
 

 

 

Valtias 
Suora demokratia: nyt  

 
                       Dieter Walter Liedtke    



 

 

Tiedustelu välittömästi 
Valtias  

 
                                  Dieter Walter Liedtke  
 



 

 

 
Tiedustelu välittömästi 

       Valtias 

 
 
 

Yhteiskunta-järjestelmä -kiistan tutkiminen: 
 

Diktatuuri + pelko 
 

tai valaistuminen ja 
 

Suora demokratia + vapaus 
 
 
 
 
 

Dieter Walter Liedtke 
 
 



 

 
4 

 
Työhypoteesi: 

Yrityksen järjestelmän kehittäminen 
 

Yhteiskuntajärjestelmän taistelujen nykyiset tapahtumapaikat 
eivät ole demokratioissa entisaikojen taistelukenttiä. 

mutta media-alustat . 
On yksipuolisesti esiin tuotu maailmanlaajuinen, mutta ratkaiseva taistelu. 

peitellyn orjuuden palauttamisen välillä. 
 

ja 
 

tiettyjen väestöryhmien tietoisuudessa... 
hitaasti ilmenevä halu 

ympäristön kestävä ja eettinen suunnittelu 
erityisesti suojatun 

"Global Direct Democracy App" järjestettiin. 
 

Tämä, nykypäivän teknologian ilmoittamalla, demokratian edistyminen on 
noin. 15 vuotta sitten orjuuden palautusryhmän toimesta, ja se on vahvistettu 

tutkimuksilla ja yksittäisillä suoran demokratian kehityskulkuilla, ja sitä 
toteutetaan tällä hetkellä ÄO:n alentamisella tautien, pandemioiden, 

sotakuvien, pelon levittämisen, hallitun luovuuden kehittämisen, ylimääräisen 
köyhyyden ja hyväksikäytön, rahan hallinnan, tiedon tukahduttamisen, väärän 
tiedon sekä maailmanlaajuisesti ilmoitetun "väestön vähentämiseen tähtäävän 
palautuksen" avulla, jossa käytetään peiteltyä globaalia Eutanasiaa ja jossa ei 

oteta huomioon perustuslakeja eikä YK:n ihmisoikeuskirjaa. 
hidastetaan, boikotoidaan ja sabotoidaan. 
ja se on muutettava peruuttamattomaksi 

Tuleva diktatuuri, jossa on utilitaristinen asenne. 
 

Kumpi näistä kahdesta yhteiskunnallisesta järjestelmästä lopulta voittaa? 
johtuu pelkojen vaiheittaisesta ylläpidosta ja niiden lisääntymisestä sekä vallan 

keinojen vakuuttavuudesta, jonka avulla 
Diktatuuriryhmä 

 
tai 
 

vastakkainen kekseliäisyys ja älykkyys on 
Suora demokratia -ryhmä 

väestöä tulevaisuudenkuvaanne varten, 
(kunhan hän voi edelleen ilmaista itseään vapaasti ja valita). 
kouluttaa pelkoa vastaan ja voittaa pienessä aikaikkunassa. 
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Jälki 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Yhteystiedot: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - maaliskuu 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
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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Digitaalinen manifesti  
 
Sosiaalijärjestelmäkysymys 2020 - Maaliskuu 2021 
 

Kirjoittajat Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, asianajaja ja 
tekoälyasiantuntija Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, 
Prof. Roberto V. Zicari ja professori Andrej Zwitter varoittivat jo vuonna 
2016 uuden feodaalisen vallan vaaroista datadiktatuurin kautta:  

"Digitaalinen demokratia datadiktatuurin sijaan"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: uhkaako meitä 
yhteiskunnan automatisoituminen algoritmien ja 
tekoälyn avulla?".  

Yhteinen vetoomus vapauden ja demokratian 
turvaamiseksi."  

"Olemme tienhaarassa: jos yhä tehokkaammat algoritmit 
rajoittaisivat itsemääräämisoikeuttamme ja olisivat muutaman 
päättäjän hallinnassa, palaisimme eräänlaiseen feodalismi 
2.0:aan, sillä tärkeät yhteiskunnalliset saavutukset menetettäisiin. 
Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus aloittaa oikean kurssin 
avulla demokratia 2.0, joka hyödyttää meitä kaikkia. Kovasta 
maailmanlaajuisesta kilpailusta huolimatta demokratioiden olisi 
hyvä olla hylkäämättä vuosisatojen aikana saavutettuja 
saavutuksia. Muihin poliittisiin järjestelmiin verrattuna 
länsimaisilla demokratioilla on se etu, että ne ovat jo oppineet 
käsittelemään moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta. Nyt heidän 
on vain opittava hyötymään siitä entistä enemmän. 
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Tulevaisuudessa johtavia maita ovat ne, jotka saavuttavat hyvän 
tasapainon talouden, valtion ja kansalaisten välillä. Tämä 
edellyttää verkostoitunutta ajattelua ja tieto-, innovaatio-, tuote- ja 
palveluekosysteemin kehittämistä. Tätä varten on tärkeää paitsi 
luoda osallistumismahdollisuuksia myös edistää 
monimuotoisuutta. "Katse Kiinaan: tältäkö näyttää yhteiskunnan 
tulevaisuus?". "Tällainen sosiaalinen valvonta kääntyy pois 
itseään vastuullisen kansalaisen ihanteesta kohti subjektia 
feodalismi 2.0:n merkityksessä. Tämä on täysin vastoin 
demokraattisia perusarvoja. On siis aika toteuttaa valistus 2.0, 
joka johtaa demokratia 2.0:aan, joka perustuu digitaaliseen 
itsemääräämisoikeuteen. Tämä edellyttää demokraattista 
teknologiaa: Tietojärjestelmät, jotka ovat yhteensopivia 
demokraattisten periaatteiden kanssa - muuten ne tuhoavat 
yhteiskuntamme."  
(Ote artikkelista: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Kuten historia osoittaa, sosiaalisten järjestelmien kehitys on 
hidasta ja viivästyy valistuksen, renessanssin ja koulutuksen 
myötä.  

Peruskysymys on: miten tiedotusvälineet on integroitu 
maiden erilaisiin yhteiskuntamalleihin?  

2000-luvulla on kuitenkin esitettävä joitakin uusia kysymyksiä 
poliittisen vallan, valvontakapitalismin, mediaryhmien (sosiaalisen 
ja klassisen median) vallan, PR-tiedon, disinformaation ja 
näyttöön perustuvan tiedon vuorovaikutuksesta sekä niiden 
esittämisestä ja toteuttamisesta julkaisuissa, sillä ne ohjaavat ja 
ennustavat väestön käyttäytymistä.  

On osoitettu, että vuosituhansien ajan pelkoa aiheuttavaa tietoa 
on käytetty väestön ÄO:n alenemisen lavastamiseen ja hallintaan 
vallan säilyttämiseksi. Nykyään näitä pelkoja synnyttävät itsensä 
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vahvistavat, hermostolliset, pysyvät informaatiosilmukat kaikissa 
tiedotusvälineissä, jotka joko aiheuttavat ja suosivat demokratian 
vastaisia tehokkaita rakenteita diktatuureja varten ja toisaalta 
aiheuttavat kapinan tai vallankumousvalmiuden syntymisen 
osissa väestöä, mikä synnyttää demokratian vastaisia pelko- ja 
vaikutussilmukoita molemmin puolin, jotka voimme kuitenkin 
purkaa toisen renessanssin ja valistuksen avulla ottamalla 
käyttöön suoran demokratian.  

Mahdollistavatko tietojen kerääminen ja käyttö sekä pelkoja 
herättävät tiedot tiedotusvälineissä länsimaiset demokratiat 
poliittisen valvonnan ja väestön ÄO:n väliaikaisen alentamisen, 
mikä voi johtaa totalitaaristen hallintojärjestelmien 
perustamiseen?  

Mutta miten vuosisatojen ajan taistellut ihmisoikeudet voidaan 
lakkauttaa ja demokratiat tuhota? Miten tämä voi tapahtua 
maailmanlaajuisesti ja lähes kaikissa maissa samaan aikaan?  

Onko vielä nykyäänkin mahdollista, että tiedotusvälineiden 
väärän tiedon ja hallitusten pelon kautta, väestön henkistä ja 
aineellista hyväksikäyttöä harjoitetaan maailmanlaajuisesti 
ihmisoikeuksien ja perustuslakien kustannuksella?  

Tällaisen seurauksen mahdollisuutta voidaan lyhyesti valaista 
tarkastelemalla historiaamme.  

 
Lähdemme toistaiseksi seuraavista lähtökohdista:  
Globaalit yritykset ovat taloudellisesti suuntautuneita, 
totalitaarisia hallintorakenteita, jotka hallitsevat maita ja 
hallituksia hienosäädetyllä, salatulla ja lähes huomaamattomalla 
tavalla tiedotusvälineiden, niiden PR-toimistojen ja joidenkin 
suurten kansainvälisten järjestöjen tukemana. Ne korvaavat 
nykyään vanhat alueelliset, feodaaliset hallintojärjestelmät.  
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Voidakseen valaista harvojen tämän päivän ihmisten piilevää 
feodaalista hallinnanhalua on muistettava vanhat 
hallintajärjestelmät, joissa: 
a) subjektin elämä oli elettävä ilman ihmisoikeuksia, 
 
b) laki ei koskenut kaikkia ihmisiä,  
 
c) maaorjana alamaisella ei ollut käytettävissään henkeä tai 
vapautta, 
 
d) isäntäväki käytti maaorjaa henkisesti, taloudellisesti ja 
fyysisesti hyväkseen,  
 
e) Jumala oli asettanut kuninkaat,  
 
f) korkea-arvoiset aateliset antoivat alemmille aatelisille 
läänityksiä (maata), joita nämä hoitivat maaorjina, ja heidän 
talonpoikansa asuivat kyseisessä läänityksessä. Talonpoikien oli 
maksettava hänelle veroja ja työskenneltävä hänelle. 
Feodaaliherra ei itse maksanut veroja, mutta hänen oli 
tarvittaessa suoritettava sotapalveluksia hallitsijalleen, 
 
g) Jumala, kirkko ja feodaaliherrat olivat ennalta määränneet 
maaorjien kohtalon. 
 
 
 
Kysymys kuuluu:  
Miten muutamat feodaaliherrat saattoivat tuolloin hallita alamaisia 
ja miten heitä voitiin hyödyntää karjankasvatuksen tavoin? 
 
Todisteet osoittavat, että suurin osa kuninkaiden, ruhtinaiden ja 
aatelisten hallitsemista alueista oli tuolloin pieniä, niiden väkiluku 
oli pieni ja noin 95 prosenttia väestöstä oli lukutaidottomia.  

Hallitsija saattoi vuosisatojen ajan käyttää omaa kansaansa 
hyväkseen pienellä määrällä poliiseja, sotilaita ja pienellä 
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salaisella poliisilaitoksella, joka kattoi hänen hallintoalueensa, 
sekä liittoutumalla ja solmimalla avioliittoja muiden 
hallitsijatalojen kanssa, jos hallintoalueen väestömäärä ei 
kasvanut.  

Lisää kysymyksiä seuraa täällä:  
Kasvavan väestön määrän minimoimiseksi ja pelon levittämiseksi 
veroja korotettiin ensimmäisessä vaiheessa, mikä tuhosi 
elinkeinot ja johti lopulta kansojen välisiin sotiin? (ks. myös Martin 
Claussin kirja "Military History of the Middle Ages" ja Theodor 
Kisselin "Spektrum der Wissenschaft" -lehdessä julkaisema kirja-
arvostelu, jossa hän tiivistää: "Englannin ja Ranskan välisen 
satavuotisen sodan (1337-1453) esimerkin avulla Clauss 
osoittaa, että ryöstö- ja hävityskampanjat hallitsivat sodankäyntiä 
keskiajalla. Ensisijainen tavoite ei välttämättä ollut vihollisen 
fyysinen tuhoaminen vaan sen resurssien tuhoaminen. ") tai 
Hekan Baykalin "Spektrum der Wissenschaft" -lehdessä 
julkaisema arkeologinen raportti teurastuksesta, joka hävitti 
kokonaisen asutuksen, jolle tieteellä ei ole selitystä. "Alue 
saavutti suurimman laajuutensa rautakaudella 350-200 eaa. 
välisenä aikana, jolloin alueella asui celtiberialainen Beron-
heimo. Tuolloin, kun myös raju ratsia tapahtui, kylä oli saanut 
lähes kaupunkimaiset mittasuhteet: Jopa viisi ja puoli metriä 
leveillä, päällystetyillä ja jalkakäytävillä reunustetuilla kaduilla ja 
julkisilla aukioilla oli yli 300 rakennusta, joissa oli asuintilojen 
lisäksi myös kauppoja ja yhteisiä tiloja arviolta 1500 asukkaalle. 
 

Eivätkö perheet saaneet yhdistyä hallitsemattomasti 
suuremmaksi ryhmäksi tai kyläksi vaihtaakseen hajallaan olevia 
tietojaan tai ajatuksiaan ja keskustellakseen näin 
olemassaolonsa huolista luovien ideoiden avulla tiedon, 
vaurauden ja itsenäisyyden saavuttamiseksi?  

Oliko ihmisten, jotka eivät kuuluneet feodaalirakenteisiin, 
tarkoituksellisesti jäätävä köyhiksi, jotta he eivät voisi hankkia 
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tietoa, rakentaa ja ruokkia alati kasvavia perheitä, asutuksia tai 
kaupunkeja? Jos on, tuhoutuivatko ne? 

Jos ihmiset eivät voineet enää tehdä työtä, oliko heidän kuoltava 
varhain, jotta tietoa ei voitu hankkia ja siirtää eteenpäin?  

Pitäisikö olla mahdollista, että maaorja voi matkustaa vain 
lääninherran suostumuksella, jotta hänen omaisuutensa ja 
maaorjan pääsy maaorjan luokse olisi mahdollista milloin 
tahansa? 
 
Siksi heistä tuli maaorjia:  
 
- pääsy tietoon oli estetty vuosituhansien ajan, 
- heille ei myönnetty koulunkäyntiä,-  
Raamattu kirjoitettiin latinaksi, 
- jumalanpalvelus pidettiin latinaksi tai-  
verorasitus ajettiin niin korkeaksi, että väestö pysyi köyhänä ja 
näin ollen lisääntyneen eloonjäämispelon, tautien ja sotien pelon 
vuoksi ei voinut välittää koulutuksesta, luovuudesta tai tietoisesti 
sulkea  
muita ihmisiä pois eksistentiaalisten pelkojen vuoksi?  
 
Tätä tarkoitusta varten voitaisiin tieteellisessä tutkimuksessa 
käyttää apuna väestölukuja, ihmisten mielialaa ja sotavuosia 
edeltäneitä tietoja kyseisistä hallintoalueista.  
 
 
Samaan aikaan keskiluokan romahtaminen lukitusten, kriisilakien 
ja tiedotusvälineiden pelkohysterian avulla näyttää olevan 
tervetullut köyhyyden ja pelon kiihdyttäjä, joka kulkee käsi 
kädessä väestön älykkyysosamäärän vähentämisen kanssa, jotta 
väestön vähentäminen voidaan toteuttaa hengästyttävällä 
vauhdilla (ks. myös Stalinin, Hitlerin, Maon ja Kambodžan 
hallituksen oikeutukset 1975-79). 
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Annetaanko keskiluokan varallisuus, teknologia ja tietämys 
takaisin valtaapitäville ja hallituksille halvimpaan hintaan kuten 
feodaalihallinnossa ja perustetaanko samaan aikaan globaali 
datadiktatuuri, jossa vallitsee feodaalihallinto, jolla on 
mahdollisuus julistaa kriisejä milloin tahansa väestön 
vähentämiseksi ja digitaalisen feodaalihallinnon rakentamiseksi 
uudelleen hyötykäyttöön?    
 
 
Lisäksi voidaan kysyä:  
Miksi ihmiset, jotka omasta aloitteestaan kehittivät korkeat 
henkiset kyvyt ja antoivat tietonsa kaikkien ihmisten saataville 
kansan kielellä sekä tarjosivat väestölle suunnistusta ja 
lääketieteellistä apua, parantamista ja pääsyä tietoon ja 
valaistumiseen (Sokrates, Galileo, Bruno, nimiluetteloa voidaan 
jatkaa kirjojen verran), tuomittiin tai tuhottiin?  
(Ks. lese majeste, salaliittotuomiot, uskonnollisen uskon 
oikeudenkäynnit ja noitien polttamiset kaikkialla Euroopassa). )  

Pidettiinkö kansan mies poissa lukemisesta ja kirjoittamisesta 
(suurimmassa osassa valtioita myös koulumaksujen avulla) 
1700-luvun loppuun asti, jotta hän ei voisi kouluttaa itseään ja 
siten lisätä tätä koulutuksen ja parempien elin- ja 
tulomahdollisuuksien kautta perheessä?  

Eikö ihmisen pitäisi luovuuden ja koulutuksen puutteen vuoksi 
pystyä auttamaan itseään hyväksikäytettäväksi hyödyllisenä 
ihmisenä ja maaorjana, pysyä köyhänä ja kuolla varhain, kun hän 
ei enää pystyisi tekemään työtä?  

Feodalismi ja maaorjuus estivät kansanmiestä elämästä 
tarpeeksi kauan kehittääkseen mielensä itseohjautuvalla 
uteliaisuudella ja maailman tuntemuksella, jopa ilman koulua tai 
opetusta, pelkästään luonnon avulla.  

Miksi köyhiä ja heidän työtään verotettiin ja feodaaliherrat 
saattoivat silti ansaita työsuorituksesta maksamatta itse 
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veroja. Mikä siinä on erilaista kuin nykyään? Kun taas 
suuryritykset ilmoittavat työntekijöiden verot valtiolle, myös 
keräävät ne ja jopa laillisilla ja hallitusten sallimilla 
sopimussuhteilla alentavat tuloverojaan, verojen järjestäjänä ja 
kerääjänä, sairauden ja työn valvojana ja työn luojana 
kansainvälisesti lähes nollaveroihin ja keräävät yhä suurempia 
omaisuuksia ja voivat siten muodostaa lahjuksia, lobbausta ja 
vaikutusvaltaa hallituksissa ja mediassa oman tahtonsa mukaan 
(kuten pääomavahvat ruhtinaat valtakunnan hallitsijoiden kanssa 
feodaalisvallan aikana).  

