eettistä kapitalismia voidaan kehittää ja toteuttaa 
yhteiskuntapoliittisella tasolla, ei ainoastaan Saksassa ja Euroopassa 
vaan koko maailmassa. 
 
Tämän päivän näkökulmasta ei ole suositeltavaa laajentaa kapitalismia 
ja sen heikkouksia ja pimeitä puolia entisestään aiheuttamatta vielä 
enemmän vahinkoa ihmiskunnalle, luonnolle tai ympäristölle. 
Päinvastoin, tarvitsemme uuden kapitalistisen käsitteen, joka sisältää 
kapitalismin edut ja joka suojelee ja toteuttaa YK:n peruskirjan 



 

 
22 

ihmisoikeuksia ja lajien säilyttämistä luomakunnan merkityksessä sekä 
pyrkii kestävyyteen ja yhteiseen ympäristöön perusedellytyksenä ja 
perustana.  
Tarvitsemme uudeksi yhteiskunnalliseksi evoluutioksi uudenlaisen 
 "Eettinen kapitalismi".  
 
Eettisen kapitalismin evolutiivinen etu: 
Viimeisimpien tutkimusten mukaan se vastaa geneettistä ja 
epigeneettistä, luonnollista, sosiaalista ja evolutiivista DNA-
ohjelmointiamme: "Being our human". 
 
Eettisen kapitalismin tavoitteet 
Eettinen kapitalismi keskittyy kestävien, ympäristöä säästävien 
tuotteiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen sekä eettisiin voittoihin, 
joissa ihmiset ja luonto ovat etusijalla. 
 
1. oikeus vapaaseen kehitykseen 
Jokaisella ihmisellä on oikeus: Tiedonvälityksen vapaus, lehdistön 
vapaus, mediakoodin huomioon ottaminen vastuuhenkilöiden toimesta, 
koulutukseen ja luovuuden ja persoonallisuuden vapaaseen 
kehitykseen, Código Universon vapaaseen käyttöön 
koulutusjärjestelmien kautta, jotta uskonyhteisönsä olemassa olevan 
luovuuden neurobiologinen mukauttaminen olisi yksinkertaisinta (vain 
näkemällä ymmärrys), kulttuuria ja kansaansa sekä aiemmin 
väärinymmärrettyjen uskontojen, kansojen, kulttuurien, taideteosten ja 
innovaatioiden ymmärtämistä sekä oikeutta vapaasti käytettävissä 
olevaan internetiin, koulutus-, koulu-, ammatilliseen ja 
jatkokoulutusjärjestelmiin, lisäksi oikeutta saada tietoa Código 
Universosta ja eri mediakoodeista alueellisesti vallitsevalla kansallisella 
kielellä ja englanniksi, lisäksi tätä varten 
vapaa pääsy tietokoneella ja ilmainen internetyhteys. 
 
2. kansainvälisen yhteisön suojelu 
Jokaisella ihmisellä on oikeus puolustaa vapauksiaan ja ihmisarvoaan 
sekä suojella maailman yhteisöä totalitaarisilta valtiojärjestelmiltä, 
diktatuureilta, terrorismilta, sodalta, kansanmurhalta, kidutukselta, 
sorrolta, hyväksikäytöltä, rasismilta, syrjäytymiseltä, väärältä ja 
harhaanjohtavalta tiedottamiselta sekä suoralta ja piilevältä, 
hienovaraiselta pelon levittämiseltä. 
 
3. oikeus ehdottomaan perustuloon. 
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Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen juomaveteen, vaatteisiin, 
terveydenhoitoon, ruokaan sekä ihmisarvoiseen asuntoon ja/tai 
ehdottomaan perustuloon, joka antaa hänelle mahdollisuuden tehdä 
vapaaehtoistyötä yhteiskunnan hyväksi omasta pyynnöstään tai tehdä 
tehtäviä ja työtä, jotka antavat merkitystä hänen elämälleen ja tuottavat 
lisätuloja. Lisäksi kuukausittainen perustulo antaa hänelle kuitenkin 
myös mahdollisuuden asettua jollekin yhteiskunnan eri 
varallisuustasoille. Käyttämällä epigeneettisesti olemassa olevaa 
luovuuttaan Código Universon avulla jokainen ihminen edistää 
maansa, yritystensä ja elämänsä eettistä kehitystä ja taloudellista 
menestystä eettisten tuotteiden ja eettisten liiketoimintamallien 
levittämisen sekä oman taloudellisen osallistumisensa eettisiin 
käsitteisiin. Ehdottoman perustulon pitäisi turvata ihmisarvo. Veroja 
joutuvat maksamaan vain työstä ja tietokoneiden käytöstä hyötyvät 
yritykset ja organisaatiot. Työsuorituksesta ei saa enää rangaista 
veroilla, kuten feodaalivallan aikana. 
Tulovero tai työvero poistetaan sosiaaliturvamaksuineen ja sairaus- ja 
eläkevakuutuksineen, ja ne korvataan online-käyntiverolla käyttö- ja 
toimituspaikassa sekä kokonaisvaltaisella tuotantoverolla laskuttavan 
kunnan/maan tai tuotantopaikan maassa, jossa yrityksen suoritus 
tapahtuu.  
Arvonlisäveroa tai liikevaihtoveroa ollaan uudistamassa.  
 
Tapa 
Emme tarvitse valtiota, globaalisti asemoitunutta yritystä tai 
uskonnollista yhteisöä ajamaan eettisen kapitalismin tavoitteita, vaan 
ihmisiä kaikkialla maailmassa, jotka eivät halua jatkaa riistävien, 
hallitsevien ja dualististen järjestelmien tukemista ja jotka haluavat 
osallistua eettisen maailman myönteiseen ja avoimeen suunnitteluun. 
Lait ja perustuslait eivät ole eettisen kapitalismin tiellä. Mutta jopa 
niissä valtioissa, joissa eettinen kapitalismi kielletään, eettisen 
kapitalismin periaatteiden mukaisesti elävien avointen valtioiden 
väestön nopeampi ja voimakkaammin kehittyvä luovuus, parempi 
terveys ja korkeampi vauraus todistavat ihmisten käytännön ja 
filosofisesti vapaammat muokkautumismahdollisuudet. Vähitellen jopa 
suljetuissa yhteiskuntajärjestelmissä (kuten viimeisten 500 vuoden 
historia osoittaa) alkaa vallita ymmärrys siitä, että ilman vapautta, 
ihmisarvoa, väestön hyvinvointia ja terveyttä (maailman väkiluku 
kasvaa jatkuvasti), YK:n ihmisoikeuksien peruskirjan noudattamista ja 
uskonnonvapautta yksikään valtio ei voi pysyvästi estää 
yhteiskuntajärjestelmän kehittymistä. 
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Ehdotetut vaalikysymykset: Äänestäjäyhteisö ja kehitettävät 
tekoälyohjelmistot, jotka hyödyntävät väestön parviälyä (ja jotka 
siten kokoavat, suodattavat ja kehittävät kansalaisten kehittämiä 
äänestyspuheenvuoroja keskustelua varten), tarjoavat kukin 
kolme puolueetonta, ei-henkilökohtaista, graafista faktaelokuvaa, 
joissa on selkeät selitykset, jotka perustuvat näyttöön 
perustuvaan tietoon (joita puolueettomat yliopisto-opiskelijat 
tuottavat ja tarkistavat faktojen ja mediakoodin noudattamisen 
perusteella), ja jotka edistävät koulutusta, tietämystä ja vapaata 
päätöksentekoa äänestäjälle. 