Ote Wikipediasta 10. lokakuuta 2020 maaorjuudesta Saksassa, 
jolla oli laillinen olemassaolo eri muodoissaan kaikkialla 
Euroopassa.  

 

 

 

(Ote Wikipediasta: Maaorjuus, on merkitty sinisellä) Tämä teksti on lisensoitu 
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported -lisenssillä. Se käyttää 
Wikipedian artikkelin "Schloss Biebrich" materiaalia. 
Luettelo kirjoittajista on saatavilla Wikipediassa. 

Ilman kartanonherran suostumusta ei ollut mahdollista muuttaa pois 
kartanosta Schleswigissä ja Holsteinissa. Kartanonherralla oli oikeus vaatia 
maaorja takaisin kolmansilta osapuolilta. Alueen herrojen välillä oli 
luovutussopimuksia, ja muut aateliset, kaupungit ja käsityöläiskillat saivat ottaa 
palvelukseensa vain sellaisia maaorjia, jotka pystyivät esittämään 
kartanonherran myöntämän peruskirjan. Württembergissä sen sijaan oli useita 
uusia sääntöjä: vuonna 1455 muuttovapaus näytti vallinneen; pois muuttavan 
henkilön oli vain sitouduttava maksamaan miesvero. Vuonna 1523 miesvero 
oli yhdessä tapauksessa 36 helleriä (Schwäbisch Hallissa lyötyjä 
hopeapennejä).  

Vuonna 1495 kiellettiin siirtyminen pois Leibherranin hallinnasta, ja vuonna 
1514 annettiin yleinen lupa siirtyä pois kahdenkymmenen vuoden 
siirtymäajalla. Vuonna 1520 tätä lupaa aikaistettiin, ja vuonna 1537 se otettiin 
takaisin. Vuonna 1551 oikeus poistua myönnettiin uudelleen, ja vuonna 1598 
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se lopulta peruutettiin. Oikeus muuttaa pois ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että 
maaorjuus päättyi tai että ulkomainen paikallinen herra rikkoi sen, vaan Etelä-
Saksassa sovellettiin maaorjuuden ensisijaisuuden periaatetta.  

Kartanonherra saattoi periä maaorjan veroja, kuten miesveroa, myös 
paikoissa, jotka eivät kuuluneet hänelle. Kananpoikien kanat, joilla maaorjuus 
tunnustettiin vuosittain uudelleen, kerättiin suurella hallinnollisella vaivalla 
"Fasnachthennen" -nimellä maa- ja paikallishallinnon ulkopuolella, ja ne 
kirjattiin kanakirjaan samoin kuin miesvero.  

 

vapauden menetys   

Maaorjuus syntyi syntymästä, ja ratkaiseva tekijä oli äidin asema. Jos leskellä 
oli lapsia useista avioliitoista, tämä saattoi jopa johtaa lasten poistamiseen.  

Vapaat miehet saattoivat joutua orjuuteen. Vapaan aseman "raukeaminen" 
tapahtui silloin, kun vapaamies asettui alueelle, jonka maaseutuväestö oli 
maaorjia. Jopa vapaasyntyisistä lapsista tuli maaorjia, jos heidän 
vanhemmistaan tuli maaorjia syntymän jälkeen. Niistä, jotka eivät enää 
kyenneet elättämään itseään taloudellisesti vapaina miehinä, saattoi tulla 
maaorjia. Jotta tämä ilmoitus olisi tehokas, se oli tehtävä kirjallisesti 
luovutuskirjeessä. Valmiiden mallien mukaisia joukkovelkoja, joilla alamaiset 
sitoutuivat olemaan vieraantumatta kartanonherralta ruumiillaan ja 
tavaroillaan, esiintyi myös Württembergissä vuosina 1282/1283 ja 1296/1297 
sekä Baselissa vuonna 1499.  

Maaorjuus voitiin lakkauttaa vapauttamalla se maksua vastaan ja 
kartanonherran tahdosta. Poissaolo kartanosta johti maaorjuuden 
raukeamiseen. Naimattomien osalta aika oli 31 vuotta, kuusi viikkoa ja kolme 
päivää, naimisissa olevien osalta kymmenen vuotta.  

Württembergissä maaorjien vaihtoa yksittäisten herrojen välillä tapahtui 
poikkeustapauksissa, erityisesti naapurialueilla. Muutos tapahtui myös 
maaorjien aloitteesta, useimmiten silloin, kun he halusivat mennä naimisiin ja 
muuttaa pois, mutta heillä ei ollut rahaa lunnaita varten.  

Maaorjia voitiin myydä sekä tavaroiden kanssa että yksittäin. Yleensä 
köyhtynyt alempi aatelisto myi maaorjia maksukykyiselle ylemmälle 
aatelistolle.  

 
Orjuuden ja maaorjuuden välinen ero  

Orjuuden ja maaorjuuden erottamiseksi toisistaan on olemassa kolme 
päänäkemystä, jotka ovat niiden ero, samankaltaisuus ja identtisyys. 
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Moninaisuus  

Historiallisessa materialismissa oletetaan kehitysero. Sen mukaan 
orjuusjärjestelmässä koko työ kuului orjan omistajalle, joka sitten antoi orjalle 
niin paljon, että tämä saattoi pysyä hengissä. Feodalismissa maaorja tai 
maanomistaja saa ensin koko työnsä tuoton, mutta hänen on luovutettava osa 
luontoissuorituksena tai rahana feodaalin herralle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
sortajan ja ryöstäjän lisäksi myös sorretut ja ryöstetyt osallistuvat tuotteeseen. 
Ylijäämätuote menee enemmän tai vähemmän feodaaliherralle, mutta se, että 
osa tuotteesta kuuluu oikeutetusti maaorjuudelle ja että tätä osaa voidaan 
monissa tapauksissa kasvattaa korkeammalla työllä, tekee 
feodaalijärjestelmästä kehittyneen verrattuna muinaiseen järjestelmään ja 
mahdollistaa sen olemassaolon ensinnäkin.  

Samankaltaisuus  

Myös kansainvälisissä sopimuksissa ja niiden täytäntöönpanemiseksi 
annetuissa kansallisissa rikoslaeissa lähdetään orjuuden ja orjuuden välisestä 
erosta, mutta määrätään sama oikeudellinen seuraus eli ehdoton kielto. 
Syyskuun 25. päivänä 1926 tehdyn orjuutta koskevan yleissopimuksen 
mukaan orjuus on "sellaisen henkilön tila tai asema, johon kohdistuu 
omistusoikeuteen tai johonkin niistä liittyviä valtuuksia". Vasta kolmekymmentä 
vuotta myöhemmin 7. syyskuuta 1956 tehdyssä orjuuden poistamista 
koskevassa lisäyleissopimuksessa] lisättiin orjuuden oikeudellinen määritelmä: 
"Orjuus on sellaisen henkilön tila tai oikeudellinen asema, joka on lain, tavan 
tai sopimuksen perusteella velvollinen asumaan ja työskentelemään toisen 
henkilön maalla ja suorittamaan tälle tiettyjä maksullisia tai maksuttomia 
palveluja ilman, että hän voi itsenäisesti muuttaa asemaansa."  

Joulukuun 10. päivänä 1948 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 4 artiklassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa mainitaan orjuuden tai orjuuden 
kielto, samoin kuin vuonna 2009 ratifioidun Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 5 artiklan 1 kohdassa. Orjuutta ja maaorjuutta koskeva 
rangaistussäännös sisältyi vuodesta 1866 vuoteen 2005 lähes 
samansisältöisenä Pohjois-Saksan liittovaltion, Saksan keisarikunnan ja 
Saksan liittotasavallan rikoslain 234 §:ään, joka laskettiin johdonmukaisesti 
samalla tavalla; vuodesta 2005 vuoteen 2016 vastaava säännös oli rikoslain 
233 §:ssä ja vuodesta 2016 lähtien rikoslain 232 §:ssä. 

L 

Euroopassa otettiin 1500-luvulta lähtien hitaasti käyttöön 
ensimmäiset oppivelvollisuuskoulut, jotka sitten siirrettiin 
laajemmille kansallisille alueille, kunnes teollistuminen alkoi 
1700-, 1800- ja 1900-luvuilla, jolloin koulun välitystehtävässä 
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kuitenkin jätettiin pois yleissivistys, mielikuvitus ja luovuus ja 
oppiaine supistettiin "ABC-oppiaineen työntekijöille" tärkeimpiin 
kulttuuritekniikoihin. Oppiaineen ja sen sisällöllisten rajoitusten 
opettaminen ilman luovuuden opettamista siirrettiin (eräin 
uudistuksin) 1800-luvulta nykypäivän koulutukseen, ja sen 
pääsuuntauksena oli edelleen luovuuden ja innovoinnin 
poissulkeminen. Valtiovalta ei yleensä tarjoa klassista "Studium 
Generale" -opetusta, joka yhdistää ja laajentaa tietämyksen aloja, 
tai yliopistot tarjoavat sitä vain vähäisessä määrin. Studium 
Generalen laatu jätetään yksilön oma-aloitteisuuden ja 
kognitiivisten kykyjen varaan (ks. myös Leonardo da Vinci), ja 
yksilön tehtäväksi jää (jopa lukuisia esteitä vastaan) löytää 
edistystä ja innovaatioita omasta aloitteestaan.  

Ote Wikipediasta Oppivelvollisuus 
Tässä tekstissä on käytetty Wikipedian artikkelin Schloss Biebrich 
aineistoa, ja se on saatavilla Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported -
lisenssin alaisuudessa. Luettelo kirjoittajista on saatavilla Wikipediassa. 
 
Vaikka Genevessä oli otettu käyttöön oppivelvollisuus vuonna 1536 ja sen 
jälkeen myös muissa valtioissa[2] ja Pfalzin-Zweibrückenin herttuakunnassa 
vuonna 1592[3] pienempänä valtioyksikkönä, ja Strasbourgin kaupunki oli 
seurannut esimerkkiä vastaavalla lailla jo vuonna 1598, vasta 1700-luvulla 
useimmat Euroopan valtiot ottivat käyttöön oppivelvollisuuden (Itävalta 1774, 
Sveitsi, Yhdysvallat), johon kuului myös kotikouluopetus, tai oppivelvollisuuden 
(Liechtenstein 1805, Ranska 1882, Saksa1919[4]). 
 
Thomas Malthusin ja sosiaalidarwinismin jälkeen nykypäivän 
ajattelijoille ja oletetuille ihmiskunnan pelastajille (Ranskan 
vallankumouksen 1789-1799 aikoina) on tarkoitus toteuttaa 
ihmiskunnan organisoitu minimointi lajien säilyttämiseksi 
seuraavista syistä. Tämä feodaaliherran malli on jo kauan sitten 
kumottu tieteellisillä tosiasioilla, tutkimuksilla ja ihmiskunnan 
kehityksellä aina nykypäivään asti, ja sen on tarkoitus harhauttaa 
väärillä, tieteellisiksi tutkimuksiksi naamioiduilla tiedoilla siitä, että 
kyse on vain hyödyllisen ihmisen asenteen ylläpitämisestä ja 
hyödyntämisestä, kun käytetään hyväksi  
eutanasia- ja eugeniikkatoimenpiteet ympäristön ja virusten 
suojelun lipun alla ihmiskunnan säilyttämiseksi. Seurauksena oli 
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tieteellisen valistuksen varjolla toteutettu luovuuden puute, jossa 
maailman kasvava väestö esitettiin uhkana eikä demokratian 
eettisenä kehityshyötynä. Se, mikä vuosituhansien aikana 
tapahtuneen todellisen kehityksen sekä todisteisiin perustuvan 
tutkimuksen ja satojen asiakirjojen perusteella, myös 
ensimmäisten demokratioiden rakentamisen jälkeen, maailman 
väestönkasvun myötä osoittautui vääräksi ja on todistettu.   
 
Ote Wikipediasta Thomas Malthus (1766 -1834): Thomas 
Malthus (1766 -1834) 
Tässä tekstissä on käytetty Wikipedian artikkelin Schloss Biebrich 
aineistoa, ja se on saatavilla Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported -
lisenssin alaisuudessa. Luettelo kirjoittajista on saatavilla Wikipediassa. 
  
Malthus kritisoi William Godwinin optimistista näkemystä 
ihmisyhteiskunnan täydellisyydestä ja sen tärkeimmistä 
ongelmanratkaisukyvyistä ja nosti Esseessään Essay on the Principle of 
Population (1798) esiin liikakansoituksen kehittyvän talouden ja 
yhteiskunnan ongelmana. Malthus esittää ilmeisenä kohtalokkaana 
välttämättömyytenä sen, että ihmiskunta totteli sokeasti rajattoman kasvun 
lakia, kun taas sen elannon mahdollistavat toimeentulovälineet eivät 
lisääntyneet samassa suhteessa sen kanssa. Tämä tosiasia vaikutti 
hänestä niin vakiintuneelta, että hän ei epäröinyt esittää sitä 
matemaattisena aksioomana. Hän väitti, että ihmiset lisääntyvät 
geometrisesti ja ruoka aritmeettisesti. Numeerisessa esimerkissä: Jos 
pariskunnalla on neljä lasta ja heillä puolestaan on neljä lasta per 
pariskunta, väestö kasvaa vastaavasti, mutta ruoantuotanto ei lisäänny 
samassa suhteessa. Parempi kastelu lisää tuottavuutta noin 20 prosenttia. 
Mutta tämä lisäys ei sitten tuota enää lisäystä. Malthusin mukaan tulee siis 
aika, jolloin varastot eivät enää riittäisi maapallon väestölle, elleivät nämä 
korjaavat tekijät, kuten sairaudet, kurjuus ja kuolema, puuttuisi yhä 
uudelleen ja uudelleen tasapainon palauttamiseen. Malthus ilmaisi näin 
sekä tieteellisen että moraalisen arvionsa onnettomista tekstikohdassa, 
jonka hän poisti myöhemmistä painoksista, mutta jota pidettiin tyypillisenä 
hänen opetuksensa hengelle: 
"Ihmisellä", hän sanoi, "joka syntyy maailmaan, joka on jo miehitetty, kun 
hänen perheellään ei ole varaa ruokkia häntä tai kun yhteiskunta ei tarvitse 
hänen työtään, tällä ihmisellä ei ole pienintäkään oikeutta vaatia mitään 
ravinto-osuutta, ja hän on todella liikaa maan päällä. Luonnon suurilla 
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juhlapöydillä hänelle ei ole varattu paikkaa. Luonto käskee häntä 
lähtemään, eikä se laiminlyö tämänkään käskyn toteuttamista."[3] 
 
Hallitsevien luokkien laajalti käyttämää orjuuden ja maaorjuuden 
feodaalista mallia vahvistivat Thomas Malthusin 
eutanasiafilosofia (Principle of Populati ja Principles of 
Economics) ja sosiaalidarwinismi ihmisten eliniän lyhentämiseksi. 
Tämä joukkomurhaan yllyttävä feodaaliherrojen ajatus on 
osoittautunut paitsi tieteellisesti vääräksi, myös ihmiskunnan 
selviytymisen kannalta käänteiseksi, ja se on selvästi kumottu 
väestömäärän positiivisella kehityksellä, maailman väestön 
luovuudella ja luonnonvarojen louhinnalla. Tämä ei kuitenkaan 
estänyt sitä, että Thomas Malthusin (1800-luvulla 1,65 miljardia 
ihmistä Ranskan vallankumouksen merkeissä), Hitlerin tai 
sosiaalidarwinismiksi naamioitu epäinhimillinen eutanasia-ajattelu 
on säilynyt tähän päivään asti, jolloin vuonna 2020 on 7,8 
miljardia ihmistä, ja se elää edelleen totaalisena hyökkäyksenä 
ihmisenä olemisen olemusta vastaan, sosiaaliluokkana, rotuna, 
köyhyytenä tai vanhuuden eutanasiana sekä pakkosterilisaation 
muodossa maailman pelastamiseksi naamioituna globaalin PR:n 
ohjaamana ympäristönsuojelukeskusteluna.  
 
Ote Wikipediasta eugeniikasta 
Tässä tekstissä on käytetty Wikipedian artikkelin Schloss Biebrich 
aineistoa, ja se on saatavilla Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported -
lisenssin alaisuudessa. Luettelo kirjoittajista on saatavilla Wikipediassa. 

 
Natsien rotuhygienian vaikutuksesta monet poliitikot ja tiedemiehet 
hylkäsivät eugeniikan ajatukset. Yhdistyneet kansakunnat allekirjoitti 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuonna 1948, ja siinä 
todetaan: "Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus solmia 
avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rajoituksia rodun, 
kansallisuuden tai uskonnon perusteella." Tämä on myös yksi YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksen lauseista. Vuonna 1978 Unesco julisti kaikkien 
ihmisten perustavanlaatuisen tasa-arvon ihanteeksi. [76] 
Vastauksena natsien aiheuttamaan radikalisoitumiseen lähes kaikki maat 
kääntyivät pois aiemmin harjoittamastaan eugeniikkapolitiikasta, vaikka 
ajatus ei kadonnutkaan. Julian Huxley, Unescon ensimmäinen pääjohtaja 
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ja Maailman luonnonsäätiön perustaja, joka oli myös British Eugenics 
Societyn puheenjohtaja ja eugeniikan kannattaja, sanoi vuonna 1947: 

"[E]vaikka on aivan totta, että radikaali eugeniikkapolitiikka on poliittisesti 
ja psykologisesti mahdotonta moniin vuosiin, Unescon on tärkeää 
huolehtia siitä, että eugeniikkaongelmaa tutkitaan mahdollisimman 
huolellisesti ja että yleisölle tiedotetaan kyseessä olevista kysymyksistä, 
jotta moni asia, joka nyt on mahdoton ajatella, voisi ainakin tulla 
ajateltavaksi." 
 
"Vaikka on varmasti totta, että mikä tahansa radikaali eugeniikkapolitiikka 
on poliittisesti ja psykologisesti mahdotonta moniin tuleviin vuosiin, 
Unescon on tärkeää tunnustaa, että eugeniikkaongelmaa tutkitaan 
äärimmäisen huolellisesti ja että yleisön tietoisuuteen tiedotetaan 
tosiasioista siinä määrin, että mahdottomasta tulee ainakin ajateltavissa 
olevaa." 
- Julian Huxley[77] 
Oppikirjat 1920-1940-luvuilla sisälsivät usein sisältöä, jossa kuvattiin 
tieteen kehitystä suhteessa eugeniikan käytäntöihin. Monet varhaiset 
genetiikkaa käsittelevät tieteelliset lehdet sisälsivät eugeniikkaa 
käsitteleviä artikkeleita. Sodan jälkeen monet näistä viittauksista poistettiin. 
Tieteelliset lehdet muuttivat jopa nimensä. Esimerkiksi vuonna 1969 
Eugenics Quarterly nimesi itsensä uudelleen Social Biologyksi. Eräät 
tunnetut akateemikot kannattivat kuitenkin edelleen eugeniikkaa. Vuonna 
1963 Ciba-säätiö kutsui koolle ihmisen tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin, jossa kolme tunnettua biologia ja Nobel-palkittua (Hermann 
Muller, Joshua Lederberg ja Francis Crick) puhuivat eugeniikan puolesta. 
[78] Myös kirkollisella tasolla kuultiin edelleen myönteisiä ääniä 
eugeniikasta; esimerkiksi vielä vuonna 1953 paavi Pius XII julisti 
eugeniikan ja genetiikan peruslähestymistavan moraalisesti terveeksi 
muistiinpanossaan "Ensimmäiselle kansainväliselle geneettisen 
lääketieteen symposiumille"[79]. [80]  

 
Natsiaika  
→ Pääartikkeli: Kansallissosialistinen rotuhygienia 
Kolmannessa valtakunnassa "arjalaisten" perheiden syntyvyyttä oli 
lisättävä sosiaalipoliittisin toimenpitein ja "elämän arvoista elämää" oli 
estettävä, erotettava ja tuhottava. Hitlerin tultua valtaan otettiin jo 
heinäkuussa 1933 käyttöön eugeeninen sterilointilaki, joka oli tärkeä osa 
kansallissosialistista ideologiaa ("Laki perinnöllisesti sairaiden jälkeläisten 
ehkäisemisestä"): aiemmista luonnoksista poiketen siinä säädettiin myös 
pakkosterilisaatiosta, katsottiin perinnöllinen huonommuus suhteellisen 
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suurille väestöryhmille ja - kansainvälisesti vertailematta - se johti 
tosiasiassa noin 300 000 ihmisen sterilointiin muutamana vuonna vuoteen 
1939 asti, ja tämä määrä kasvoi vielä 60 000:lla vuoteen 1945 mennessä. 
Osa sairastuneista myös kuoli sterilointioperaation seurauksena.  
Vertailun vuoksi: Yhdysvalloissa steriloitiin vuosina 1907-1939 noin 31 000 
ihmistä ja Ruotsissa vuosina 1934-1948 noin 12 000. Saksan 
liittotasavallassa hylättiin korvausvaatimukset useiden vuosien ajan. Vasta 
1970-luvun lopulla pakkosteriloidut henkilöt saivat työkyvyttömyyseläkettä. 
Laki salli kohdennetun sterilisaation erilaisten sairauksien kohdalla, joille 
epäiltiin geneettisiä syitä, nimittäin "synnynnäisen vajaamielisyyden, 
skitsofrenian, kiertohäiriöisen (maanis-depressiivisen) mielenvikaisuuden, 
perinnöllisen putoamissairauden, perinnöllisen Pyhän Vituksen tanssin 
(Huntingtonin korea), perinnöllisen sokeuden, perinnöllisen kuurouden, 
vakavan perinnöllisen fyysisen epämuodostuman, [...] vakavan 
alkoholismin" kohdalla. (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Laki ja selitykset, München: J.F.Lehmanns 
Verlag, s. 56). Sterilisaatiosta oli päätettävä 
"perinnöllisyystuomioistuimissa" asianomaisen henkilön, hänen 
holhoojansa tai virkamieslääkäreiden tai laitosten johtajien pyynnöstä, ja 
tällaisen päätöksen jälkeen se oli toteutettava "jopa vastoin 
hedelmättömäksi tehtävän henkilön tahtoa" (Gütt et al. 1934: s. 58). 
Toisin kuin muissa Euroopan maissa, natsi-Saksassa tämä radikaali 
eugeniikan muunnelma johti lopulta myös järjestelmälliseen "elämän 
arvottoman elämän hävittämiseen", jota ainakin helpotti "alempiarvoisten" 
eugeniikka. Jo vuonna 1929 Hitler julisti Nürnbergin valtakunnan 
puoluekokouksessa: 
"[...] jos Saksassa syntyisi miljoona lasta vuodessa ja sieltä poistettaisiin 
700 000-800 000 kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa, 
lopputuloksena voisi olla jopa vahvuuden kasvu." 
Vuosina 1939-1941 toteutettu Aktion T4 muodosti jälleen sillan Euroopan 
juutalaisiin kohdistuneelle holokaustille.  

 

Kun natsien valtakunta diskriminoi eugeniikan, eugeniikan 
kannattajat tarvitsivat uusia strategioita. Niinpä vuonna 1946 
Julian Huxleysta, Britannian Eugeniikkayhdistyksen 
varapuheenjohtajasta, tuli Unescon ["Yhdistyneiden 
kansakuntien kansainvälinen koulutus-, tiede- ja 
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kulttuurijärjestö"] ensimmäinen pääjohtaja. Hänen 
kirjoittamastaan YK:n virallisesta asiakirjasta "UNESCO, sen 
tarkoitus ja filosofia" käy ilmi: 

"Vaikka on varmasti totta, että radikaali eugeniikkapolitiikka on 
poliittisesti ja psykologisesti mahdotonta moniin tuleviin vuosiin, 

Unescon on tärkeää huolehtia siitä, että eugeniikkaongelmaa 
tutkitaan mahdollisimman huolellisesti ja että yleisölle 

tiedotetaan kyseisestä aiheesta, jotta moni asia, joka nykyään 
vaikuttaa mahdottomalta, voisi ainakin tulla uudelleen 

ajateltavaksi." 
 
  Tavoitteena oli pukea eugeniikka tai väestövalvonta täysin 
uudella ja myönteisellä tavalla ihmiskunnan pelastamiseksi. 
Eugeniikka tarkoittaa tästä lähtien: Maapallon suojelu ihmisen 
eikä teollisuuden ja sen lobbaamien hallitusten 
lainsäädännön aiheuttamalta hyväksikäytöltä, saastumiselta 
ja ekologiselta katastrofilta.  
Sen jälkeen seurasi vuosikymmeniä kestänyt "valistus", jossa 
maailman kasvava väestö esitettiin uhkana ihmiskunnalle, 
jotta ympäristö, joka oli hajoamassa saumoista, saataisiin 
johtumaan maailman väestönkasvusta, ja unohdettiin, että 
ihmisillä ei ole valtaa estää teollisuutta ja hallituksia 
tuottamasta tai valmistamasta ympäristölle haitallisia asioita. 
Protesteja ja mielenosoituksia estettiin poliisin väliintulolla ja 
tiedotusvälineet vähättelivät niitä, osallistujien määrä kirjattiin 
harvinaisiksi sekopäiksi, eikä kestäviä ympäristökäsitteitä 
tuotu esiin, vaan joissakin tapauksissa niitä verotettiin ja 
säädettiin. Päinvastoin, vanhentuneita ympäristölle haitallisia 
teollisuudenaloja rahoitetaan vahvoilla lobbaustarjouksilla.  
(Puolueiden vaalikonseptit, jotka perustuvat valvottuihin ja 
keskitettyihin mediaraportteihin), jotka suojelevat ja tukevat 
teollisuutta. Työpaikkojen säilyttämisen korruptoitumisen 
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vuoksi investoidaan vanhoihin ympäristölle haitallisiin 
tekniikoihin eikä koulutukseen, toiseen valistukseen, 
Studium Generaleen, väestön luovuuden edistämiseen, 
koulutukseen ja suoraan demokratiaan, ihmisten 
perustuloon sekä kaikkien kansalaisten yhteiseen 
ympäristölliseen tulevaisuuteen. 
  
 
Eugeniikan kronologia 20. ja 21. vuosisadalla: 
- Vuonna 1948 Huxley perusti Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN).  
 
- Vuonna 1961 Huxley perusti WWF:n (World Wildlife Fund). 
Muita perustajajäseniä olivat esimerkiksi Godfrey A. 
Rockefeller, hollantilainen prinssi Bernhard ja Englannin 
kuningatar Elisabet II:n aviomies prinssi Philip.  
 
- Vuonna 1969 presidentti Nixon julkaisi John D. Rockefellerin 
johdolla laaditun raportin "Population Growth and the 
American Future". Seuraavassa lainauksessa mietinnöstä 
osoitetaan eugeniikan yhteys, ja se oli ilmeisesti tarkoitus 
tehdä eugeniikasta jälleen toivoa herättävää:  
"Väestö ei voi kasvaa loputtomiin. Kukaan ei kyseenalaista tätä, ja 

totesimme päätelmissämme, että mielestämme kansakunnan 
pitäisi nyt toivottaa tervetulleeksi vakiintunut väestö ja 

suunnitella sitä varten." 
 
- Vuonna 1972 Tukholmassa pidettiin ensimmäinen 
kansainvälinen ympäristökonferenssi. Sen puheenjohtajana 
toimi Maurice Strong, David Rockefellerin läheinen ystävä. 
Sittemmin ympäristöliike on viime vuosikymmeninä 
keskittynyt muihin kriisikysymyksiin, kuten happosateisiin, 
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otsonikerroksen aukkoon, trooppisiin metsiin jne., ja syyttänyt 
maailman väestönkasvua sen sijaan, että se olisi osoittanut 
vastuun hallituksille ja teollisuusyrityksille. 
 
Vuonna 1988 perustettiin lopulta IPCC ["Intergovernmental 
Panel on Climate Change"], joka tunnetaan nimellä 
"Intergovernmental Panel on Climate Change". 
Ilmastoneuvoston tuottamat raportit toimivat arvovaltaisina 
lähteinä tiedotusvälineille ja monille muille "ilmaston 
lämpenemisen" puolestapuhujille, kuten Yhdysvaltain 
entiselle varapresidentille Al Gorelle. Tällä välin kysymys 
ilmaston lämpenemisestä ja siihen liittyvästä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä on noussut yhä 
enemmän esiin, niin että siitä on nykyään tullut merkittävä 
aihe politiikassa ja johtavien eliittikokousten kokouksissa, 
mikä sulkee ympyrän eugeniikkaan.  
 
 -1988 prinssi Philip ilmaisi Saksan lehdistövirastolle:  

"Kun synnyn uudestaan, haluan palata tappavana viruksena, 
jotta voisin edistää jotakin liikakansoituksen ratkaisemista." 

 
-2021 Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen varoitti 
Maailman talousfoorumissa uudesta pandemiasta, jos 
ilmastotavoitteita ei saavuteta. 
 
Tämän päivän eugeniikan puolestapuhujille antaa siis uutta 
pontta vapautunut kapitalismi, johon on sekoitettu 
sosiaalidarwinismin ajatus.  
 
Ote Wikipediasta Sosiaalidarwinismi 
Tässä tekstissä on käytetty Wikipedian artikkelin Schloss Biebrich 
aineistoa, ja se on saatavilla Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported -
lisenssin alaisuudessa. Luettelo kirjoittajista on saatavilla Wikipediassa. 
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Sosiaalidarwinismi on yhteiskuntatieteellinen teoriakoulukunta, joka 
kannattaa biologistista determinismiä maailmankatsomuksena. Se oli hyvin 
suosittu 1800-luvun jälkipuoliskolla ja aina toiseen maailmansotaan asti. Siinä 
tulkitaan väärin darwinismin osittaisia näkökohtia suhteessa ihmisyhteisöihin ja 
nähdään niiden kehitys luonnollisen valinnan tuloksena "taistelussa 
olemassaolosta". Franz M. Wuketitsin mukaan sosiaalidarwinismin eri lajit ovat 
yhtä mieltä kolmesta keskeisestä väittämästä:  

- Valintateoria on täysin sovellettavissa sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
moraalisesti, ja se on tärkeä väline ihmisen kehityksessä. 

- On olemassa hyvää ja huonoa geneettistä materiaalia. 
- Hyviä perinnöllisiä ominaisuuksia on edistettävä ja huonoja poistettava. 

Sosiaalidarwinismia kritisoidaan muun muassa siitä, että biologisia lakeja 
siirretään kritiikittömästi ja virheellisesti ihmisyhteisöihin. Lisäksi useat sen 
perusolettamukset eivät sisälly Darwinin teoriaan, ja nykytiede pitää niitä 
vanhentuneina. Tämä Darwinin teorioiden siirto, joka perustuu muun muassa 
naturalistiseen harhaluuloon, ei välttämättä ole johdettavissa Darwinin työstä 
eikä se vastaa läheskään Darwinin näkemystä maailmasta ja ihmisestä.  

 
Eugenistien, eutanasian kannattajien ja sosiaalidarwinistien 
väitteet on kumottu tieteellisesti, ja niitä pidetään nykyään 
myytteinä joukkomurhista ja kansanmurhasta, joilla perustellaan 
ihmisten hyväksikäyttöä ja feodaalisten valtakuntien vallan 
ylläpitämistä. 
 

Mutta takaisin väestön koulutuksen kehityshistoriaan.  

Jotta teollistuminen voisi jatkua kotimaassa ja kilpailla 
kansainvälisesti, myönnettiinkö työläisille ja kansalaisille 
parlamentaarinen demokratia ihmisoikeuksineen 
vallankumousten, kansannousujen ja mellakoiden jälkeen, koska 
talous tarvitsi työntekijöitä?  

Internet-media antaa nykyäänkin väestölle mahdollisuuden, ilman 
feodaalisten herrojen vaikutusta ja ilman tulevaisuuden pelkoa 
joutua alistetuksi, tiedottaa itselleen tai levittää omaa tietoa 
maailmanlaajuisesti. Sitä vastoin näyttää mahdolliselta, jos lentää 
uuden mediamaiseman yli, että PR- ja media 
disinformaatioteollisuus, joka itse informoi ihmisiä, väärennetyillä 
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uutisilla kaikissa tiedotusvälineissä hämmentää, horjuttaa, jakaa 
ja yrittää mustamaalata.   
 
Robottien ja itseoppivien ohjelmien uusi "teollistuminen 4.0" 
tekee tulevaisuudessa yksitoikkoisesti työskentelevästä 
työläisestä tarpeettoman. Tämä antaa ihmisille aikaa miettiä, 
kouluttaa itseään lisää ja laajentaa luovia kykyjään, tiedon 
laajuutta ja syvyyttä uuden median kautta ja erottaa valikoivasti 
valeuutiset todellisesta tiedosta kyseenalaistamalla tietoa. Tällä 
hetkellä demokratiassa tarvitaan päättäväisesti ja koulutettua 
demokraattia, joka vaatii enemmän demokratiaa, 
yhteismääräämisoikeutta ja yhteismaailman lakeja yrityksille ja 
resursseille ihmiskunnan suojelemiseksi ja tulevan kehityksen 
turvaamiseksi.  
 
Tieto informaatiosta sekä populaari- ja mediarituaaleista voi 
osoittaa meille, missä olemme kääntyneet kehityksessämme 
väärään suuntaan ja miten nämä informaatiorituaalit ovat 
tasoittaneet tietä murhanhimoisille egoistisille järjestelmille 
valtioiden sosiaalisissa järjestelmissä, jotka ajattelevat ja toimivat 
vain itseään rajoittavissa ryhmissä.  
  
Saksalainen sosiaalifilosofi Niklas Luhmann ilmaisee itsensä 
luovuuden taiteen kaavaan ja sosiaalisten järjestelmien 
neuronaalisen ja epigeneettisen tehokkaan informaation 
evoluutioon vuonna 1996 näin:  
"Sitä voisi pitää evoluution saavutuksena, joka keksittyään ja 
otettuaan käyttöön muuttuu itsestään käyttökelpoiseksi. Jos tulos 
siirretään modernin yhteiskunnan järjestelmään, joka toteuttaa ja 
purkaa rakenteitaan valintojen kautta, nähdään evoluution tulos."  
 
Luovuudesta tai peloista peräisin olevan uuden tiedon käyttö 
ihmisten tai kokonaisten kansakuntien hallitsemiseksi 
muokkaamalla hermoverkkoja ja epigenetiikkaa mediatiedon 
avulla vahvistettiin vuosia myöhemmin tutkimuksissa, joita tekivät 
tiedemiehet, joiden löydökset palkittiin lääketieteen Nobel-
palkinnolla.   
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Seitsemänkymmentäviisi vuotta sitten Hermann Göringiltä 
kysyttiin Nürnbergin oikeudenkäynneissä: "Miten saitte Saksan 
kansan suostumaan tähän kaikkeen? Hän sanoi:  
"Ihmiset eivät tietenkään halua sotaa. (...) Mutta loppujen lopuksi 
maan johtajat määräävät politiikasta, ja kansa on aina helppo saada 
mukaan, olipa kyseessä sitten demokratia, fasistinen diktatuuri, 
parlamentti tai kommunistinen diktatuuri." ( ....). "Se on hyvä ja 
hyvä, mutta kansa voidaan aina pakottaa noudattamaan johtajien 
käskyjä äänioikeudella tai ilman sitä. Se on hyvin yksinkertaista. 
Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin kertoa ihmisille, että 
heitä vastaan hyökätään, ja syyttää pasifisteja heidän 
isänmaallisuutensa puutteesta ja väittää, että he vaarantavat maan. 
Tämä menetelmä toimii kaikissa maissa."  
(Lähde Nürnbergin päiväkirja, Fischer Verlag)  
 
Luovuutta, innovaatioteknologiaa, kekseliäisyyttä ja 
epigeneettistä luovuutta parantavaa taiteen kaavaa ei kuitenkaan 
opeteta kouluissa ja yliopistoissa vielä nykyäänkään, ei edes 
demokratioissa. Väestön älykkyysosamäärää, terveyttä ja 
vapautta sabotoidaan yhä uudelleen valeuutisilla tai 
tiedotusvälineiden valmistelemilla ja liioittelevilla sekä suurinta 
pelkoa tuottavilla tapahtumaraporteilla tiedotusvälineissä (ja siten 
myös demokratialla).   
 