 
 
 
 
 

 
Suora demokratia 2014-2020 
 
Kymmenen vuosituhannen mittaiseen historiaamme;  
 

Enemmän ihmisiä = enemmän ihmisoikeuksia, 
enemmän vapautta, enemmän vaurautta, enemmän terveyttä ja 

enemmän elinaikaa sekä enemmän tietoa, enemmän tietoa. 

Toistaiseksi kapitalismissa olemme sopeuttaneet ihmiset 
koneiden työskentelytapaan, jotta saisimme voittoa tuotannosta. 
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Kun maailman väkiluku kasvaa, mukautamme robotit, jotka 
tulevaisuudessa kirjoittavat omat ohjelmansa, ihmisten tarpeisiin 
innovaatioiden avulla. Tulevaisuudessa työ järjestetään 
yksilöllisesti siten, että jokainen ihminen voi elää mielekästä 
elämää valitsemassaan maassa arvokkaasti, hyvinvoivana ja 
terveenä.  

Luovuuden, koulutuksen, demokratian ja toisen valaistumisen 
välinen yhteys on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, ja toistan 
nämä tutkimustulokset, koska olen sitä mieltä, että tie 
myönteiseen tulevaisuuteen, jossa väestöllä on enemmän 
elinaikaa, luovuutta ja koulutusta, kumoaa myös joidenkin 
vallanpitäjien teennäisen väitteen, jonka mukaan väestö ei 
kykene itseorganisoitumaan suoran demokratian avulla. 

Täällä unohdetaan, että jo suoran demokratian mahdollisuuden 
julkaisemisen kanssa samaan aikaan korkealla, keinotekoisesti 
ulkopuolelta median avulla, aivoihimme pelon 
synapsimutaatioiden avulla pystytetyt älykkyysrajat ja 
voimattomuuden tunteet, vapausratkaisut ja henkilökohtainen 
vastuu vähenevät, jotka johtavat älykkyysosamäärää pienentäviin 
pelon pysyviin silmukoihin ja siihen:  

a. Vähentävätkö julkaisut ja keskustelut pelkojen ja ajattelun 
tukkeutumisen vaikutuksista näitä pelkoja. Väestö oppii 
suojelemaan itseään ylimitoitetuilta, ei-todellisilta peloilta ja 
ajattelua lamaannuttavalta informaatiolta ja arvioimaan nämä 
uudelleen niiden merkityksen ja todellisen pelon asteikolla 
itselleen, ei jättämään huomiotta tätä uudelleenarvioitua 
informaatiota, vaan jos se on mahdollista ja tarpeellista tai apua 
voidaan järjestää niille, joita asia koskee, löytämään 
kokonaisvaltaisia yhteismaailman ratkaisuja ihmisten 
parviälykkyyden avulla pelkoa purkavissa demokraattisissa 
prosesseissa.  

b. Neurobiologisesti ja epigeneettisesti tehokkaat pelko-, 
luovuus- ja älykkyysosamäärää koskevat aivolukot (joiden 
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oletetaan varoittavan todellisista vaaroista, geneettisesti 
ohjelmoituina, ja joita voidaan käyttää väärin väestön 
hallitsemiseksi älykkyysosamäärän alentamiseksi 
antidemokraattisesti ajattelun pelkojäykkyyden vuoksi), jotka 
media on vääntänyt aivoihin, nostetaan jälleen ylös taiteen 
luovuusprosessien suvereenilla ja luovuuskaavalla, joista on 
tullut kuvallisia, julistettuja innovaatioita tai ongelmien ratkaisuja 
aivojen neuroniverkoston peilihermosolujen ja 
informaatiohyppyjen avulla. Tämä on tämän päivän tieteellisesti 
tunnettu (myös epigeneettisesti tehokas) neuroaivojen 
evoluutioihme kognitio-informaation kautta itsensä ja lajien 
säilyttämiseksi: mediaan ja auktoriteetteihin uskovasta, neljä 
vuotta voimattomana olleesta, valeuutisten ja lobbauksen 
hallitsemasta ihmisestä tulee aktiivinen, luovasti ajatteleva 
demokraatti ja suoran demokratian suvereeni luovuuden 
tuottaman verkostoitumisen-muodostumisen kautta (kolmessa 
mielessä). 

Suoran demokratian vastustajat ovat myös unohtaneet, että 
väestön lohkoketju on turvattu; Robotit, kestävä tulevaisuus, 
luovuus, terveys, vapaus, koulutus- ja eettiset ohjelmat, 
kustannusten ja verojen alentamisohjelmat ja allgoryhtms 
optimoimaan parhaat äänestysehdotukset ja vaalipäätökset 
ihmisiltä ja BIG Data ja niiden kääntäminen 
toimintasuunnitelmiksi ja lainsäädäntöehdotuksiksi, voidaan 
käyttää ilman puolueisiin sidoksissa olevia poliitikkoja ja 
kansanäänestyksen lobbausta, joista valitut (Open Sours 
kehittämistä ja äänestäjien valvontaa varten) vaaliohjelmia ja -
kysymyksiä varten (yliopiston tuottamien kuuden pro ja contra -
faktaelokuvan toteuttamiseksi kustakin vaalikysymyksestä) 
vapautetaan äänestykseen kuuden faktaelokuvan katsomisen 
jälkeen kansalaisvaaliluvalla. 
 