Se on historiaa ja pitkään tiedossa, että lukuisat tiedon haltijat, 
jotka johtivat tiedon, luovuuden, terveyden siirtäminen itseapuun 
ihmisten feodaalisten herrojen tietoisuudessa väestön 
syyttämällä Fake News mobbed ja ei levittäjänä tiedon, 
luovuuden ja itseaputiedon sanansaattajat edistivät, mutta heitä 
haukuttiin harhaoppisina, noitina, majesteetin loukkaajina tai 
salaliiton kannattajina, salaliittolaisina ja kansan vahingoittajina 
valtajärjestelmien toimesta, feodaaliset herrat ohjasivat väestön 
enemmistöä (myös palkkioiden avulla) tuomitsemaan, 
hyljeksimään, vainoamaan tai tappamaan heidät. Kuitenkin 
hitaasti kolmen vuosisadan kuluessa, koulutuksen ensimmäisen 
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aallon myötä, kehittyi demokratia, jossa feodaaliset herrat eivät 
enää olleet eturintamassa hallintojärjestelmineen ja pystyivät 
toimimaan vain peitellysti. 
 
 
Pitäisikö joissakin valtioissa keskiluokan omaisuus, teknologia ja 
tietämys (kuten Hitlerissä vuoteen 1945 asti;, Kambodžassa 
1975-1979, DDR:ssä vuoteen 1989, Venäjällä vuoteen 1991, 
Kiinassa 1949 70-luvun loppuun asti) kuuluvat valtiolle tai ne on 
kielletty, koska keskiluokka ja sen työntekijät (yritykset, joissa on 
enintään 499 työntekijää - ilman vuosittaista liikevaihtoa - 
edustavat vuonna 1999 Saksan liittovaltion tilastokeskuksen 
mukaan 98. Saksan liittovaltion tilastokeskuksen mukaan,8 % 
maan keskiluokasta) voi taata maan vapaan kehityksen, kansa 
on riippumaton valtiosta, voi työstää taloudellisia hyödykkeitä 
sekä elää vapaana ilman valtion johtajuusolettamusta 
arvokkaasti ja ainakin jo ilman hyväksikäyttöä ja korruptiota 
valtion puolelta? Kiinassa 1970-luvulta alkaen kommunistinen 
ideologia on korvautumassa pragmatismilla ja tietodiktatuurin 
perustamisella "Kiina ei ole enää kommunistinen", sanoo 
kiinalainen historioitsija ja yhteiskuntatieteiden akatemian entinen 
jäsen Zhang Lifan: "Kiinassa on elitistinen kapitalismi, jonka 
edessä on sosialistinen lippu", hän sanoo. "Valta on nyt valtavan 
omaisuuden omaavilla ihmisillä. He käyttävät alempia luokkia 
hyväkseen." Hänen mukaansa etuoikeutetut ovat 
monopolisoineet omaisuuden, resurssit ja vallan puolueen käsiin. 
"Muutama oligarkki istuu suuren varallisuuden päällä, ja 
yhteiskunnallinen jakautuminen on erittäin 
epäoikeudenmukaista." Hän sanoi, että kommunismista on 
jäljellä vain itsevaltius - omistavan luokan itsevaltius." "He luovat 
illuusion huijatakseen ihmisiä".  "He eivät itse usko siihen. He 
tekevät juuri päinvastoin kuin mitä sanovat." Lainaus Andreas 
Landwehrilta, dpa 
 
Imperiumien historia osoittaa, että jotta maiden väestöä voidaan 
heikentää lukumääräisesti ja murtaa loput tahdosta, on ensin 
poistettava kasvanut kulttuuri ja eettinen muisti pelon levittämällä 
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kriisejä ja sotia, maiden keskiluokka on heikennettävä tai 
poistettava ja ruhtinaat on vedettävä keisareiden puolelle 
(Rooman aikana miehitetyn maan hallintorakenteet, keskiajalla 
ruhtinaat tai osittain myös kaupunkien kansalaiset, katso myös, 
miten Mao, Hitler, Stalin, Kambodža tai DDR riistivät 
keskiluokalta ja koulutetuilta kansalaisilta, jotka heidän 
näkökulmastaan eivät olleet hallituksen mukaisia, heidän 
ihmisoikeutensa vielä 1900-luvulla ja miten DDR riisti heiltä 
heidän ihmisoikeutensa. Vuosisadan heidän ihmisoikeudet ovat 
ryöstetty ja miljoonia keskitysleireillä orjatyövoiman 
hyväksikäyttöön Menschnutzhaltung tai joukkomurhilla on 
eliminoitu ja suurin osa väestöstä tiedotusvälineet todellisista 
taustoista ovat pettäneet).  
 
Miten keskiaikaiset lait ja asetukset joissakin diktatuurimaissa 
muistuttavat toisiaan. 
 
 
Hulluja, aivopestyjä ihmisiä,  
keskiajalla = riivatut ja noidat / 
diktaattoreiden alaisuudessa 1900-luvulla; ilman sotakuolemia n. 50 - 60 miljoonaa ihmistä vain 
Hitlerin aikana, Stalinin tai Maon aikana = kansantuholaisia, joita vangitaan, käytetään orjina 
ihmiskokeisiin ja tapetaan.  
 
Kieltäytyjät, hallituksen vastaiset salaliittolaiset...  
keskiajalla = ei-uskovaiset ja harhaoppiset /  
diktaattoreiden alaisuudessa 1900-luvulla; ilman sotakuolemia n. 50 - 60 miljoonaa ihmistä vain 
Hitlerin aikana, Stalinin tai Maon aikana = kansantuholaisia, joita vangitaan, käytetään orjina 
ihmiskokeisiin ja tapetaan.  
   
Epäkonformistit tai ajatuskapinalliset, jotka vaarantavat 
järjestyksen ja toivotun tulevaisuuden ja jotka on poistettava 
julkisuudesta.  
keskiajalla = julkisesti teloitettu tai vankilaan lähetetty /  
diktaattoreiden alaisuudessa 1900-luvulla; ilman sotakuolemia n. 50 - 60 miljoonaa ihmistä vain 
Hitlerin aikana, Stalinin tai Maon aikana = kansantuholaisia, joita vangitaan, käytetään orjina 
ihmiskokeisiin ja tapetaan.  
 
 
Mikään tästä ei ole salaista tietoa. Historioitsijat ovat jo kauan 
sitten todistaneet sen. Tämän päivän yhteiskunnallisen 
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järjestelmän kehityskysymys on: Milloin väestöt vaativat 
suoraa demokratiaa ja kestävää ja eettistä kapitalismia, joka 
mahdollistaa korkean talouskasvun ilman katumusta ja 
ympäristön saastumista?  
 
Nykyiset hallitukset voivat hallita yli seitsemää tai kahdeksaa 
miljardia ihmistä, vaikka sotilaita ja poliiseja lisättäisiinkin, ilman 
että kansalaisten sähköisiä valvontajärjestelmiä laajennetaan 
entisestään, vain kaventamalla ihmisten perusoikeuksia, uusilla 
laeilla ja asetuksilla ja rikkomalla valtioiden peruslakeja ja 
perustuslakeja, sekä tiedotusvälineiden ja valtioiden 
parlamentaarisen demokratian avulla (ks. myös nykyiset 
pakolaisvirrat). Jos vanhat poliittiset järjestelmät haluavat jatkaa 
hallintoa vanhojen perinteisten periaatteiden mukaisesti, niiden 
on vähennettävä kansalaisten vapauksia ja taattuja oikeuksia 
peruslaeissa tai perustuslaeissa siten, että ne voivat milloin 
tahansa kansalta kysymättä julistaa hätätilan, jossa kansalaisten 
oikeuksia rajoitetaan entisestään, vaikka kansalaisia olisi 10 tai 
13 miljardia.  
 
Maailman väestön kohtalokas tai luovuuden minimointi 
sotien, pandemioiden tai sterilisaation ja pelkohysterian 
avulla ei ratkaise ihmiskunnan ongelmia, vaan katkaisee 
kaikkien ihmisten tulevaisuuden, koska lisääntyvä luovuus 
vähenee tai tuhoutuu internetin ja juuri tietoiseksi tulleiden, 
paremmin käyttökelpoisten, parvi-älykkyysosioiden avulla.  
 
Maailman väestön älykkyysosamäärän tai luovuuden 
väheneminen johtaa henkisten voimavarojen rajoittumiseen. 
Olemme evoluutiomme velkaa vain muutamien ihmisten 
sinnikkyydelle ja kekseliäisyydelle.  
Pelon rajoittama älykkyys johtaa jo 70 vuoden kuluessa 
suhteessa vielä vapaisiin yhteiskuntiin tulevaisuuden pelkoihin, 
elämänilon puutteeseen, motivaation puutteeseen ja ilman lasten 
kanssa elämisestä saatavaa voimaa merkityksettömään 
olemassaoloon, jossa väestö, jonka ajattelu ja toiminta ei ole 
kestävyyteen suuntautunutta, johtaa rikollisuuteen, terrorismiin 
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sekä rajoitettuihin innovaatioihin ja talousjärjestelmien 
rajoittumiseen, köyhyyteen, sairauteen tai vapauden puutteeseen 
ja immuunivoiman heikkenemiseen. Tuloksena on siis 
käänteinen paratiisi, joka tuottaa taantuvia, uudelleen rajattuja 
fasistisia kulttuureja ja sotia sekä feodaalisia hallintajärjestelmiä.  
 
Kysymys, joka heräsi: Miksi?  
Tarvitsemme uutta kestävyyttä ja mieluiten rajattomia ja eettisesti 
käytettyjä resursseja maailman yhä kasvavalle väestölle. 
 
Miten tällainen kehitys voi tapahtua? 
Onko niin, että takapajuiset feodaalivoimat ovat jo vuosia sitten 
tutkimusten avulla tunnistaneet, että maiden väestöstä lähtevä 
maailmanlaajuinen kehitys kohti suoraa demokratian 
toteuttamista johtaa siihen, että puolueiden ja poliitikkojen sekä 
maailmanlaajuisten yhtiöiden ja megapääoman valta hajoaa ja 
antaa tilaa uudelle inhimilliselle, eettiselle kapitalismille?   
 
Onko kolmannen vuosituhannen alku viimeinen hetki, jolloin 
valtaapitävät ja jotkut poliitikot voivat vielä toimia aktiivisesti 
estääkseen suoran demokratian tulevan kehityksen, koska 
maailman yhteiskuntajärjestelmissä on nähtävissä seuraavat 
muutokset:  
 

1. Tekoäly vapauttaa ihmiset yksitoikkoisesta työstä ja 
antaa heille elinaikaa ja tietoa uuden median välityksellä 
evolutiivista ajattelua varten.  
 
Valeuutiset pelon luomiseksi ja suoran demokratian 
käyttöönoton estämiseksi: Tekoäly poistaa 50 prosenttia 
työpaikoista maailmanlaajuisesti. Työttömiä on tuettava 
pysyvästi, eivätkä he saa maksaa mitään eläke- ja 
sosiaalirahastoihin.   
  

2. ennakoitavissa olevan toisen renessanssin ja 
valistuksen myötä väestöjen tulevaisuuden pelot 
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hälvenevät ja geneettisesti saatavilla oleva luovuus 
vapautuu jälleen. 

 
      Valeuutiset pelon synnyttämiseksi ja sen estämiseksi  
      suoran demokratian käyttöönotto: kun yhä useammat ja 
enemmän  
      enemmän, ei työssäkäyviä ihmisiä, jotka työskentelevät 
ilman työtä enemmän.   
      Aikaa ajatella ja vaihtaa ajatuksia sekä  
      Internet TIETOJA ja keskustelua varten   
      demokraattinen ääni ja viime kädessä    
      suora demokratia on jo kauan odotettu   
      Sosiaalisen järjestelmän askel vaatii. 
 

 
3. iäkkäämmällä ja terveemmällä väestöllä on yhä 

enemmän aikaa miettiä ilman pelkoa sosiaalista 
järjestelmää, jossa he haluavat elää, ja he vaativat sitä 
demokraattisesti ihmisoikeuksiensa avulla, 

Valeuutiset pelon luomiseksi ja suoran demokratian 
käyttöönoton estämiseksi: Ihmiset ikääntyvät ja ikääntyvät 
yhä enemmän, ja koska he eivät enää työskentele, he 
ovat taakka eläke- ja sosiaaliturvarahastoille, joita 
ruokitaan työajasta perittävillä maksuilla ja veroilla, 

4. valistuneen, itseään ajattelevan maailmanväestön 
kasvu murtaa hallitusten ja peiteltyjen globaalien 
feodaaliherrojen valtamonopolin suoran demokratian 
avulla.   

          Fake News tuottaa pelkoa ja estää     
          Suoran demokratian käyttöönotto: kasvu  
          maailman väestöstä kiihdyttää negatiivista    
          Ympäristöprosessit, energia, elintarvikkeet, jätteet jne. 
sekä   
          ilmaston lämpeneminen, menot   
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          koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmiin sekä eläkkeisiin ja 
eläkerahastoihin.   
          Sosiaaliturvarahastoista on tulossa yhä   
          työttömien osuus maailman väestöstä   
          ja johtaa uusiin joukkomuuttoihin, 
          (kun taas noin 7 miljardin ihmisen kohdalla koulutus ei ole    
          ei enää tarvita).     
       
Kohtia 1-4 ei voida enää peitellä eikä ainakaan ratkaista PR-
tiedotusvälineillä, vaalilahjoilla ja väärillä tieteellisillä tiedoilla 
nykyisessä mediamaisemassa. Ne johtavat vääriin pelastaviin 
johtopäätöksiin, jotka koskevat voimakkaan KAHDEKSANNEN 
vielä suuremman epäinhimillisyyden ajatusta feodaalihallinnosta 
Thomas Multhusin mallin mukaan:  
 
Turhien ihmisten pitäisi kuolla. 
 
Tässä kohtaa ihmiset unohtavat,  

a.) että yhteiskunnan tietoverkossa (Dieter Liedtken yleisen 
informaatioteorian mukaan) ei ole hyödyttömiä ihmisiä. 

b.) että jotkut hallitukset ovat hyväksyneet ja kannustaneet 
näitä kielteisiä olosuhteita: ympäristöä, ilmastoa, 
ympäristömyrkkyjä, terveydenhuoltojärjestelmiä, teollista 
ruokaa, luovan koulutuskehityksen hätätilaa, teollisuudelle 
ja liike-elämälle tehdyillä myönnytyksillä ja jättämällä 
myöhemmät muutokset tekemättä; 

 
1.) ottamaan käyttöön kestävää tuotantoa ja valmistusta 

koskevia lakeja,   
 

2.) kestävää luonnonvarojen käyttöä koskevan lainsäädännön 
luominen,  

 
3.) koulutusjärjestelmän muuttaminen eettisen ja luovan 

väestön hyväksi,   
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seurata väestöä ympäristön kanssa yhteistyössä 
tapahtuvassa prosessissa tiedottamisen avulla,  

 
4.) ottaa käyttöön pelon lietsomista vastustava 

mediasäännöstö,  
          vain tämän hetken kriisit osoittavat, että kautta   
          Hallitusten epäonnistuminen näiden katastrofien 
torjunnassa     
          voisi kehittyä alun perin.  
 
Jotkin hallitukset toimivat sen mukaisesti ja osoittavat väestöä: 
Pysäytä varas!  
 
Väitetyn varkaan on tarkoitus pelästyä pelon lamaannuttamaksi 
(hallituksen tiedotusvälineille antamien ohjeiden sekä 
tiedotusvälineiden ja PR-tiedotteiden mukaan) näkyvien 
hallituksen toimenpiteiden säädetyllä, kaikkialla havaittavalla 
voimalla ja vajota väärään syyllisyystietoisuuteen ja antautua 
voimakkaan pelon vallassa julkisen median mielipiteen, lakien, 
asetusten, poliisin ja armeijan läsnäolon vuoksi kohtaloonsa 
(vuokralaisena, jolla ei ole mahdollisuutta hankkia omaisuutta ja 
turvaa), joka on säädetty väestöenemmistölle (vähitellen 90 
prosenttiin asti) korkeamman vallan taholta välttämättömäksi.  
 
 

Nykyiseen Corona-virukseen  

Yhteiskunnan hallitseminen pandemiapelkojen avulla? 

Ensin hyviä uutisia.  

Corona-pandemia menettää kauhunsa, ja sitä voidaan 
hallita, kun olemme oppineet virheistämme ja olemme 
oppineet elämään paljon tappavampien pandemioiden 
kanssa ilman hallituksen ja tiedotusvälineiden mielipiteiden 
määräämiä lukituksia ja pelkohysteriaa.  
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Tätä varten rokotekoostumukset ja niiden ja tulevien rokotusten 
yhteiset vaikuttavat aineet on otettava huomioon tutkimuksissa, 
jotka koskevat näiden ajallisesti viivästettyjen rokotusten 
aiheuttamaa yleistä terveysriskiä eri ikä- ja riskiryhmissä (ja sitä, 
heikentävätkö rokotteet immuunijärjestelmää keinotekoisen 
virushyökkäyksen kautta ja valmistavat sitä seuraavaan 
voimakkaampaan virushyökkäykseen).  