Tulo- ja palkkaverotus poistetaan. Verojärjestelmä muutetaan 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaiseen eettiseen 
tasapainoon (ks. eettinen kapitalismi) ja puhtaisiin 
kulutusveroihin. Kansalaiset, jotka ovat kognitiivisesti terveitä 
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eivätkä voi tai halua osallistua vaaleihin, maksavat 10 prosentin 
veroa vuotuisista tuloistaan vaalivuonna, koska he eivät osallistu 
demokraattiseen vaaliprosessiin eivätkä pakota kansalaisiaan 
tekemään omia päätöksiään demokraattisina.  
 
Vapaat, salaiset ja välittömät vaalit  
Vaadi ihmisoikeuksiasi suoralla demokratialla!  

 
 
Kielteistä alueellista, kansallista ja maailmanlaajuista kehitystä 
voidaan torjua vain samoilla tasoilla eettisillä ajatuksilla sekä 
perustuslakien ja lakien pohjalta, jolloin kaikille ihmisille avautuu 
myönteinen tulevaisuus asioihin perustuvan suoran demokratian 
avulla.  
 
Valitkaa salaisella äänestyksellä, haluatteko te ja lapsenne 
elää vapaassa maailmassa, jossa kaikki voivat elää terveenä ja 
hyvinvoivina.  
 
Äänestäkää suoran demokratian kautta, että 
valvontakapitalismin monopolit hajotetaan laeilla, että 
sosiaalisten verkostojen ja tiedustelupalvelujen megadata 
vapautetaan loppupersonalisoituna ideoiden eettistä kehittämistä 
varten ja että valvontakapitalismin dataennusteiden alitajunnan 
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käyttöä ei käytetä älykkyyden ja ÄO:n vähentämiseen, yksilöiden, 
ryhmien tai kansojen persoonallisuutta, vapautta, luovuutta, 
terveyttä, elinaikaa, demokratiaa, taloudellista vapautta ja eettisiä 
kehitysmahdollisuuksia ja vapauksia, ja että valvontakapitalismi 
on muutettava eettiseksi kapitalismiksi kaikkien ihmisten hyväksi 
lainsäädännön avulla. 
  
 
Aiheiden suora valinta  
Asiaa käsittelevä paneeli esittelee tiedotusvälineissä ja 
sosiaalisessa mediassa kolme tieteellisesti tarkastettua 
faktantarkistuselokuvaa, joista kukin on viiden minuutin 
mittainen, ja kolme faktantarkistuselokuvaa, joista kukin on viiden 
minuutin mittainen, vaalikysymyksestä.     
 
Sinun äänesi  
Äänestäkää suoran vaalijärjestelmän puolesta, jossa käytetään 
palkattuja asiantuntijapäälliköitä hallituksen virkojen 
täyttämiseen. Suorassa teemademokratiassa ei valita 
puolueita tai poliitikkoja, vaan suvereeni äänestäjä äänestää 
valitusta ja esitellystä vaaliteemasta vaalisovelluksen kautta.  
 
Lohkoketjuvaalit ovat salaisia ja turvallisia, eikä niitä voi 
manipuloida.  
 
Rekisteröidy maksuttomaan Suora demokratia -
mobiilisovellukseen yli 100 kielellä, jotta voit päättää kestävästä 
luonnosta ja eettisestä tulevaisuudesta, joka on terve ja arvokas 
sinulle ja perheellesi, ja kaikkien kanssa elämästäsi ja 
vapaudestasi.  
 
Vaalisovellus kerää ja yhdistää suoran demokratian äänestäjiä, 
kunnes suoran demokratian alueelliset, valtakunnalliset tai 
maailmanlaajuiset demokraattiset enemmistöt syntyvät viidellä 
tasolla. Ole suvereeni ja pidä yhteyttä vapautta ajatteleviin 
ihmisiin sosiaalisessa verkostossa www.the-sovereign.com 
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vapautta ajattelevien ihmisten kanssa Issues Direct Democracy, 
rakentaa ystävyyssuhteita ja vaihtaa ajatuksia. 
 
 
 
Valitse, miten haluat elää  
 
 
www.the-sovereign. com valintasovellus löytää 
uusia ystäviä parempaa elämää varten.  
 

 
 
Jos jokainen hankkii 4 ystävää, saamme 
lyhyessä ajassa eksponentiaalisesti 
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demokraattisen enemmistön ja voimme vaatia 
ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kapitalismin 
kestävää kehitystä.  
 
Jo seitsemän prosenttia  
www. the-sovereign. comin äänestäjät voivat 
tehdä maailmasta paremman paikan.  
 
Mieti, miten nopeasti sosiaalinen verkosto voi 
kasvaa neljässä vuodessa.  
  

sosiaalinen verkosto 
www.the-sovereign.com 
Voimme vastata kielteisiin ja globaaleihin haasteisiin 
vain eettisesti, myönteisesti maailmanlaajuisesti ja 
kansallisvaltioissa.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (perustamisvaiheessa) ei ole poliittinen 
puolue, ideologia tai uskonto, vaan maailmanlaajuisesti 
toimiva ruohonjuuritason liike, joka puolustaa kaikissa 
maissa eettisesti suunniteltua kestävää ympäristöä ja 
yhteistoimintaympäristöä kansallisvaltioissa ja auttaa 
"ihmiskunnan luovuuden parvi-älykkyysohjelmistojen" 
avulla kunkin maan kehittyneen kulttuurin mukaisesti 
optimaalista ja eettistä elämää vapaudessa, 
ihmisarvossa ja itsemääräämisoikeudessa matkalla 
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kohti parempaa tulevaisuutta maan kansalle suorassa 
demokratiassa.  
Vaaditaan suoraa demokratiaa, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja kapitalismin kehitystä: 
 
 
SINUN KAUPUNGISSA  
SINUN VALTIOISSA  
VALTIOYHTEISÖSSÄNNE  
GLOBAALI 
 
Äänestä nyt suoran demokratian aiheista 
ja saatte yhteiskuntamallin, joka on taattu peruslaissa 
tai maiden perustuslaeissa, jos tarpeeksi moni ihminen 
maassanne on samaa mieltä kanssanne.  
 
Ei enemmän valtiota, vaan vähemmän valtiota, 
vähemmän lakeja ja säädöksiä ja joitakin kestäviä 
yhteismaailman puitteita, jotka johtavat parempaan 
tulevaisuuteen.  
 
Ryhdy aktiiviseksi oman vapautesi ja kaikkien ihmisten 
vapauden puolesta! 
 