Lääketeollisuuden on tiedotusvälineiden ja WHO:n lisäksi 
otettava ainakin tuotevastuu kehittämiensä ja myymiensä 
rokotteiden haitallisista terveysvaikutuksista (tiedotusvälineiden, 
ympäristön, riskiryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden ja 
lääkkeiden sekä hallituksen lukitusmääräysten osalta), ja 
hallituksen on teetettävä riippumattomia pitkäaikaistutkimuksia 
rokotteista kaikkien riskiryhmien osalta.  

Jäljelle jää positiivinen oivallus (vuoden 2021 jälkeen 
seuraavaan pandemiaan asti) väestöissä, joita lääketeollisuus, 
hallitukset ja media lietsoivat pelkoja ja lukituksia, omassa 
ajattelukyvyssä ja käyttäytymisen havainnoinnissa, nyt kaikkien 
pelon vähentämisen jälkeen; älykkyysosamäärän ja älykkyyden 
väheneminen sekä masennus, tautien kasautuminen ja 
virussolujen saanti avain voidaan ymmärtää.  

Seuraava synkkä teksti on pelkkää fiktiota, joka kaikkien 
pitäisi unohtaa mahdollisimman pian sen lukemisen jälkeen 
ja kaivaa se esiin ja muistaa se vasta sitten, kun poliittinen 
kehitys osoittaa pelonhallintamekanismit, jotka on kirjattu 
tähän hallituksen lausuntoihin ja tiedotusvälineisiin. 

Tällä synkällä fiktiolla ei ole todellisuutta, ja se on vain mielipeliä. 
Pyöritellään ajatusta eteenpäin. Mitä globaali yhteiskunta sallii 
vuonna 2022-2025 valtavirran tiedotusvälineiden antaman 
informaation lisäksi todellisuutena ja informaationa ilman, että se 
suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, joka puolestaan on 
mediassa antidemokraattisesti mobbattu ja diskreditoitu 
poliittisista ja julkisista mielipiteenmuodostusprosesseista?  
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Huomaammeko vasta nyt Internetin ja uusien tiedotusvälineiden 
välityksellä salaisen feodalismin todellisuuden ja ohjaavat tai 
määräävät toiset ja kolmannet taustakädet, joita emme ole 
pystyneet havaitsemaan perinteisten tiedotusvälineiden 
välityksellä, vai ovatko Internetissä olevat tiedot yhteiskuntamme 
tästä tilasta vain disinformaatiota? 
  
Onko taas niin, kuten keskiajan uskossa tai diktatuurien aikana, 
että meidän on uskottava ehdoitta, että maaorjille julistetaan 
sodan, pandemioiden, ilmaston ja terrorismin syitä, ettemme saa 
kyseenalaistaa feodaaliherrojen tietoja ja tieteellisesti ilmeisten 
tosiasioiden jälkeen olla tutkimatta emmekä varsinkaan 
julkaisematta niitä? Kansalaiset eivät saa tavata, vaihtaa tietoja 
tai muodostaa keskusteluyhteisöjä (verkossa tai analogisessa 
maailmassa)?  
 
 
Tämän päivän hallitusten uskomusten lisäksi, joita kuten 
uskonnollisia dogmeja keskiajalla levitettiin median välityksellä ja 
joita tieteet eivät voineet kyseenalaistaa (silloin kuten nytkään) 
ilman, että hallitus olisi diskreditoinut ja vainonnut niitä (Hitin, 
Stalinin ja Maon maiden 20. vuosisadan valtavirran mediassa 
sekä Irakin hyökkäyssodan osalta feodaalisen herrauskomuksen 
mediassa ja ilman todistettuja, valaistuja tosiasioita). Hitlerin, 
Stalinin ja Maon maiden vuosisatojen sekä Irakin vastaisen 
hyökkäyssodan aikana feodaalisen herrauskoisen median 
toimesta ja ilman todistettuja ja valaistuja tosiasioita) on levitetty 
vain yhtä puolta, nimittäin hallitusten tietoja ja niiden 
"valeuutisia", ja ne on näin ollen mediaalisesti "selvitetty" 
ainoaksi totuudeksi itsesensuurin avulla;  
"Hän, joka aiheuttaa vahinkoa ihmiskunnalle.". 
 
Tämä tehdään, niin silloin kuin nytkin, korjaamatta 
ympäristöongelmia, kapitalistista terveydenhuoltoa ja 
ihmisoikeusloukkauksia omassa maassaan, jotta väestölle 
voidaan pakottaa piilotettu maaorjuus, jossa ihmisoikeuksia 
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loukataan vieläkin enemmän laeilla, asetuksilla ja 
määräyksillä, lukemattomilla murhilla tiedotusvälineiden avulla, 
ehdottoman uskonvaateen, mukaan lukien väestöön kohdistuva 
itsesensuuri (jonka vain tiedotusvälineet mahdollistavat), avulla, 
jota hallitukset harjoittavat itsesäilytyksensä vuoksi. 
(Tiedotusvälineitä ja toimittajia ei ole vielä syytetty rikoksistaan, 
väärän tiedon levittämisestä Hitlerin aikana, avustamisesta ja 
yllyttämisestä massojen epäeettiseen itsesensuuriin valeuutisten 
avulla tai ihmisoikeuksien rikkomisesta sekä yllyttämisestä 
miljoonien ihmisten murhaamiseen ja kokonaisten kansojen 
syrjäyttämiseen ja tuhoamiseen). 
 
Onko joidenkin hallitusten keskiaikaisen feodaalisen herrasväen 
vaatimuksen suorana perintönä edelleen olemassa näitä 
demokratian vastaisia ja epäinhimillisiä tiedotususkomuksia, jotka 
johtavat väestön itsesensuuriin ja muistuttavat myös lahkolais-, 
kommunisti-, kansallissosialisti- ja kapitalistijohtajien 
epäinhimillisiä käytäntöjä? 
 
Voidaanko ilmasto, terrorismi, saastuminen ja Corona-pandemia 
(luettelo on vain esimerkillinen ja sitä voidaan lisätä edelleen) 
rakentaa ja käyttää uskomuksina mediassa kansalaisten 
itsesensuuriin perustuvan median toimesta siten, että nämä 
ongelmat eivät ole ideologisista syistä ja luovuuden puutteessa, 
joita hallitukset käsittelevät ja korjaavat kiireellisenä, mutta joita 
käytetään syynä johtaa uusiin suuriin ihmisoikeusloukkauksiin, 
elinkeinojen tuhoutumiseen, elinkeinojen hajoamiseen ja satojen 
miljoonien tai jopa miljardien ihmisten kuolemaan, jotka 
hallitukset tappavat "ihmiskunnan suojelemiseksi" annetuilla 
laeilla ja toimenpiteillä? 
 
 
Nykyinen Corona-pandemia on mediassa esimerkki siitä, miten 
parlamentaarinen demokratia voidaan purkaa:   Corona-virus ja 
hallitusten joukkotiedotusvälineissä harjoittama pelon lietsominen 
väestön mielissä voivat luoda demokratian vastaisen 
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itsesensuurin. Lisäksi on olemassa lukuisia salaliittokertomuksia, 
-hypoteeseja.  
ja legendoja uusissa tiedotusvälineissä, jotka hämmentävät 
mediakuluttajaa niin, että hän omaksuu omasta näkökulmastaan 
ja opastukseksi hallitusten ehdottaman itsesensuurin.  
 
Vain hitaasti ja varovasti itsesensuroitunut henkilö avaa 
suojaavan tilansa, ja vasta sitten, kun hän näkee sen:  
 

1. Hän saattoi kävellä itsesensuurin ansaan. 
 

2. Hänelle käy uskottavista lähteistä ja tutkimuksista 
selväksi, että tosiseikkoja on vääristelty tai salattu. 

 
3. Hän voi muodostaa erilaisen ja uuden kuvan ilmeisistä 

tieteellisistä tiedoista, mikä kumoaa itsesensuurin. 
 
     4. hän näkee, että kaksi tietokuvaa on luotu. 
         a. tietohallintolinjan kuva, jossa on mukana   
         Opas itsesensuuriin ja  
         b. kuva vastuullisesta demokraatista, joka on seuraavien 
seikkojen perusteella   
         ilmeinen tieteelliset tosiasiat hänen valintansa ja   
         Tekee päätöksiä. 
 
Olemmeko nykyään samanlaisia kuin ennen ensimmäistä 
kirjapainoa, renessanssia ja valistusaikaa, vain että hallitsijat ovat 
niin sidottuja demokraattisiin perustuslakeihin ja 
äänestäjäkuntaan, että he voivat toteuttaa suunnitelmansa 
demokraattisesti vain väärän tiedon ja tiedotusvälineiden 
tuottaman äänestäjien itsesensuurin avulla. Tässä heitä auttavat 
klassiset tiedotusvälineet, jotka toivovat, että ne voivat hallitusten 
avulla saada takaisin johtavan aseman myös uusissa 
tiedotusvälineissä uusien feodaalisten herrasmiessäädösten 
avulla, mutta jotka lopulta muuttuvat nopeasti päinvastaisiksi, kun 
demokratian vastainen itsesensuuri synnyttää väestössä 
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käyttäytymistä tiedon myrskyssä rauhanomaisen ja 
demokraattisen valistuksen kautta.  
 
Uudessa mediassa syntyy vaikutelma, että pimeän 
yhteiskuntamallin kautta taas loistava piilotettu feodaalinen 
hallinto demokratioissa tuo päivänvaloon kaksi epäeettisesti 
toimivaa voimaa, jotka eivät ole yhdenmukaistaneet ja käyttäneet 
luovuuttaan eettisen tulevaisuuden suunnitteluun, jossa on 
näkyvä, etäinen sosiaalinen yhteys ihmisiin, politiikkaan ja 
globaaliin rahavaltaan, Tavoitteena on yhdessä (maa-äiteinä - 
isinä tai globaaleina hyväntekijöinä ja huolenpidon kautta 
lukemattomilla PR-artikkeleilla ja lahjoituksilla mediayhtiöille 
kaikissa maissa, jotka on naamioitu varovaisuudeksi) kasvava, 
yhä vanhempi ja älykkäämpi maailman väestö, joka heidän 
näkökulmastaan, yhteiskunnan kassaa, ympäristöä, resursseja, 
luontoa tai ilmastoa rasittavat, tulevaisuudessa työrobotit ja 
ohjelmat korvaavat ja siten feodaaliset herrat eivät enää 
tarvitsekaan, että valistuminen voisi edistää tunnustusta ja siten 
vallankumoukset alkavat.   
  
Koska feodalismi on rakenteeltaan itseään ylläpitävä ja 
hallitsijoita murhaava, tämä synkkä malli vaatii ainakin 
vakavaa harkintaa.  
 
 
 
Hypoteettinen oletus: Vallankumousten estämiseksi maan 
väestöä vähennetään miljoonilla ja maailman väestöä vähitellen 
alle miljardiin ihmiseen. Jos tämä on totta, siitä ei voida 
keskustella avoimesti tai tehdä ilmoituksia, koska väestö, 
ihmisoikeusaktivistit ja demokraatit nousevat ja kapinoivat sitä 
vastaan.  
 
Seuraavassa esitetään hallitusten ja valtaan keskittyneiden 
pääomamonopolien maailmanlaajuisen salaliiton hypoteettinen 
polku väestöä vastaan. 
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Pandemioita pitäisi käyttää väestön vähentämiseen, sillä 
nykyiset suuret sodat voisivat tuhota maailman (pelaajat 
mukaan lukien) kokonaan.  
 
Tiedotusvälineet lietsovat väestössä valtavia pelkoja (terrorismi, 
rahanpesu, ilmasto, muovijäte, pakolaiset, köyhyys, ympäristö, 
pandemiat jne.), jotka ovat todellisia, mutta joita ei ole olemassa 
maailman väestönkasvun vuoksi ja joita siksi niiden 
ylläpitämiseksi luodaan vain tiedotusvälineiden mielissä 
maailman tuhona, eikä niitä vastaan taistella.), jotka ovat 
todellisia, mutta joita ei ole olemassa maailman väkiluvun kasvun 
vuoksi, ja siksi tiedotusvälineet luovat niiden ylläpitämiseksi 
mielissä vain maailman tuhoa, eikä niitä vastaan taistella, vaikka 
itse asiassa, jos ne todella olisivat niin ihmiskuntaa tuhoavia, 
eettisesti suuntautuneen globaalin suoran demokratian 
perustamisella nämä (ei-todelliset tai todelliset) tulevaisuutta 
tuhoavat pelot voitaisiin korjata uusilla ja maailmanlaajuisesti 
tehokkailla suoran demokratian äänestyksillä, jotka perustuvat 
uusiin eettisiin ympäristölainsäädäntöihin liike-elämän ja 
teollisuuden osalta. Koska talouden siirtyminen kestäviin 
energialähteisiin, tuotantoihin ja tuotteisiin tuottaa 
ennennäkemätöntä talouskasvua ja uutta hyvinvointia kaikille 
ihmisille maailman kasvavassa väestössä, se voidaan lukea pois. 
 
Kysymys kuuluu, miten globaalit toimijat estävät sosiaalisten 
järjestelmien seuraavan kehitysaskeleen? 
 
Kaikki viittaa siihen, että maailman väestön epäeettinen 
minimointi on seurausta politiikan ja globaalin pääoman 
toimijoiden käsityksestä, jonka tarkoituksena on laajentaa 
valtaansa pitkäksi aikaa, ja joka kuitenkin vahvistaa sen, että 
ihmiskunta kuolee kokonaan sukupuuttoon. 
 
Hypoteesin tausta tähän fiktioon. 
 
Koska voidaan päätyä siihen luovaan ja itsestään selvään 
näkemykseen, että maailman väestön määrätietoinen minimointi 
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vähentää ja ratkaisee kaikki ongelmat, esimerkiksi sen, ettei 
muovijätettä pääse mereen, rannikoille ja metsiin, ettei ilmaston 
kasvihuoneongelmaa synny, eikä fossiilisen energian kulutusta, 
ei köyhyyttä, nälänhätää ja epäterveellistä ruokaa, ei 
pakolaisongelmaa eikä väestön ikääntymisestä, maailman 
väestönkasvusta, talouskasvusta, riittämättömästä työllisyydestä, 
terveys- ja hyvinvointivaroista ja terveydenhuoltojärjestelmistä 
aiheutuvia ongelmia. 
 
 
Kun aiemmin on mainittu miljoonia tai miljardeja ihmishenkien 
maailmanlaajuisia rokotustappioita, maiden väestöt, poliisit ja 
armeijat, joissa on pandemioita ja bakteeriresistenssiä, voidaan 
virittää tähän hitaasti leviävään ja väitetysti vaihtoehto-
vapaaehtoisen hyväksikäytön halukkuuteen, jossa yksilön 
elinaika on minimoitu, tiedotusvälineiden kautta väärillä 
tieteellisillä tosiasioilla sekä diktatuurin diktatuurin feodaalisella 
hallinnolla. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki ihmiset 
rekisteröidään ja merkitään, mutta ei tatuoidulla numerolla ihoon, 
vaan PCR-testien avulla kaikkien ihmisten DNA voidaan 
tallentaa, jotta teknisesti kehittynyt armeija voi ilman sekaannusta 
käyttää näitä ihmisten yksityisiä tietoja ihmisistä, ryhmistä tai 
kansoista. Aivan kuten julkiset teloitukset keskiajalla, roistot, 
pidätykset tai julkiset salamurhat eilen ja nykyään diktatuureissa 
levittävät tietoisesti ja tarkoituksellisesti pelkoa, on helppo luoda 
uusia pandemiaepidemioita kaikissa maissa ja kaupungeissa 
virusten levittäjien avulla ja siten lisätä jatkuvasti pelkoa 
väestössä. Viruspandemioiden toistuvat puhkeamiset voidaan 
katkaista vain, jos PCR-testi lopetetaan, sen sijaan otetaan 
käyttöön antigeenipika- ja itsetestaus ja eristetään kokonaisia 
alueita tai kokonaisia kaupunkeja sekä kuntia ja eristetään vain 
pienempiä alueita, joissa on virustautiin sairastuneita asukkaita. 
Riskiryhmien lisäsuojat ja rokotukset raskaita sairauskulkuja 
vastaan sekä riskiryhmien sairauksia vähentävät työt sekä 
ruotsalainen tapa ja nämä toimenpiteet yhdistetään kaikkien 
tosiasioiden ilmeiseen tieteelliseen selvittämiseen, että 
Coronassa kuoli oikeastaan yli kuolemantapausten määrän 
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suhteessa hienojakoisen pölyn, syövän, teollisesti tuotetun 
ruoan, tupakoinnin, alkoholin ym. aiheuttamiin 
kuolemantapauksiin. 
 
Tässä prosessissa keskiluokan romahtaminen pandemian 
aiheuttamien lukitusten ja lukitusten kautta vaikuttaa 
tervetulleelta köyhyyden ja pelon kiihdyttäjältä, joka sopii väestön 
ÄO:n pienentämisen rinnalle, jotta maailman väestön 
vähentäminen voidaan toteuttaa hengästyttävällä vauhdilla 
ennen kuin ihmiset heräävät (ks. myös Stalinin, Hitlerin, Maon ja 
Kambodžan hallituksen perusteluja joukkomurhille 1975-79). 
  
Luovutetaanko eutanasiaa harjoittaville voimille ja hallituksille 
keskiluokan vauraus, teknologia ja tietämys mahdollisimman 
alhaisin hinnoin samalla kun perustetaan maailmanlaajuinen 
datadiktatuuri, jossa vallitsee feodaalinen hallinto kuten Kiinassa 
ja jossa on kyky julistaa kriisejä milloin tahansa pandemioiden 
avulla väestön vähentämiseksi ja digitaalisen feodaalisen 
hallintojärjestelmän luomiseksi utilitarismia varten?    
 