Suora demokratia on näin yksinkertaista 
Äänestä maailmanlaajuisen suoran vaalisovelluksen 
avulla ja pidä yhteyttä ihmisiin, jotka välittävät uudesta 
eettisestä maailmasta, jossa vallitsee rauha, vapaus, 
terveys ja hyvinvointi kaikille ihmisille, sosiaalisen 
verkoston kautta: www. the-sovereign. com. com 
sellaisten ihmisten kanssa, jotka välittävät uudesta 
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eettisestä maailmasta, jossa vallitsee rauha, vapaus, 
terveys ja hyvinvointi kaikille ihmisille. Vaihda heidän 
kanssaan ja muokkaa heidän kanssaan paikallista ja 
maailmanlaajuista yhteiskuntaa, joka on 
oikeudenmukaisempi ja vapaampi sinulle, lapsillesi ja 
kaikille ihmisille.  
 
Tuo luovia parannusehdotuksiasi äänestykseen ja 
keskusteluun demokratian, yhteiskunnan, ympäristön ja 
ympäröivän maailman parantamiseksi.  
Vapaus muokata maailmaa loppuu siellä, missä valtio, 
yritysten tuotteet tai palvelut eivät suojele ja edistä 
ihmistä ja luovaa, kestävää yhteismaailmaa, vaan 
rajoittavat, vahingoittavat tai vähentävät kansalaisten ja 
yhteismaailman ihmisarvoa, luovuutta, vapautta, 
terveyttä, älykkyyttä, elinikää ja hyvinvointia.  
 
Ympäristö ja ympäröivä maailma, ihmisoikeudet ja 
perustuslait merkitsevät tietä kohti uutta vapautta, 
terveyttä, ihmisarvoa ja hyvinvointia kaikille.  
 
Vaadi itsemääräämisoikeutesi, luovuutesi ja elämäsi 
ilman pelkoa. 
 
Meillä on aikaa, koska se sopii meille 
ja jatkaa tukijoiden keräämistä äänestäjien foorumilla 
www.the-sovereign. com, kunnes väestöenemmistöt 
ovat muodostuneet:  
 
sarjassa KAUPUNGIT, 
ALUEELLISET,   
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MAISSA JA 
MAAILMANLAAJUISESTI  
 
ovat muodostuneet suoran demokratian 
vaalijärjestelmän puolesta, jotta maiden 
perustuslakien ja peruslakien mukaisesti 
parlamentaarinen demokratia voidaan muuttaa 
suoraksi demokratiaksi, jossa on eettinen 
kapitalismi, joka on suuntautunut ihmisiin, 
ympäristöön ja luontoon kaikissa maissa.  
 
Sillä välin jätämme vaalisovelluksen kuin  
Kehitetään lohkoketjulla salattu "the-sovereign-sovellus" 
salaisia äänestyksiä varten ja ohjelmoidaan se maita 
varten kaikilla vallitsevilla kielillä. 
 
Vaalisovelluksen "The-Sovereign" -äänestysjärjestelmä 

käyttää lohkoketjusalauksen turvallisuutta. Vielä 
kehitteillä olevassa vaalisovelluksessa erotetaan 

toisistaan äänestäjien tunnistaminen ja äänestäminen 
äänestäjien anonymiteetin takaamiseksi. 

 
Sovelluksen vaaliohjelman avulla: 
 www.the-sovereign. com, toteutamme 
oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman, 
jossa käytetään tekoälyohjelmistoja ja globaalin 
yhteiskunnan parviälyä käynnistämään sosiaalisten 
järjestelmien seuraava, kauan kaivattu evoluutioaskel ja 
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muokkaamaan parasta mahdollista tulevaisuutta 
ihmisille ja ympäristölle.  
 

 
 
Vaalikysymykset eivät ole lobbaajien, markkinoiden, 
poliitikkojen, tiedotusvälineiden tai puolueiden 
vaikutuksen alaisia, koska äänestäjiä ei niputeta 
puolueisiin tai äänestäjäryhmiin, vaan he tapaavat vain 
lohkoketjulla suojatuissa suvereeneissa vaalitulosten 
vaaleissa vapaan tahtonsa mukaan, kun he vastaavat 
suvereenisti vaalikysymyksiin. Lisäksi on otettu käyttöön 
salaisia turvatoimia, joilla varmistetaan, että lobbaajat, 
puolueet, tiedotusvälineet tai hallitukset eivät voi 
vaikuttaa äänestyskysymyksiin, vaaleihin tai äänestäjiin 
tai ostaa niitä vaalilahjoilla niin paljon kuin mahdollista. 
Lahjoitukset "The Sovereign Organisation" -järjestölle 
voidaan tehdä ainoastaan Fundacion Liedtkelle, joka 
toimii rahastonhoitajana. Fundacion Liedtke tai suoran 
demokratian järjestäjät eivät laadi tai ylläpidä 
lahjoittajien nimiluetteloita. Suvereenin suoran 
demokratian rahoittaminen tai sponsorointi ei ole 
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mahdollista, koska emme halua sallia minkäänlaista 
vaikuttamista vaalikysymyksiin.   
  
 
 

Tule itsevarmaksi ja osallistu.  
Älkää jättäkö maailman tulevaisuuden muokkaamista 

lobbaajien ja hallitusten tehtäväksi. 
 

Vaikka poliitikot antaisivat periksi mielenosoitusten 
avulla,  

varoitetaan, varokaa ja soittakaa nyt, jotta  
Suora demokratia. 
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Ensimmäinen globaali valintasi  
maailmanlaajuisen suoran demokratian 
perustamisesta 
 
Suoriin vaaleihin voi osallistua jokainen 14 vuotta 
täyttänyt henkilö.  
 

 
 
 

Sinun Blockchain äänestyslippu  
ensimmäisestä periaatteellisesta 
kysymyksestä               
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Ilmoittaudu ensimmäiseen valintaan, jotta voimme ilmoittaa 
sinulle, kun on aika lähteä. 
 
Vaalilomake: 
Etunimi	Sukunimi	 
Ikä	 
Maa	(valinta) 
Kaupunki	(valinta) 
Postinumero	(	) 
Sähköposti: 
Puhelin 
Whatsapp	
Äidinkieli	(valinta)	
Lisäkieli	(valinta) 

Tietosi	ovat	salaisia,	eikä	niitä	jaeta	tai	myydä,	tarjota	mainontaa,	mutta	niitä	käytetään	
vain	maailmanlaajuiseen	jakeluun	Sovereign	Direct	Democracy,	ilmainen	terveys	sovellus	
kaikille	ihmisille	sekä	Globalpeace	Campus	Peace	Center	sisäisten	evästeiden	avulla	tarjota	
sinulle	pääsy	tietoa	luoda	eettisen	kapitalismin	uuden	ja	paremman	maailman.				 

 

 
Haluatteko suoraa demokratiaa? 
 

O Kyllä      
O Ei        
O ilman mielipidettä 
(rastittakaa tarvittaessa) 
 
 
Lohkoketjuvaalit suojaavat vaalivilpiltä ja korruptiolta 
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. 
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The-Sovereign.Global" Luottamus 

 
 
Kuka on The Sovereign Global Trust? 
Sovereign Global (TSG) Trust hallinnoi trustin perustajien, 
jäsenten ja Sovereign Coinin omaisuutta sekä valtioihin 
kansallisten suorien demokratioiden toteuttamiseksi perustettujen 
Sovereign Trustien omaisuutta.  
  
Trustien jäsenet eivät ole poliittinen puolue tai uskonto (eivätkä 
halua tulla puolueeksi tai uskonnoksi), vaan ruohonjuuritason 
demokraattinen liike, joka koostuu ihmisistä, jotka ovat 
uskonnosta, poliittisesta puoluekannatuksesta, ideologiasta, 
maailmankatsomuksesta, sosiaalisesta, taloudellisesta tai 
etnisestä yhteydestä, sosiaalisesta tai koulutuksellisesta 
suuntautumisesta tai ihonväristä riippumatta, sukupuolesta tai 
iästä vain tosiasioihin ja vaalien yhteydessä, jotta voimme 
yhdessä äänestää eettisen, ihmisiin ja luontoon suuntautuneen 
kapitalismin käsitteestä ja globaalista suorasta demokratiasta 
kansallisten perustuslakien puitteissa rauhanomaisesti ja 
demokraattisesti kaikkien ihmisten eduksi maailmanlaajuisesti 
verkossa, jotta voimme äänestää uudesta kestävästä 
yhteismaailmasta, jossa vallitsee rauha, terveys ja hyvinvointi 
ihmisille ja luonnolle. 
Sovereign Global Trust perustetaan BRITANNIAN 
VIRGINSAARIEN lakien nojalla käynnistämään ensimmäinen 
maailmanlaajuinen suora demokratia. 
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Jokaista osavaltiota varten perustetaan suvereeni trusti, jossa 
otetaan huomioon osavaltion kulttuuri, lait ja perustuslaki sekä 
osavaltion kieli(t), ja joka organisoi ja ehdottaa suvereenille 
päätöksentekoa ja äänestystä varten osavaltiota koskevat 
eriytetyt äänestyskysymykset ja ehdotetut ratkaisut. 
 
TSG Trust, kuten äänestyskysymystenkin suunnittelu, ei ole 
minkään ulkopuolisen päätöksen alainen.  
 
Mainokset tai sponsorointi TSG Trustin tiedotusvälineissä eivät 
ole mahdollisia.  
 
Lahjoituksia voi tehdä vain nimettömänä TSG Trustille. 
 
Sovereign Coinin hankkijan tiedot on suojattu lohkoketjulla, 
eivätkä edes TSG Trustin jäsenet näe niitä.  
 
Sovereign Trustin tehtävät 
Sovereign Coin -kolikon myynnistä ja lahjoituksista saaduilla nettotuloilla 
rahoitamme 100-prosenttisesti kolme ensisijaista tavoitetta eettisen maailman 
edistämiseksi: 

 
a.) maailmanlaajuisen suoran demokratian "Suvereenin" 

perustaminen.  
b.) Globalpeace Campus INC:n viiden rauhankeskuksen 

rakentaminen. 
c.) kaikille ihmisille suunnatun ilmaisen maailmanlaajuisen terveyden 

edistämissovelluksen "aimeim" tutkimus ja ohjelmointi.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Sosiaalinen verkosto: Videoita, elokuvia, valokuvia ja   
                                 tekstejä aiheesta  
                                 Aiheet ja valinnaiset kysymykset sekä kielivalinta ja     
                                 Äidinkielen merkintä      
                                 Tiedonvaihto + ystävyyspyynnöt  
                                 tapaamiskalenteri, jotta voimme tutustua toisiimme   
                                 henkilökohtaisesti. 
 
Sovereign-Fink:      Julkinen videokokous-konferenssin kokous ja     
                                  Tapahtumapiiri  
 
Sovereign-Falcon:  Videopuhelu Blockchain ja erityisesti suojattu     
                                  ja napauttamattoman puhelimen ja videon kanssa  
                                  Konferenssipuhelu 
 
Suvernementin virka:  Lohkoketju ja erityisesti suojattu       
                                       Sähköpostijärjestelmä 
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Sovereign-Lark:      Lohkoketju ja erityisesti turvattu     
                                 Teksti, valokuva, video ystävyyssuhdejärjestelmä   
                                  hallitsijan kanssa Yhteisö  
 
Suvereenien viestintäjärjestelmien eettiset säännöt  
Negatiivinen tieto, joka rikkoo mediasääntöjä, YK:n ihmisoikeusperuskirjaa, 
ihmisarvoa, ylistää, yllyttää tai edistää vihaa, väkivaltaa tai kiusaamista ja 
syrjintää, tai on ilmeisen väärää tosiasiana tai pyrkii rajoittamaan 
tiedonvälityksen vapautta, luovuutta, demokratiaa ja kestävän ympäristön 
kehittämistä tai väestön koulutusta, poistetaan. Käyttäjä vahvistaa, että hän ei 
käytä Sovereignin viestintäjärjestelmiä lueteltuihin kielteisiin tietoihin, koska 
"Sovereign Trust" voi estää häntä toimimasta viestinnän käyttäjänä ja jonkin 
maan jäsenenä, suurlähettiläänä tai pääsihteerinä. 
 
Sovereignin tietoturva: käyttäjät ja äänestäjät pysyvät salassa. 
Kaikki Sovereign-käyttäjien yksityiset tiedot ja kaikki Sovereingn 
viestintäjärjestelmien tiedot: Falcon, Post, Fink ja Lark pysyvät käyttäjien 
omistuksessa ja rajoittamattomana omaisuutena, eikä niitä myydä tai jaeta, ja 
ne ovat lohkoketjusuojattuja. 
 