 
 
Vain iStockilta 
 
Siksi katastrofit, rikollisuus, rahanpesu, ilmasto-ongelmat, 
ympäristötuhot, terrorismi, sodat ja pandemiat, joita valvovat 
järjestöt ja säätiöt sekä maksetut PR-toimistot, mediaraportit 
löytävät tiensä aivoihimme niin oikea-aikaisesti ja mielekkäästi, 
että ne ovat suhteettomia onnettomuudessa kuolleiden ja 
eloonjääneiden määrään ja asianomaisiin alueisiin nähden, niin 
että olemme hajamielisiä, (emme voi käyttää luovuuttamme 
pelosta maailman parantamiseksi) väestön ÄO laskee ja 
luovumme ihmisoikeuksistamme nyt ja tänään sekä jo kutsuvasta 
paratiisimaisesta vapaudestamme ja tulevaisuudestamme, ja 
looginen mielemme ja vastarintamme uskomisen hyväksi ei-
todennäköiseen tieteeseen johtaa valmistautumiseen diktatuurin 
hallintojärjestelmään. 
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Perustuslakien ja peruslakien mukainen periaate: Ollaan 
pelottomasti avoimia sellaisten teorioiden vastustamiselle ja 
tosiasioille, jotka hallitukset ja tiedotusvälineet leimaavat 
salaliittoteorioiksi mutta jotka liittyvät demokratian, vapauden ja 
yhteiskunnan kehitykseen tai parantamiseen ja jotka perustuvat 
peruslakiin tai perustuslakiin. Älkää luopuko kovasti taistelluista 
ihmisoikeuksista, jotka on saavutettu vasta viimeisten kahden 
vuosisadan aikana orjuutta vastaan. Se on demokratian paras 
perusta. Sen varaan se on rakennettu, ja se edistää luovaa 
kehitystä ja persoonallisuuttasi. Kaikkien mielipiteiden ja ilmeisen 
tieteen kyseenalaistaminen, niistä keskusteleminen ja niiden 
punnitseminen sekä rauhanomainen kokoontuminen, 
mielenosoitukset ja ajatusten ilmaiseminen on oikeutesi ja 
tunnusmerkki. Demokratiassa tätä ei voida ottaa sinulta pois tai 
rajoittaa valtion vallalla (kuten länsimaisissa demokratioissa).  
 
Tärkeä tieteellinen perustutkimuskysymys on edelleen olemassa, 
sillä kaikki julkaistut hengenpelastusideat tai salaliittoteoriat ja 
mielikuvitukselliset salaliittokertomukset nykyisen viruksen 
kanssa ovat edelleen olemassa:  
Puhdistetaanko Corona-virus tiedotusvälineiden informaatiolla ja 
massahypnoosilla, joita lisätään alitajuntaan ja tietoisuuteen sekä 
siitä johtuvilla peloilla riskiryhmien lääkkeiden kanssa 
vuorovaikutuksessa (myös muiden virusten ja bakteerien osalta) 
immuunijärjestelmää alentavina Noceboina, jotka pääsevät 
erityisen aktiivisesti kehomme soluihin?  
 
Onko tämä nykyaikainen DNA:n ristiinnaulitseminen tabu tietyille 
yhteiskuntaluokille, etnisille ryhmille ja kokonaisille 
väestöryhmille?  
 
Ovatko seuraavat neljä uudelleentulkittua ja piilotettua DNA-
kynttä ristiinnaulitsemistamme vallan alttarilla: 



 

 
44 

 
1. vaikuttavatko virus- ja eksistentiaaliset pelot kielteisesti 

terveyteemme ja elinikäämme? 
 

2. vaikuttaako pakollisten maskien aiheuttama hapenpuute 
kielteisesti terveyteemme ja elinikäämme? 

 
3. vaikuttaako sosiaalinen eristäytyminen ja yksinäisyys 

kielteisesti terveyteen ja pitkäikäisyyteen? 
 

4. Vaikuttaako suuntautumisen voimattomuus Fake Newsin 
nocebona negatiivisesti terveyteemme ja elinikäämme? 

 
Lisäksi lukituksella lisäämme väestön alttiutta virukselle, koska 
lukitus suhteessa lukitsemattomaan tekee viruksen leviämisen 
pysäyttämisestä pisteiden 1-4 avulla tehotonta? (ks. myös 
Standfort-yliopiston tammikuussa 2021 tekemä tutkimus 
lukituksista). 
 
Lisätutkimuksia ei ole tehty seuraavista aiheista:  
Onko keinotekoiseen hygieniaan erityisen hyvin sopeutuneen 
elämän lukitseminen, jossa luonnollinen vastustuskyvyn 
kehittyminen taudinaiheuttajia vastaan on vähentynyt, haitallista 
tulevia pandemioita varten? 
  
Edistääkö rokottaminen virusvariaatioiden kehittymistä? 
 
Voidaanko tulevia rokotuksia käyttää inhimillisenä tai eugeniikan 
keihäänheittona, jolla hallitsijat tappavat väestöjä pelon ja 
viruksen aiheuttaman kärsimyksen avulla?  
 
 

 
Max Planck -instituutin uusi videolaitteisto (Linkki: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), jonka on 
nyt tarkoitus näyttää Corona-virus lisääntymisvaiheessa, tekee 
siitä suoraan näkyvän. Yksi kysymys on edelleen vailla 
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vastausta: Syntyykö sen vaikutus tai vasta-aineet virusta vastaan 
vain median massahypnoosin (katso video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) kautta 
ihmiskehossa, koska immuunijärjestelmä voi nocebo-vaikutuksen 
avulla kytkeä geeniohjelmia päälle tai pois päältä ja näin ollen 
todelliset sairaudet voidaan laukaista ja edistää 
joukkotiedotusvälineiden informaation avulla? 
 
ETH Zürichin tutkimustulokset vuodelta 2014 osoittavat: 
Ajatukset voivat aktivoida geenejä. Onko mahdollista, että 
uuden hermosoluverkoston jälkeen, aivojen peilineuronien avulla 
tehtyjen havaintojen kautta, liioiteltujen ja pysyvien mediauutisten 
kautta, joissa on kuvia ja elokuvia taudista, kuolleet koronat 
voivat edistää virusta tämän informaation kautta tai 
geeniprototyypit voivat ohjelmoida itsensä uudelleen ja tuottaa 
entsyymejä, proteiineja, hormoneja, valkuaisaineita tai viruksia ja 
bakteereja anti-agenteiksi tai vasta-aineiksi (luonnollinen 
evoluutiologinen geneettinen rokotus informaation kautta) lajin 
säilymiseksi immuuneiksi? Tutkijatvoivat nyt tutkia tätä Max 
Planck -instituutin Coronascope iScat -mikroskoopin avulla.  
 
Näemme tämän muutaman vuoden kuluttua, kun myös Corona-
kauden nocebo-vaikutuksia tutkitaan tai kun joku tutkija antaa 
todisteita tästä hypoteesista tai kumoaa sen. Riippumatta siitä, 
onko virus ensin tajuttu tai vakiintunut symbioosiksi erityisen 
tehokkaasti tiedon ja reaktion sekä mielen, ruumiin ja stressin 
vuorovaikutuksen avulla sekä taistelemalla ympärillä lentäviä ja 
lymyileviä viruksia vastaan naamarien ja hapen vähentämisen 
avulla, näyttää siltä, että lääketeollisuus käyttää 
maailmanlaajuisesti nocebo-vaikutusta PR-paniikkitiedon avulla, 
jotta se voi sitten hoitaa sitä rokotteilla ja lääkkeillä, joilla on 
lääketieteellinen ja todellinen lääketieteellinen vaikutusspektri ja 
jotka on rikastettu myrkyllisillä aineilla ja jotka aiheuttavat fyysisiä 
immuunireaktioita vasta-aineiden ja sivuvaikutusten kautta, mutta 
jotka voivat heikentää entisestään jo ennestään heikkoa 
immuunijärjestelmää ja siten antaa taudille tai virukselle pääsyn 
solun tilaan ensinnäkin, vaikka niiden pitäisi suojella solua 
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viruksen torjuntaan virittäytyneen immuunijärjestelmän avulla. 
Mutta mitkä mitattavissa olevat informaatio-ohjelmat kulkevat 
geeneissä, jos muka sairaalle, nuorelle tai vanhalle ihmiselle 
todistetaan tiedolla, että 86% yli 75-vuotiaista vanhuksista ja 
nuorista kuolee paljon alle 1% ja lisäksi kaikki vanhat ovat vielä 
eristyksissä, sen sijaan, että Vorerkrankungenin kuormittamat 
ihmiset ovat erityisen suojattuja yleisten Corona-toimenpiteiden 
lisäksi. 
Katarina Amtmann raportoi saksalaisessa Merkur-lehdessä: 

Kaksi Erlangenin lääkäriä ruokkii nyt toivoa siitä, että vaikeat 
kurssit voitaisiin tunnistaa paremmin: Tohtori Georg Weber, 
Erlangenin yliopistollisen sairaalan kirurgian osaston 
apulaisjohtaja ja johtava konsultti, ja tohtori Alan Bénard, 
kirurgian osaston työntekijä. Yhdessä muiden "Cellular immunity 
in inflammation and cancer" -tutkimusryhmän tutkijoiden kanssa 
he ovat löytäneet tärkeän varhaisen indikaattorin, joka kertoo, 
tuleeko infektiosta lievä vai vakava. Infranken.de:n mukaan 
kyseessä on immuuniviestin välittäjäaine interleukiini-3. 
Tutkimuksen tulokset ilmestyvät Nature Communications -
lehdessä. 

Interleukiini-3 on proteiini, joka stimuloi ihmisen luonnollista 
immuunipuolustusta. Se stimuloi verenmuodostusprosessia, ja 
siksi sitä käytetään esimerkiksi luuydinsiirtojen jälkeen, mutta 
myös yleisen anemian tai kemoterapian jälkeen. Portaalin 
mukaan tämän tarkoituksena on edistää verenmuodostusta. 

Erlangenin tutkijat tunnistivat proteiinin: Vaikea koronan 
eteneminen matalilla interleukiini-3-pitoisuuksilla? 

Weber ja Bénard ovat nyt osoittaneet tutkimuksessaan, että 
alhainen interleukiini-3-pitoisuus veriplasmassa liittyy usein 
vakavaan koronan kulkuun. Proteiinilla on tärkeä rooli elimistön 
immuunivasteen organisoinnissa. Tulehduskohdassa - 
esimerkiksi SARS-Cov-2:n aiheuttamassa keuhkokuumeessa - 
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se stimuloi siellä olevia soluja tuottamaan CXCL12-proteiinia. 
"(Münchner Merkurista) 

 
Tulee selväksi, ovatko maskien rajaaminen, hapen 
vähentäminen, lukkojen asettaminen, sosiaalisten kontaktien 
vähentäminen sekä pelkohysteria ja elämänilon vähentäminen 
aiheuttaneet vastakkaisesti suuren tartuntamäärän. MPI:n 
tutkimuksen uusien iScat-mikroskoopilla tehtyjen 
videotallenteiden avulla tehtävä tutkimus antaa paremman 
käsityksen ja mahdollisesti osoittaa, että interleukiini-3-tason 
tuotannon puute ja alhainen taso lukituksissa ja median 
aiheuttamat pelot sekä aistivaje ja alentunut immuunipuolustus 
sekä vakavat koronakurssit liittyvät toisiinsa. 
 
 
Voiko olla sattumaa, että Coronan skenaario 
kansalaisoikeuksien rajoittamisesta kehittyy samalla tavalla 
lähes kaikissa maissa?  
 
Jos vastaus tähän on mitä todennäköisimmin "ei", niin ehkä 
prosessi on tapahtunut kansainvälisissä, toistuvissa 
konferensseissa "maailman parhaaksi" ja erityispöydissä, joiden 
tavoitteena on ollut muodostaa salaa kartelli ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi (vähentämällä maailman väestöä miljardeilla) 
omerta (omerta on mafian kunnia- ja salassapitokoodi) ja 
huolellisesti soviteltu, ennalta valittujen ja kutsuttujen 
ennaltaehkäisevän tutkimuksen avulla.  
 
Tilastoista ja tutkimuksista, jotka koskevat "Maailman 
pelastuskonferensseihin" kutsuttujen poliitikkojen, mediajohtajien, 
kansainvälisten järjestöjen johtajien, säätiöiden johtajien ja 
yritysjohtajien uraa kaikista maista, voidaan lukea heidän 
henkilökohtaisina ihmisoikeusbarometreinään sopimus 
tietodiktatuurin yhteisluomisesta, jonka aloitteentekijät ovat 
tehneet maailman väestön vähentämiseksi "ihmiskunnan 
pelastamiseksi" tekojen avulla, ja tulla tietoiseksi heidän 
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poliittisesta asemastaan tai tavoitteestaan ja nähdä, tapahtuuko 
voimien poliittinen vuorovaikutus vahingossa vai 
tarkoituksellisesti. (ks. myös Shoshana Zuboffin kirja Surveillance 
Capitalism and Democracy). 
 
Samoin kuin "Oxbridgen toffien" ryhmät ja kerhot (ks. Nela 
Pollaschekin kirja "Dear Oxbrige", Oxfordin ja Cambrigen välinen 
silta), jotka elävät englantilaisessa aristokraatti- ja 
rahoitusluokassa siinä uskossa ja perinteessä, että köyhyys on 
Jumalan lahja ja että köyhiä ihmisiä voidaan pelotella ja riistää 
epäröimättä. Että elää ja ajatella voi avata järjestelmän oven, että 
ei ehkä ole sattumaa, että uusia rokotteita on kehitetty 
käytettäväksi ilman rokotteen pitkäaikaista testausta ja että niitä 
tuetaan säädöksillä ja laeilla maissa, ja että ihmiset, jotka eivät 
kuulu yläluokkaan, nähdään Jumalan tai syntymän antamina 
hyötyihmisinä, joita pidetään pelossa ja joita, jos niitä ei käytetä, 
valmistellaan vähitellen immuniteettia alentavilla rokotteilla ja 
lukituksilla vahvempaan virusiskuun.   
 
 
Traumatisoiva kauhuelokuva. 
Fiktio nocebo placebo rotu- ja yhteiskuntaluokkien 
kansanmurhasta.  
 
Pahin kuvitteellinen tulevaisuuden skenaario joidenkin 
miljardöörien, heidän poliittisten avustajiensa, PR-toimistojen, 
tiedotusvälineiden ja hallitusten feodaalisesta hallinnosta voisi 
olla kauhuelokuvan malli: Pelko- ja massahypnoosia väestön 
ÄO:n alentamiseksi edistetään edelleen tiedotusvälineiden avulla 
ja ihmisoikeuksia purkamalla. Miljardööreistä on tulossa entistä 
voimakkaampia ja lähes kuolemattomia lääketieteen uuden 
tutkimuksen ansiosta. Ei-miljardöörit, tavallisesti rikkaat ja 
keskiluokkaiset sekä koko väestö pakotetaan luopumaan 
oikeuksistaan ja "sadosta" luovuudessaan ja työelämässään 
pelon rakentamisen, älykkyysosamäärän pienentämisen avulla, 
jotta he suostuisivat ihmisoikeuksien, vapauksien ja 
henkilökohtaisten oikeuksien, käteisen rahan sekä perustuslakien 
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ja lakien muutosten poistamiseen, Valvonta, datan diktatuuri ja 
internetin rajoitukset sairaiden ennenaikaiseen kuolemaan 
väärien diagnoosien ja hoitojen seurauksena, Zikzak väärää 
tietoa WHO:lta pandemiakriisi ensin pelkojen, vapaudenriiston, 
ÄO:n alentamisen, väärin annosteltujen lääkkeiden kautta 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) haitalliset 
rokotukset, lukitukset, sosiaalinen eristäminen, pakolliset 
naamarit, väärin sovellettu teknologia ikäryhmittäin, 
yhteiskuntaluokittain, vaiheittain, aikajaksoittain ja maittain. 
Ihminen, jonka olemassaoloa rajoittavat pelot ja jonka 
älykkyysosamäärä on heikentynyt, voi ostaa lisää elinaikaa ja 
pieniä vapauksia, ylellisyyttä ja mukavuuksia lääkkeillä, 
tuomitsemalla kanssaihmisiään tai hyvällä käytöksellä hallituksia 
kohtaan niin sanotuilla sosiaalipisteillä (kuten Kiinassa jo otettiin 
käyttöön), kunnes feodaaliset herrat määräävät myös hänen 
kuolinajastaan.  
 
Nämä seikat johtavat siihen väärään johtopäätökseen, että 
maailman YLLÄPITOA ja YLIKUORMITUSTA voidaan estää, ei 
muuttamalla tuotantoa ja valmistusta ja luomalla kestäviä 
luonnonvaroja koskevia lakeja ihmiskunnan ja ympäristön eettistä 
suojelua varten, mihin hallitukset eivät ole toistaiseksi pystyneet, 
vaan tuhoamalla maailman väestö peitellysti pandemioilla, joita 
hallitaan aikavälein. 
 
 
Maailman väkiluvun vähentäminen ei ratkaise ongelmia, 
vaan se katkaisee ihmiskunnan tulevaisuuden.   
 
Maailman väestön luovuuden rajoittaminen tai vähentäminen 
ilman luovuutta johtaa henkisten voimavarojen ja ihmiskunnan 
kokonaisälykkyysosamäärän rajoittumiseen. Olemme 
evoluutiomme velkaa vain muutamien ihmisten sinnikkyydelle ja 
kekseliäisyydelle. Mutta jos sukupolvien viivästynyt rasismi ja 
yhteiskuntaluokkien joukkomurha toteutetaan, joka rikkoo maiden 
rikoslainsäädäntöä, kaikkia perustuslakeja ja peruslakeja sekä 
ihmisoikeuksia ja korkeampaa lakia, se johtaa jo 70 vuoden 
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kuluessa suhteessa vielä vapaisiin yhteiskuntiin tulevaisuuden 
pelkoihin, elämänilon puute, motivaation puute ja lasten kanssa 
elämisestä saatavan voiman puute johtavat merkityksettömään 
olemassaoloon, jossa väestö, jonka ajattelu ja toiminta eivät ole 
suuntautuneet kestävään kehitykseen, johtaa rikollisuuteen, 
terrorismiin sekä rajoitettuihin innovaatioihin ja 
talousjärjestelmien rajoittamiseen, köyhyyteen, sairauteen tai 
vapauden puutteeseen ja immuunivoiman heikkenemiseen. 
Tuloksena on siis käänteinen paratiisi, joka tuottaa taantuvia, 
uudelleen rajattuja fasistisia kulttuureja ja sotia, jotka eivät pysty 
ylläpitämään jo saavutettua kestävän innovaation kehityshuippua 
suhteessa vapaisiin yhteiskuntiin ja romahtavat hitaasti. Kun ne 
kaatuvat, ne muuttuvat vapaaksi suoraksi demokratiaksi, mikä 
osoittaa sosiaalisen järjestelmän evoluution seuraavan askeleen, 
jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa sosiaaliset järjestelmät 
luonnon yleisen luomisjärjestelmän kanssa tiedonsiirron avulla 
ihmis-, luonto- ja evoluutioystävällisellä tavalla.  

Useimmiten valtiot, valtion omistamat yritykset tai 
monopoliyhtiöt eivät halua edistää ihmisten ajatusta 
vapaudesta ja hyvinvoinnista ilman pelkoa, tukea sitä ja muokata 
tulevaisuutta eettisesti ihmisen, eläinten ja luonnon kannalta, 
koska toteuttaakseen ihmisten vaatiman kapitalismin eettisen 
muutoksen niiden on luovuttava monopoliasemastaan ja 
siirrettävä se kansalle, 

mutta  

kyse on miljardeista keskiluokkaisista ihmisistä, työläis- ja 
toimihenkilöistä, ja altavastaajista, köyhyydessä elävistä 
ihmisistä, koulujen tuottamasta luovuudesta, jonka ihmiset pitävät 
pelkojen hämmentämänä ja jonka luovuuden älykkyysosamäärää 
keinotekoisesti luodut tiedotusvälineet (valeuutiset ja hajallaan 
olevat hämärät salaliittokertomukset ilman todisteita) alentavat, ja 
joista kuka tahansa ilman tulevaisuuden pelkoa voisi murtaa 
feodaaliset herrat globaalisti vapautuneella luovalla voimallaan ja 
siitä kumpuavilla ideoillaan ja käsitteillään.  
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Väestön asiantuntevien enemmistöjen kautta hallituksia ja 
valtaapitäviä sekä tiedotusvälineitä kehotetaan korjaamaan tietoa 
ja siitä johtuvia toimia, punnitsemaan kaikkia empiirisiä tosiasioita 
ja mahdollisuuksia Internetin kautta, kunnes väestön ja 
demokratian suojelu toteutuu lakien, perustuslakien ja 
ihmisoikeuksien nimissä. Olemme päässeet useimmissa maissa 
yli tästä vaikeasta avoimen feodaalisvallan ajasta, koska jopa 
tulevaisuuteen suuntautuneet ja voimakkaat ovat tunnustaneet, 
että vain luovuuden edistäminen, terveys, elämän pidentäminen 
sekä vauraus ja vapaus koko maailman väestössä takaavat 
elämän, siis myös oman selviytymisensä, kiintymyksen ja rauhan 
ainutlaatuisen hyvinvointinsa ja elämänsä kanssa.  

 
Inventaario 
Koronan vääränlaisten asetusten ja Coronan sulkemisen 
täytäntöönpanon korkeat kustannukset, tappiot ja toimeenpano 
ilman, että otetaan huomioon vahingot, kustannukset ja erityisesti 
väestö osoittavat: 
 
Ja silti se toimii!  
 
 
Jos olisimme neljän vuoden kuluessa toimineet yhtä 
johdonmukaisesti luonnon, ympäristön, ilmaston, luovan 
koulutuksen ja ihmisten puolesta ja käyttäneet pääomaa 
tähän tarkoitukseen, olisimme menettäneet sen lukitusten ja 
pelkojen vuoksi:  

1. ei muovijätettä meressä, rannikoilla, maisemissa ja 
metsissä,  

2. ei kasvihuoneongelmaa, ei ilman hienojakoista pölyä, 
3. fossiilisen energian kulutuksen voimakas väheneminen,  
4. ei köyhyyttä ja nälänhätää   
5. ei pakolaisongelma,  
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6. ei luovan koulutuksen puutetta väestössä  
7. ei uskontojen välistä vihaa 
8. ei pelkoa suurten väestöryhmien tulevaisuudesta. 
9. ei lisääntyviä sairauksia, jotka johtuvat tiedotusvälineissä 

levitetystä disinformaatiosta ja pelkoviruksista,  
10. ei parlamentaarisen demokratian kriisiä, koska suora 

demokratia on jo pitkään ollut myöhässä. 
jos olisimme säästäneet rahat, jotka menetetään 
maailmanlaajuisesti vain yhden vuoden aikana Corona-
lukitusten vuoksi valtioissa ja väestössä ja jotka maksetaan 
rokotusteollisuudelle, luopumalla lukituksista (kuten 
Ruotsissa) älykkäillä Coronan vastaisilla konsepteilla ja jos 
olisimme käyttäneet lukituksista luopumisesta säästyneen 
pääoman kohtien 1-10 maailmanlaajuisten epäkohtien 
selvittämiseen ja rahoittamiseen. Tämä avaa vaikutelman, että 
kyse ei voi olla väestön terveydestä ja kuolemantapauksista, 
koska muuten olisi jo kauan sitten siirrytty haittojen 
vähentämiseen tunnettujen tutkimustulosten perusteella ja valittu 
Ruotsin tapa, jota on parannettu nykyisin tutkimustulosten 
perusteella tai muissa valtioissa tai alueilla ilman lukitusta.  

Voidaan päätyä siihen käsitykseen, että jo pidempään 
ilmeisiä kriisejä 1.-10. ja niiden aiheuttamia jopa 
satakertaisesti suurempia sairauksien ja 
kuolemantapausten lukumääriä suhteessa Corona-
kriisiin käytetään tulevaisuuden pelon mediaaliseen 
luomiseen, mutta itse kriisejä ei ole tarkoitus korjata.  

1. Toinen, toistaiseksi piilossa oleva rahoitusratkaisu on 
seurausta lukitsemattoman elämän ohella siitä, että 
kriisit poistetaan välittömästi, kun tiedotusvälineet 
lakkaavat levittämästä pysyvää pelkoa ja vähentämästä 
luovuutta väestössä, mikä johtaa vuosittain sairaiden ja 
kuolleiden valitettavan suureen määrään, moninkertaisesti 
suuremmat terveydelliset ja taloudelliset vahingot 
sairaiden ihmisten, sairaaloissa tehtyjen itsemurhien, 
hoitamattomien tai lykättyjen sairaalahoitojen sekä 
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taloudellisesti heikentyneen, käyttökelpoisen 
luovuuden, mediahuomion myötä ryöstetyn 
elinaikavarauksen tulevaa järjestäytymistä, toipumista 
ja elämäniloa varten, kuin mitä Lockdownit aiheuttavat.   

Ahdistuneisuushysteria vahingoittaa 
immuunijärjestelmäämme. 
Tehty mikä tehty!  Onneton kuollut ei herää henkiin. 
Menneisyyden syyttely ei tuo ratkaisuja. Mielipidepelit ja teoriat 
mahdollisista taustoista ja nykypäivän edunsaajien kriisit pitäisi 
kaikkien unohtaa mahdollisimman pian lukemisen jälkeen 
työskennellä ilman pelkoja kaikella luovuudella ja voimalla hänen 
ja positiivinen tulevaisuus. 
 
Pitäisikö väestön uskoa, että hallituksilla ei ole suunnitelmaa ja 
että ne tekevät virheitä, vaikka väärintulkintojen, väärien tietojen 
ja terveyttä vahingoittavien ja viruksia suosivien hallituksen 
toimenpiteiden jatkuva sarja vuosien ajan voi olla vain 
tarkoituksellisesti suunniteltua, sillä jos hallitukset kerran tekevät 
virheitä, niillä on käytettävissään tuhansia tiedemiehiä, jotka ovat 
jo löytäneet keinoja kriisistä selviytymiseen, mutta samat 
hallitukset ja tiedotusvälineet ovat diskreditoineet ne ja 
hyökänneet niitä vastaan.  
 
Tutkimuksia voidaan järjestää, yhteys Lockdown, lukitus, 
ahdistus neurooseja, sosiaalinen eristäminen, happea alentava 
maski, uppoaminen elämäniloa ja siten alentunut 
immuunipuolustusta toteutetaan ja niin vain kasvu Corona 
infektio numerot suosii ja aiheuttaa. Jotkin asiat puhuvat sen 
puolesta, että suunnitellun informaatiokaaoksen on määrä 
lamauttaa meidät.   

 
Antautuminen oman elämän pelolle, rohkeuden ja mielipiteiden 
luovuuden boikotoiminen toisten parempien ratkaisujen puolesta, 
tarkoittaa oman rohkeuden ja ideoiden puutteen peittämistä 
pelostani syntyneiden lähimmäisteni velvollisuudeksi ja pelon 
kautta syntyneiden pelastavien ideoiden estämistä, rohkeutta 
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puolustaa omaa ja lähimmäisteni elämää ja elämä pelon kautta 
on kohtalokas argumentaatiolukko, joka muka antaa turvaa ja 
tuottaa päinvastaista. Tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuutemme 
korkeimman mahdollisen turvallisuuden vuoksi ei nykyisestä 
näkökulmasta katsottuna tehtäisi kaikkea tieteellisesti ja 
ilmeisesti perusteltua, jotta terveydelle, elämälle, vauraudelle 
sekä demokratialle ja vapaudelle aiheutuva vahinko olisi 
mahdollisimman vähäinen.  
 
Riippumatta siitä, ovatko pelot todellisia vai eivät. Pelkojen 
vaikutus terveyteen, luovuuteen ja psyykeen on ratkaiseva. 
Koska tiedotusvälineet ovat vuosikymmenien ajan jatkuvasti 
synnyttäneet väestössä pelkoja ilman valistusta pelon ja 
vaikutuksen yhteyksistä terveyteen, vapauteen, demokratiaan ja 
luovuuteen, on käymässä avoimesti ilmeiseksi, että meidän olisi 
perustettava maailmanlaajuinen suora demokratia, jotta 
voisimme muokata uutta maailmanlaajuista eettistä 
yhteiskuntamallia. 
 
Vaikka hallitukset ja tiedotusvälineet muuttavat pian mieltään ja 
valmistautuvat paremmin hyväksymättömiin mielenosoituksiin ja 
kokoontumisiin, Bundeswehria modernisoidaan nyt vuoteen 2024 
asti, koska virus on luova ja hallitsee edelleen mieliä.  
 
Kovemmat lukitukset ja armeijan käyttö sisällä? 
Saksan peruslaki (Grundgesetz, GG) tarjoaa tähän oikeudelliset 
puitteet, jotka poikkeavat lähes kaikkien muiden maiden 
vastaavista: "Puolustusta lukuun ottamatta asevoimia saa 
käyttää vain siltä osin kuin tämä peruslaki nimenomaisesti sallii 
sen", säädetään perustuslain 87 a artiklan 2 kohdassa. Syy tähän 
on Saksan historiassa - eikä ainoastaan kansallissosialismin 
aikana. Jo Preussissa ja Saksan keisarikunnassa armeijaa 
käytettiin toistuvasti valtiollisen vallan toteuttamiseen sisäisesti - 
myös ja erityisesti poliittisia mielenosoituksia vastaan. "Vain 
sotilaat auttavat demokraatteja vastaan", kirjoitti Preussin 
kuningas Fredrik Vilhelm IV vuonna 1849. Weimarin tasavallassa 
SPD-poliitikko Gustav Noske salli Reichswehr-ministerinä 
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joukkojen käytön paikallisia kapinoita vastaan ja Spartacus-
kapinan kukistamiseksi vuonna 1919. Nykyisen peruslain 
mukaan:  

 
Sotilasoperaatiot ovat mahdollisia niin Saksan liittotasavallassa 
kuin lähes kaikissa muissakin maissa. 
Wikipediasta: Myöskään Saksan puolustusvoimien ja liittoutuneiden 
asevoimien sotilaiden ja siviilivartijoiden välittömän pakkokeinon käytöstä 
ja erityisten toimivaltuuksien käyttämisestä annetun lain mukaisia maan 
sisäisiä itsesuojelutoimia rikosten tai viranomaistoimintaan puuttumisen 
estämiseksi ei pidetä valtiosääntöoikeudellisesti sotilaallisena operaationa, 
edes silloin, kun turvaudutaan tilapäisesti perustettuihin erityisiin 
sotilaallisiin turva-alueisiin pysyvien sotilasalueiden ulkopuolella. 

 
Ketkä ovat Malthus- tai diktatuuriryhmän jäseniä?  
vallanpitäjien, hallitusten ja järjestöjen riveistä? Minkä 
ominaisuuksien perusteella voit tunnistaa tämän ryhmän?   
 
Kuka tahansa voi tutkia tätä kysymystä itse tiedotusvälineistä 
mahdollisten "ehdokkaiden" lausuntojen ja kannanottojen avulla: 
 

1. Väestö on liian tyhmää. On huomattava, että 
ryhmän jäsenet tuottavat tämän typeryyden 
väestössä ensin peloilla ja että jäsenet eivät voi 
kuvitella, miten voimme mennä kasvavan, 
terveemmän, vanhemman ja älykkäämmäksi 
tulevan maailmanväestön kanssa ilman sotia 
parempaan tulevaisuuteen, jossa on optimaaliset 
sosiaaliturvajärjestelmät kaikille ihmisille ilman, että 
tuhoamme hallitsevan ja globaalin vallanpitäjän. 
(Näin ollen ainoastaan korkeakoulutus ja luovuus 
eivät ole elämän alussa, vaan ne siirtyvät 
työelämän jälkeiseen aikaan noin 60-vuotiaasta 
noin 100-vuotiaaksi.) Tutkimukset osoittavat, että 
terveet aivot kehittyvät edelleen myös 
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vanhuudessa. Tämä johtaa selkeyteen, viisauteen 
ja parempiin ratkaisuihin aiempiin ongelmiin). 
 

2. Jäsenet ovat myös Davosin Maailman 
talousfoorumin sponsorilistalla. 

 
3. Jäsenet levittävät globaalin nollauksen  

 
4. Jäsenet haluavat estää suoran demokratian 

diskreditoimalla, kiusaamalla tiedotusvälineitä, 
hallituksen toimilla ja uusilla laeilla. 

 
5. Jäsenet teettävät tutkimuksia pandemioista, 

viruksista ja kriiseistä ilman ratkaisuehdotuksia 
niiden ratkaisemiseksi, tai heidän tutkimuksissaan 
ja julkaisuissaan annetaan vääriä ohjeita, neuvoja 
ja mediatietoa, jotka vahvistavat kriisiä.  

 
6. Jäsenet ovat rasistisia yhteiskuntaluokkiin nähden 

eivätkä vastusta eutanasiaa ja sterilointia. 
 

7. Jäsenten mielestä digitaalinen diktatuuri on 
toivottavaa. 

 
8. Jäsenet ovat sitä mieltä, että maailman 

väestömäärä on liian suuri, jotta jopa seitsemän 
miljardia ihmistä voisi elää kestävästi ja 
hyvinvoivasti kaikkien ihmisten rinnakkaiselossa.    

 
9. Jäsenet haluavat, että kaikki rokotetaan. 

 
10. Jäsenet sanovat, että tarvitsemme rokotustietoja 

 
11. Jäsenet haluavat, että vapauksia rajoitetaan 

tietoisuuden mediassa ja maantieteellisesti 
todellisessa lukituksessa. 
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12.  Jäsenet haluavat aina lukituksia  
 

13. Jäsenet lisäävät ajatusten kaaosta väestössä 
tarjoamalla vastakkaista tietoa samasta aiheesta. 
 

Tämä luettelo ei ole täydellinen eikä anna mitään varmuutta siitä, 
että vaikka vastatarkastaja olisi ilmaissut itsensä samalla tavalla 
kaikissa 13 kohdassa, hän ei siten ole diktatuuriryhmän jäsen, 
koska ehkä hän on ei-itseajatteleva seuraaja tai 
itsesensuuriajattelija tai hän on yksinkertaisesti päätynyt tähän 
vakaumukselliseen asenteeseen tiedotusvälineiden välityksellä.  
 
Tätä pandemiaa voi tarkastella myös eri näkökulmasta: 
 
Jos suunnitelmana on väestön vähentäminen, mistä sen voisi päätellä? 
 

Tiedotusvälineiden kautta väestössä lietsotaan pelkoja. On 
tieteellisesti todistettu, että pelot heikentävät 
immuunijärjestelmää ja aivojen luova suorituskyky laskee nollaan. 
Yksi keskittyy, geneettisesti ehdollistettu pinnallisesti pelon 
rakentamiseen, Coronavirus vastaan ilman taustoja, luovan 
ajattelun suorituskykyä ja normaalia tervettä järkeä 
kyseenalaistamaan tai pystymään harkitsemaan.  

      
 

 
 
Koska jokaisella ihmisellä, jolla ei ole pelkoja, on aivot, jotka ovat 
päällä ja joilla on normaali maalaisjärki, hänellä on varmasti 
enemmän luovuutta kuin aivottomalla viruksella.  
 