Blockchain Sovereign Coin suojaa maailmanlaajuista 
riippumattomuuttasi. 
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Uusi maailmanlaajuinen lohkoketjujen suvereeni arvonvaihto  
Soverein-kolikoiden vaihtaminen Artinvest-taideteoksiin, osakkeisiin tai 
Globalpeace-kiinteistöihin arvovarastolla mahdollistaa sinulle 
maailmanlaajuisen ja taloudellisen joustavuuden sekä eettiset voitot. 
Sovereign-verkon operaattori voi hävittää kaikki tiedot korvaamatta niitä 
Sovereign-verkon äänestäjien ja käyttäjien luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. Sovereign-tietoliikennejärjestelmien käyttäjä antaa täten ja 
Sovereign-tietoliikennejärjestelmää käyttäessään suostumuksensa siihen, että 
Sovereign-verkon operaattori tuhoaa hänen tietonsa peruuttamattomasti 
(ilman, että operaattori korvaa tietojen palauttamisesta tai korvaamisesta 
aiheutuvia kustannuksia), jos viranomaiset, hallitukset, hakkerihyökkäykset tai 
kolmannet osapuolet vaarantavat ne (esimerkiksi luottamusvaltiossa 
tapahtuvien oikeudellisten muutosten vuoksi). Varasi ja tärkeät tietosi pysyvät 
turvassa ja lohkoketjulla suojattuina matkapuhelimessa, muistitikulla tai 
tietokoneessa. Poistamisen jälkeen käyttäjä voi kirjautua uudelleen sisään, 
sillä Sovereign-palvelimia käytetään uusissa paikoissa, jos on olemassa 
vaalitoimintaan puuttumisen, tiedusteluyrityksen, äänestyskysymysten 
muodostamisen, salaisen äänestyksen tai muiden maiden lakien mukaisen 
vaalijärjestelmän riski.  
 
 
Sosiaalinen verkosto Sovereign on ilman mainoksia ja evästeitä 
Sosiaalisen verkoston Sovereign, mukaan lukien seuraavat järjestelmät: -
Falcon, -Lark, -Fink ja -Post, käyttö on maksutonta. 
Rekisteröityneet Social Network Sovereignin käyttäjät saavat ilmoituksen 
suojatun viestintäohjelman päättymisestä. 
 
Ilmainen rekisteröityminen Social Network Sovereign -käyttäjäksi  
Sovereign Gobal Trustin jäsenyys tai suoran demokratian äänestäjän asema 
ei ole välttämätön Sovereignin turvallisen sosiaalisen verkoston käyttämiseksi. 
 
Rekisteröityminen on maksutonta, ja se takaa paikan suvereenin 
turvallisuuden ohjelmaan, kun se on suoritettu: 

 
Ilmoittautumisverkosto Sovereign www.the-sovereign.com   
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liity jäseneksi  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

Maailmanlaajuisen suvereenin valtion ohjelma  
Muutoksia varten esitetään vain muutamia ehdotuksia ja niiden 
toteuttamista ensimmäisessä vaiheessa työperustaksi, jonka 
pohjalta voidaan muuttaa maailmanlaajuisen eettisen 
yhteiskunnan suuntaa uutta maailmaa varten ja joka on 
mukautettava kunkin maan olosuhteisiin ja vaatimuksiin. 

Kuka tahansa jäsen voi tehdä vaaliehdotuksia ja 
äänestyskysymyksiä, joihin liittyvät muutokset ja äänestykseen 
pääsyn järjestävät sitten valtiolliset suurlähettiläät ja Trustin 
pääsihteerit kyseisessä maassa ja kyseisen maan väestö KI 
Wiki-äänestyskysymysmediamenettelyssä, jossa on 
faktantarkastus ilman puolueita tai henkilöitä 
äänestyskysymysten mukaisesti kansallisella kielellä vaalien 
vaaliteemojen mukaisesti. 

Verkkosivusto www.the-sovereign. com on kaksinkertaisesti kiinnitetty nastoilla. Me emme aseta 
kurkkuja, tietoja ei myydä, vaan niitä käytetään vain rauhan ja suoran demokratian kehittämisen 
edistämiseen. Kaikki The Sovereign Trustin äänestäjien ja jäsenten tiedot on varattu ainoastaan 
rauhan- ja demokratiahankkeisiin, ja ne ovat sen jälkeen huippusalaista tietoa. Paikallis-, 
osavaltio- ja maailmanlaajuiset vaalitulokset julkaistaan verkossa ilman nimiä ja henkilötietoja. 
Ainoastaan äänestäjä voi tarkistaa antamansa äänen salatun mobiilisovelluksen avulla äänensä 
lohkoketjun vaalitilastoista. Hallitukset eivät pääse käsiksi käyttäjien tietoihin. opensouce luotu 
lohkoketju vaaliohjelma vaalisovelluksen suoran demokratian; the-sovereign.global on laittaa 
verkossa katselua ja valvontaa varten ohjelman rakenteen ja julkaistiin
 
Rekisteröidy nyt ilmaiseksi "Sovereign Trust" -jäseneksi: 
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www.the-sovereign. com 
  

 
 

 
TSG Trust Organisation 

TSG Yhdistyksen organisaatio 
on rakenteilla 

 
 
Hae TSG Trustin lähettilääksi tai pääsihteeriksi. 
 
Ryhdy suurlähettilääksi tai pääsihteeriksi jostakin maasta;  
"The Sovereign Global" Trust, jos haluat puolustaa 
maailmanlaajuista suoraa demokratiaa. 
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Ilmoittautumislomake:  
Maaorganisaatio: www.the-sovereign.com 
 
 
 

Valtiollisten kolikoiden osto 
 
Osta suvereeneja kolikoita tukeaksesi globaalin 
suoran demokratian rakentamista. 
 
Jos jokainen ostaa 20 Sovereign Coin -kolikkoa vuodessa, 
olemme riippumattomia ja taloudellisesti vahvoja, jotta voimme 
käynnistää tiedonvälityksen vapauden, kansalaisuuden ja 
demokratian sekä puolustaa  
terveyttämme ja vapauttamme.  
 

VALTIONMUUTTA 
 

Luovuus tekee sinusta ja lapsistasi vapaita 
ja hyvinvoivia. 
 
Feodaaliherroille rahalla on vain leikkirahan funktio, sillä heillä on 
tämä raha, jota ei ole katettu arvolla ja joka on tuotettu 
vaihtovälineeksi, jotta he voivat vaihtaa hallitsemisen kannalta 
tärkeät hyödykkeet, kuten tiedotusvälineet, organisaatiot, 
poliitikot, riippumattoman keskiluokan yritykset, osakkeet, 
kiinteistöt, omaisuuden sekä työajan, terveyden, eliniän, 
luovuuden, innovaatiot ja ihmisten vapauden rahaan.  
 
Se, mikä on mielivaltaisesti hallitsijoiden käytettävissä (raha), 
muuttuu väestölle vapauden, työn, terveyden ja hyvinvoinnin 
väärän kuvan ja koulujärjestelmän kautta globaalien 
feodaalijärjestelmien maksulliseksi leikkirahaksi, vaihdon 
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kohteeksi (kuten konialisaation alussa: lasihelmien vaihtaminen 
kultaan), joka inhimillisen vapauden monopoliasemassa jatkaa 
henkisten ja rahallisten arvojen sekä vaihdon välineen kullan ja 
rahan poistamista väestöltä ja kasautuu hallitsijoille yhä 
suuremman vallan myötä. 
 
 
 
Sovereign Coin -kolikon erityispiirre on, että se on  
käytetään yksinomaan maailmanlaajuisen rauhan, terveyden ja 
ihmisten suvereniteetin rakentamiseen, ja tätä tarkoitusta varten 
on perustettu suoraa verkkodemokratiaa nimeltä:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

ja  
 

"The Sovereign Global Trust"   

perustettuun organisaatioon. 
  
Sovereign Global Trust laskee liikkeeseen 100 miljardia 
Sovereign Coins -kolikkoa (TSG Coins), joiden nimellisarvo on 1 
TSG Coin vastaa 1 euroa, uuden eettisen maailman 
rakentamiseksi ja laajentamiseksi.  
 
Myytyjen "Sovereign Coins" -kolikoiden nettotuotot käytetään 
100-prosenttisesti:  

a.) globaalin suoran demokratian "Hallitsija"  
b.) "Globalpeace Campus" -rauhankeskukset ja  
c.) terveyssovellus "aimeim".  

 

Sovereign Coins -kolikoita voidaan tuottaa tuottamalla 
objektiivisia (innovatiivisia) taideteoksia ja Innovative Art Co-
world -ideoita yleisöltä tai taideteosten omistajilta itseltään 
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vaihtamalla ne Sovereign Coins -kolikoiksi ja lisäämällä heidän 
varallisuuttaan. Taideteosten, jotka sisältyvät taiteen avoimen 
museon suvereeniin taidekokoelmaan omistuksesta tai 
tuotannosta, on oltava objektiivisesti ja tieteellisesti 
todistettavissa "Artinvest-arvioinnilla", jossa on innovaatioita 
AAA:n kanssa. AA- tai A-taideteos, jonka arvo ilmaistaan 
sertifikaatissa kohdassa "Sovereign Coins". 

Valtiolliset järjestelmät eivät voi ensimmäistä kertaa riistää 
kansojen vapautta, luovuutta, terveyttä ja vaurautta. Sovereign 
Trust -taidekokoelman kulttuurinen arvo, joka syntyy väestössä 
taideteosten kautta, siirretään ja kootaan yhteen "Sovereign Art 
Collection Trust" -rahastoon. TSG-kolikoiden arvoa kasvattavat 
taidemyynti, taidehuutokaupat ja objektiivisten, ei mielivaltaisesti 
tuotettavien taideteosten saavutetut hinnat, ja niiden arvo kasvaa 
maailmanlaajuisesti, koska TSG-kolikko on ensimmäinen 
laadukkaiden taideteosten vaihtoväline (vuodesta 1985 vuoteen 
2015 vuodesta 1945 lähtien tuotettujen taideteosten hinnat ovat 
nousseet keskimäärin 1100 prosenttia 5 miljoonassa 
huutokaupassa ja 700 huutokauppakamarissa). Kun taideteosten 
hinnat nousevat, hallitsijakolikon ja taiteen kuvitteellinen kytkentä 
tarkoittaa, että hallitsijakolikon hinta nousee taideteoksen 
mukana.). Sovereign Coin -kolikolla on erityisen suuri vapauteen 
liittyvä potentiaali tulevaisuudessa, ja se täydentää eettisen 
kapitalismin kautta vasta syntyviä suoran demokratian ympäristö- 
ja ympäristömarkkinoita. 
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Kansalaisten vapaus: Sovereign Coin on siis uusi, itsestään 
syntyvä kulttuurivarallisuus ja taide-esine, joka on turvattu 
vaihdon välineenä, jolla rahoitetaan taidetta ja taiteilijoita ilman 
valtion tukea tai galleriariippuvuutta, edistetään luovuutta, 
terveyttä, koulutusta ja demokratiaa sekä innovaatioiden avulla 
väestön hyvinvointia ja taataan lisäksi "Sovereign Coinin vapaus" 
Brittiläisen Neitsytsaaren laeilla "TSG Coinin liikkeeseenlaskevan 
maan" lakien mukaisen järjestelmän sisäisesti. 
 
X Tilaa tilisiirrolla suvereenien kolikoiden ostaminen suoran 
demokratian tukemiseksi:  
"The Sovereign Global Trust"  
siirrä ostoksesi Puerto de Andratxissa Mallorcalla sijaitsevan 
voittoa tavoittelemattoman Fundacion Liedtken tilille, joka 
mielellään lahjoittaa 100 % ostoksestasi "The Sovereign Global 
Trust" -rahastolle ilman hallinnollisia tai muita Liedtke 
Fundacionin vähentämiä maksuja maailmanlaajuisen rahaston 
rakentamiseksi.  
"Suora demokratia suvereeni" 
"Globalpeacen kampuskeskukset" ja "Globalpeace Campus 
Centers" ja  
"aimeim health app" 
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Sovereign Global Trustille, joka vahvistaa kolikoiden oston ja 
lähettää sinulle varatut ja tilatut Sovereign-kolikot heti niiden 
syntymisen jälkeen turvallisessa lohkoketjuprosessissa.  
 

Pankkitiedot välittömiä pankkisiirtoja varten  
Tilinhaltija: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Sovereign Cion on pehmustettu Artinvest-sertifioiduilla maailman 
taideteoksilla. 
 

 
 
 
Artinvest-sertifioidut taideteokset  

  
 
Valtion kolikko  

 
Turvallisuus: 
Suora demokratia, vapaus, rauha ja kaikkien ihmisten hyvinvointi. 
Kolikkotilaus www.the-sovereign.com 
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X             20 kolikkoa                   =             20 euroa 
X           100 kolikkoa                   =             97 euroa 
X        1.000 valtionkolikkoa         =           950 euroa 
X      10.000 suvereenikolikkoa    =       9.000 euroa 
X    100.000 valtionkolikkoa         =      80.000 euroa 
X 1.000.000 suvereenia kolikkoa =   7.00.000 euroa 
 
X Luottokortti tai lasku ja pankkisiirto 
 
X Sovereign Coin Tilaa kolikko Pay Palilla/  
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Johtopäätökset: 

Investointipäätös  
Niklas Luhmann 1996 
 

 
Vaikuttavimmat yhteiskunnassa tähän mennessä havaitut ja 
kehitetyt uudelleenkuvaukset löytyvät kopernikaanisesta 
vallankumouksesta ja vielä radikaalimmin modernin fysiikan 
makro- ja mikroulottuvuuksista. Mutta tämä näkemysten muutos 
esitetään tieteellisen tutkimuksen tuloksena, johon on alistuttava, 
koska se on totuus. Sitä, että yhteiskunta itse tekee tällaisen 
tutkimuksen, sen julkaisemisen ja hyväksymisen mahdolliseksi, 
ei oteta huomioon. Ilmeisesti sillä on merkitystä, että tutkimus ei 
ole enää sitoutunut uskonnollisesti perustellun maailmateesin 
jatkamiseen. Mutta riittääkö tämä näkökulma seuraavalle 
vuosituhannelle tai maailman uudelleenkirjoittamisen 
jatkumiselle? Tai: miten yhteiskunta voi vastata siihen, että tiede 
itse on omaksunut pragmaattisen menetelmävalinnan ja 
konstruktivistisen epistemologian? Uudelleenkuvausten 
antaminen on varmasti sitä, että tiede muuttaa ongelmia itse 
ehdottamalla uusia ratkaisuja ongelmiin, mutta myös 
ymmärtämällä, että ongelmat ovat ratkaisemattomia. Lisäksi on 
ajateltava joukkotiedotusvälineitä, jotka jatkuvasti uuden tiedon 
myötä muuttavat mahdollisuuksia tarkastella menneisyyttä. 
Ennen kaikkea runouden tehtävänä on kuitenkin napata 
menneisyys unohduksesta ja esittää se siten, että sitä voidaan 
kuvata uudelleen aletheia alkuperäisessä merkityksessä. Mutta 
miten tämä kaikki voi jatkua, kun maailma itse uudistuu jatkuvasti 
valintojen kautta. Aletheiaan tähtäävien klassisten 
uudelleenkirjoitusten rinnalle on nyt syntymässä muitakin 
viestinnän muotoja, jotka tuottavat tietoa päätöksistä. 
 
Yhteiskunta uudistuu, ja ongelmana on, miten viestintä pysyy 
mukana, miten se pitää yhteiskunnan ajan tasalla. Yhteiskunta, 
joka uudistuu jatkuvasti päätösten kautta, on varmasti 
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ymmärrettävä järjestelmänä, joka tuottaa omaa epävarmuuttaan. 
Etukäteen ei voi tietää, miten seuraavat poliittiset vaalit sujuvat, 
johtavatko kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rahavaihtelut 
investointeihin ja mihin tai kuka menee naimisiin kenenkin 
kanssa. Maailma, jonka on selviydyttävä tästä, voidaan 
luultavasti käsittää vain kokonaisuudeksi, joka toteuttaa itseään 
ajassa ja luo jatkuvasti uutta, vielä avointa tulevaisuutta. Näin 
tarkasteltuna on olemassa isomorfia sellaisen yhteiskunnan, joka 
on päättäväinen itsensä suhteen, ja sellaisen maailman välillä, 
joka on avoin tulevaisuudelle, jonka nykytila, jonka hyytynyt 
menneisyys ei määrittele sitä, mitä on "tulossa". Tämä 
maailmantilanne tulee esiin useissa termeissä, joiden kanssa 
yhteiskunta työskentelee parhaillaan sopeutuakseen siihen. 
Puhumme riskeistä ja riskien laskemisesta tai innovoinnista ja 
luovuudesta, jotta voimme luoda edellytykset mahdollisimman 
monelle erilaiselle tulevalle kehitykselle. 
 
Ihminen antaa itselleen rohkeutta, ja varmasti se, ettei tee mitään 
ja odota, ei olisi ratkaisu ongelmaan. On tuotettava tosiasioita, 
jotta voi jälkikäteen ymmärtää, mitä on tapahtunut oman 
osallistumisensa myötä. Tämä tarkoittaa, että maailmaa ei voida 
enää käsittää asioiden (näkyvien ja näkymättömien) 
kokonaisuutena, ei enää "Universitas Rerumina". Maailman 
käsitteestä tulee päätöksenteon korrelatiivinen käsite, ja 
päätöksentekomahdollisuuksien rajoitukset saadaan enemmän 
niiden omasta historiasta kuin koskemattomaksi jätetystä 
maailmasta. Juuri tästä syystä kirjallisuudella (ja voisi lisätä, että 
tieteellä) on edellä mainittu tehtävä laajentaa muistia. Lisäksi, jos 
maailma sallii päätösten tekemisen, sen on tunnustettava, että 
ajasta tulee siten peruuttamatonta (sillä menneisyyden ja 
tulevaisuuden välinen ero uudistuu jatkuvasti), ja että tämä 
tapahtuu tapahtumien kautta, jotka ilmentävät merkitystä, vaikka 
ne eivät olekaan pysyviä, ja että niiden ilmestyessä ne jo 
laantuvat. Näin syntyy maailma, joka on historiallinen tiukassa 
mielessä ja jonka dynaamisuus ei johdu erityisistä voimista 
(energia) vaan sen alkeiskomponenttien epävakaudesta. Tämä 
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voi olla vain maailma, joka ei enää anna jalansijaa. Maailman 
havainnointi kohdistuu siis siihen, mikä on tapahtunut, ja juuri 
siksi, että se on tapahtunut tapahtumana, sitä ei voi enää 
muuttaa. Sitäkin voimakkaammin tämä maailman kuvaus 
korostaa tulevaisuutta, jonka tuntemattomuuteen kätkeytyy 
mahdollisuuksia, joiden toteutumisesta (tai tarkemmin sanottuna 
sen toteutumisesta) voi päättää. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Bielefeldin yliopisto 
Taidenäyttelyn neuvonantaja art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