 
Mitä me siis pelkäämme?  
Olemme tunnistaneet vaaran.  
Koska tiedämme läheistemme Corona-riskin ja lähimmäistemme 
Corona-pelot. Kunnioitamme mediaa pelkäävien 
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kanssaihmistemme henkilökohtaisia Corona-hygieniasääntöjä 
emmekä anna hallitusten pelkosääntöjen viedä itseltämme 
luovuuttamme, henkeämme, vapauttamme, vaurauttamme ja 
elinaikaamme tai terveyttämme sekä tervettä järkeämme, 
ihmisarvoamme ja upeaa tulevaisuuttamme, vaan pidämme kiinni 
loogisista ja tieteellisesti ilmeisistä hygieniasäännöistä. Me emme 
myöskään katsele toimettomina, että näitä luovuutta vailla olevia 
pelkosääntöjä keskiajalta (jolloin ei vielä tiedetty mitään 
pandemioiden laukaisijoista, vaan rutto liitettiin juutalaisiin, noitiin 
tai Jumalan rangaistukseen) pitäisi soveltaa kaikkiin ihmisiin, ja 
nämä voivat vähentää ihmisyyttä. Emme anna maailman olla 
negatiivisessa valossa, kuten Thomas Malthus teki 1700-luvulla 
(kun maapallolla oli tuolloin 1,65 miljardia ihmistä), vaikka 
päinvastainen kehitys on ollut ymmärrettävissä jo tuhansia vuosia, 
ja sen ovat osoittaneet ihmiskunnan lisääntyminen, keski-ikä, 
kasvava vauraus ja ihmisen vapaus luovuuden kautta.  

 
 

Tule vihdoinkin suvereeniksi! 
 

 
On olemassa yksinkertaisia ja eettisiä tapoja suojella 
demokratiaa ja ihmisiä näiltä takapajuisilta malthusilaisilta, kun se 
on tarpeen. Koska yhtä nopeasti kuin nämä vallanpitäjien 
negatiiviset haamut, maailman väestönkasvu, terveyden ja 
elämän pidentäminen sekä tiedonvälityksen vapaus ovat 
nousseet esiin, sosiaalisessa mediassa sekä PR-toimistoissa ja 
tiedotusvälineissä voi kehittyä uusi nouseva ja vaurastuva talous, 
joka on tunnustanut, että tosiasioihin ja kestäviin, luoviin 
ratkaisuihin perustuva uusi nouseva ja vaurastuva talous, joka 
perustuu kestävyyteen, yhteiseen ympäristöpolitiikkaan ja 
eettisyyteen, voi kehittyä, jos väestö voi elää suorassa 
demokratiassa, ja se voi piirtää uuden maailmankatsomuksen 
tulevaisuudesta.  
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Selvää on, että huolimatta pelon levittämisestä 
tiedotusvälineiden, pelien ja elokuvien kautta ja siihen liittyvästä 
älykkyyden tilapäisestä laskusta ihmiskunta on tulossa 
älykkäämmäksi, ja kun maailman väkiluku kasvaa ja 
keskimääräinen älykkyysosamäärä nousee jälleen pelkohysterian 
vähenemisen myötä, se tulee vaatimaan suoraa demokratiaa, 
johon liittyy sosiaalinen kapitalismi, maailman kestävää 
suuntaamista varten.  
 
Edellä mainituista kohdista on todettava, että vallassa olevat 
eivät voi kuvitella, miten voimme päästä parempaan 
tulevaisuuteen, jossa maailman väestö kasvaa, on terveempi, 
iäkkäämpi ja älykkäämpi ilman sotia ja jossa on optimaaliset 
sosiaaliturvajärjestelmät kaikille ihmisille ilman, että tuhoamme 
hallitsijat ja globaalit voimat. Onko disinformaatio, valeuutiset ja 
demokratiapyrkimysten tuomitseminen ymmärrettävä 
salaliittoteorioiksi?  
 
Eikö tätä pientä ja erityistä diktatuuriryhmää pitäisi kouluttaa 
ihmiskunnan luovasta parviälykkyyskapasiteetista, kuten 
historiamme ja itse epigenetiikkamme osoittavat, venyttämään 
paikkaansa yhteiskunnassa, ilman pelkoa itsestään ja 
perheistään? 
 
Synkän fiktiivisen maailmanmallin toteuttaminen elokuvallisesti 
ilman ratkaisuehdotuksia tästä mielen umpikujasta ja pelon 
ansasta ja sen toteuttaminen maailmanlaajuisesti kaikilla kielillä 
olisi kohtalokasta ja heikentäisi eettistä globaalia 
kokonaiskehitystämme, koska ne kytkeytyisivät mediatiedon 
pelkotietoihin, jotka yhdessä muodostaisivat näkymän 
päätymisestä kauhutulevaisuuteen. Nämä moninkertaiset pelot 
lisäisivät hysteriaa ja vähentäisivät elokuvan vastaanottajien 
älykkyyttä väestössä ja aiheuttaisivat väestön enemmistössä 
itsemurhien, masennuksen ja aggression reaktioita, jotka 
suuntautuisivat vähemmistössä olevia voimakkaita vastaan ja 
rikkoisivat tai lakkauttaisivat voitettuja ihmisoikeuksia, kuten 
olemme nähneet aiemmissa vallankumouksissa.  
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Vallankumoukset, kuten voimme nähdä useaan otteeseen 
lähihistoriassa, eivät ole erityisen suotuisia maailman eettiselle 
kehitykselle, koska ne levittävät pelkoa ja alentavat samalla 
väestön älykkyysosamäärää sosiaalisen kehityksen kannalta, ja 
ne johtavat aina diktatuureihin ja myöhemmin myös niiden 
hajoamiseen.  
 
Yhteiskuntamme katsoo, että olemme paljon velkaa 
innovaatioiden "edelläkävijöille ja edelläkävijöille" saavutetun 
humanistisen kehityksen osalta. On ymmärrettävää, että he itse 
ovat väestön pelkojen kohteena, koska he ovat luonnostaan 
toisinajattelevia eivätkä yhteiskunnan cainit ole vielä 
tukahduttaneet kateuttaan tai oppineet suuntaamaan sitä 
uudelleen ja käyttämään sitä omaan kehitykseensä. Jos jätämme 
yhteiskunnan globaalit edelläkävijät pois, he puuttuvat evoluution 
kiihdyttäjinä maailman väestöstä.  
 
Kaikkien olisi lopetettava kateus erityisen menestyviä ja 
megarikkaita ihmisiä kohtaan, koska tämä kateus ja kiusaaminen 
vaikutusvaltaisia kohtaan rikkoo lakeja, heikentää heidän 
ihmisoikeuksiaan ja vapauksiaan ja todistaa vain niiden 
älykkyysosamäärästä, jotka toimivat näin voimattomuuden ja 
pelon alentamina. Meidän ei pitäisi myrkyttää ihmisten aivoja 
negatiivisilla mielikuvilla, elokuvilla ja ajatuksilla. Ne maksavat 
vain virtaa. Tämä on väärä tie ja johtaa yhteiskunnalliseen 
taantumaan, mutta meidän on varoitettava toisiamme ilman 
vihaa, hysteriaa, pelkoa ja ennakkoluuloja, koska on kiistatonta, 
että viime vuosisadalla maailmanlaajuisesti noin 40 miljoonaa 
ihmistä, jotka kuuluivat pidemmälle ajattelevaan ja valtiosta 
riippumattomaan keskiluokkaan (ilman sodissa kuolleita), vietiin 
väkivaltaiseen kuolemaan tai pakotettiin orjatyöhön 
keskitysleireille. Emme todellakaan voi väittää 
demokratioissamme, että haluamme yhteiskuntajärjestyksen ja -
lainsäädännön muuttuvan jälleen samanlaiseksi kuin 
feodaalihallinnoissa tai diktatuureissa tai että tämä olisi 
hallitusten tavoite.  
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Perustuslakien osoittama periaate: 
Pysykää pelottomasti avoimina sellaisten teorioiden 
vastustukselle ja tosiasioille, jotka hallitukset ja tiedotusvälineet 
leimaavat salaliittoteorioiksi, mutta joihin liittyy demokratian, 
vapauden ja yhteiskunnan kehittyminen tai parantuminen 
perustuslain tai perustuslakien perusteella. Älkää luopuko 
vaikeasti saavutetuista ihmisoikeuksista, jotka on saavutettu 
orjuutta vastaan vasta kahden viime vuosisadan aikana. Se on 
demokratian paras perusta. Sen varaan se on rakennettu, ja se 
edistää luovaa kehitystä ja persoonallisuuttasi. Kaikkien 
mielipiteiden ja ilmeisen tieteen kyseenalaistaminen, niistä 
keskusteleminen ja niiden punnitseminen sekä rauhanomainen 
kokoontuminen, mielenosoitukset ja ajatusten ilmaiseminen on 
oikeutesi ja tunnusmerkki. Demokratiassa tätä ei voida ottaa 
sinulta pois tai rajoittaa valtion vallalla (kuten länsimaisissa 
demokratioissa).  
 
Huomaammeko kuitenkin Internetin ja uusien tiedotusvälineiden 
kautta uuden todellisuuden, jossa on kyse peitellystä 
feodalismista ja ohjaavasta tai määräävästä toisesta ja 
kolmannesta taustakädestä (lobbauksesta), jota emme ole tähän 
asti voineet havaita klassisten tiedotusvälineiden kautta, vai 
ovatko Internetissä olevat tiedot yhteiskuntamme tästä tilasta 
pelkkää disinformaatiota? 
 
Jopa vaikutusvaltaiset tietävät, että keskiajalle asti maailman 
väestö kasvoi 500 miljoonaan ihmiseen, joista noin 50-70 
prosenttia näki nälkää ja jotka eivät eläneet keskimäärin 
pidempään kuin noin 1,5 miljoonaa vuotta. 35 vuotta (voimakkaat 
elivät lähes kaksi kertaa niin kauan), ja vaikka tai vain siksi, että 
numerot osoittavat, että nykyään (500 vuotta myöhemmin) 17 
kertaa suuremmalla maailman väestöllä ja kaksinkertaisella 
eliniällä voisimme ruokkia 89 prosenttia kaikista ihmisistä ja 
keskittymällä kestävään viljelyyn, ekologisiin ja eettisiin 
tutkimustavoitteisiin sekä elintarvikkeiden oikeaan jakeluun 
voisimme ruokkia 100 prosenttia kasvavasta maailman väestöstä 
tai tuottaa ylijäämäruokaa.  
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ja että nykypäivän tavalliset kansalaiset ovat vapaampia, heillä 
on ihmisoikeudet ja perustuslaki, he voivat elää kaksi kertaa 
pidempään (kuin vallanpitäjät ennen), terveempinä ja 
vapaammin, vauraammin ja arvokkaammin kuin keskiajalla.  

 
 

Vähentää ahdistusta 

Oman elämän pelolle antautuminen, mielipiteiden rohkeuden ja 
luovuuden boikotoiminen parempien ratkaisujen löytämiseksi, 
tarkoittaa oman rohkeuden ja ideoiden puutteen salaamista, joka 
on syntynyt pelostani lähimmäisteni velvollisuutena, ja omalle ja 
lähimmäisteni elämälle pelastavien ideoiden käyttäminen ja 
elämän estäminen pelon kautta on kohtalokas 
argumentaatiorysä, joka muka antaa turvaa ja tuottaa 
päinvastaista, nimittäin kuolemaa ja köyhyyttä. Tämä ei tarkoita 
sitä, että tulevaisuutemme korkeimman mahdollisen 
turvallisuuden vuoksi ei nykyisestä näkökulmasta katsottuna 
tehtäisi kaikkea tieteellisesti ja ilmeisesti perusteltua, jotta 
terveydelle, elämälle, vauraudelle sekä demokratialle ja 
vapaudelle aiheutuva vahinko olisi mahdollisimman vähäinen.  
 
Riippumatta siitä, ovatko pelot todellisia vai eivät. Pelkojen 
vaikutus terveyteen, luovuuteen ja psyykeen on ratkaiseva. 
Koska tiedotusvälineet ovat vuosikymmenien ajan luoneet 
väestössä jatkuvasti pelkoja ilman valistusta pelon vaikutusten 
korrelaatioista terveyteen, vapauteen, demokratiaan ja 
luovuuteen, on käymässä avoimesti ilmi, että meidän olisi 
perustettava maailmanlaajuinen suora demokratia, jotta voimme 
muokata uutta maailmanlaajuista eettistä yhteiskuntamallia. 
Ratkaisuja on olemassa: Ryhtykää suoriksi demokraateiksi ja 
kyseenalaistakaa kaikki politiikasta ja tieteestä saatu tieto, 
kunnes ymmärrätte sen merkityksen. Vaaditaan politiikalta ja 
tiedotusvälineiltä, että kaikkea tiedettä ja uusia, ei-teollisuuden 
järjestämiä tutkimuksia, joissa on hyviä ja huonoja puolia, 
kuullaan näyttöön perustuvia päätöksiä ja pelon vastaisia 
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toimenpiteitä varten ja että ne julkaistaan tiedotusvälineissä 
kaikille ymmärrettävällä tavalla. 
Älkää antako mielipiteiden ja puolitotuuksien ilman todisteita 
vääntää aivojanne tieteellisiksi pelkofaktoiksi! 

Hylkää pelkoa lietsovat mielipiteet ja raportit epädemokraattisena 
välineenä ja hyökkäyksenä demokratiaa sekä 
älykkyysosamääräänne, terveyttänne, itsenäisyyttänne, 
ihmisarvoanne ja itsemääräämisoikeuttanne vastaan, ja 
noudattakaa kaikkia tieteellisesti näyttöön perustuvia 
suojatoimenpiteitä. 

Ihmiskunnan historia osoittaa, että jokaisen syntymättömän luova 
potentiaali ei riitä väestöihin niiden myöhemmissä 
kehitysvaiheissa (vapaus, terveys, elämän pidentäminen, 
vauraus, etiikka ja suora demokratia). Lapset syntyvät nopeasti 
oppivina neroina. Yhteiskunta ja koulut järjestävät ABC:n ja 
oppiaineisiin erikoistumisen opettamisen lisäksi lasten 
nerokkaiden innovaatio- ja ajattelukykyjen vähentämistä ja 
ehdollistamista.  
Siksi jokainen vastasyntynyt on tervetullut ja vahvistaa 
suvereenia suorassa demokratiassa älykkyytensä 
mahdollisuuksilla.  
 
Monet niistä neroista, joille kiihtyvää evoluutiotamme on 
kiittäminen, eivät olisi syntyneet viimeisten 100 vuoden aikana. 
Maailmamme näyttäisi synkältä. Myös maailman väestökehitystä 
koskevien tilastojen luvut todistavat tämän: Kun maailmassa on 
enemmän ihmisiä, voimme elää pidempään ja ruokkia enemmän 
ihmisiä paremmin ja kestävämmin.  

Se on 90 prosenttia miljardien keskiluokkaisten, sini- ja 
valkokaulusihmisten, ja altavastaajien, köyhyydessä elävien 
ihmisten, koulussa tuotettu luovuus himmenee, heitä pidetään 
peloissaan ja luovuuden älykkyysosamäärää alennetaan 
keinotekoisesti luodulla mediatiedolla (valeuutiset ja hajallaan 
olevat hämärät salaliittokertomukset ilman todisteita), jonka 
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jokainen yksilö, jolla ei ole pelkoa tulevaisuudesta, voisi 
maailmanlaajuisesti murtaa pelon suunnittelun vallan 
vapautuneella luovalla voimallaan ja siitä nousevilla ideoilla ja 
käsitteillä, jotka syntyvät asianmukaisen luovan koulutuksen 
avulla. 

Kaikkialla maailmassa on "asiantuntevia ihmisiä, lääkäreitä, 
tutkijoita, taidehistorioitsijoita, poliitikkoja, vapaa-ajattelijoita, 
valtaapitäviä ja toimittajia", sivistyneesti ajattelevia, keskiluokkaa 
edustavia, jotka suojelevat meitä, osittain työpaikkansa tai 
henkensä uhalla, ja jotka osaavat luokitella väärät tai liioitellut 
pelkotiedot oikein, seurata niitä empiirisesti ja ajatella loogisesti 
ilman "pelkoja" sekä selittää meille oikeat yhteydet tieteellisten 
tosiasioiden perusteella.  
 

Väestön asiantuntevien enemmistöjen kautta hallituksia ja 
valtaapitäviä sekä tiedotusvälineitä kehotetaan korjaamaan tietoa 
ja siitä johtuvia toimia, punnitsemaan kaikkia empiirisiä tosiasioita 
ja mahdollisuuksia Internetin kautta, kunnes väestön ja 
demokratian suojelu toteutuu lakien, perustuslakien ja 
ihmisoikeuksien nimissä. Olemme päässeet yli tästä vaikeasta 
avoimen feodaalihallinnon ajasta useimmissa maissa, koska jopa 
tulevaisuuteen suuntautuneet ja vaikutusvaltaiset ovat 
ymmärtäneet, että vain luovuuden, terveyden, eliniän 
pidentämisen sekä vaurauden ja vapauden edistäminen koko 
maailman väestössä takaa elämän, myös oman selviytymisensä, 
kiintymyksessä ja rauhassa ainutlaatuisen hyvinvointinsa ja 
elämänsä kanssa.  

Klassinen lääketieteellinen tutkimus on antamassa ihmisille (ja 
ensin voimakkaille) kauan toivotun terveen ja moninkertaisen 
elämän pidentämisen kehon solujen nuorentamisen avulla 20-30 
vuodessa. Mutta koska suurten väestöryhmien varat ovat 
rajalliset, syntyy uusi kauhuhauta nykyaikaisten lähes 
kuolemattomien (enintään noin 20 prosenttia väestöstä, joilla on 
varaa tai jotka eivät voi saada näitä elämää pidentäviä lääkkeitä, 
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koska hallitus estää niiden saatavuuden) ja surkimusten ja 
kuolevaisten (noin 80 prosenttia väestöstä, joilla ei ole varaa 
lääkkeisiin, jotka nuorentavat elimistön soluja) välille. Tämän 
estämiseksi on kehitettävä geeniohjelma, jonka avulla terveyttä ja 
solujen nuorentamista voidaan tarjota maailmanlaajuisesti ja 
ilmaiseksi kaikille ihmisille entistä lyhyemmässä ajassa. 
Fundacion Liedtke tukee solujen nuorentamista koskevaa 
tutkimushanketta sosiaalisen verkoston sovelluksen "www. 
aimeim.info" avulla, jotta voimme toteuttaa myönteisen eettisen 
maailman, jossa kaikki ihmiset voivat nauttia vuosisatoja 
kestävästä ajasta ja hyvinvoinnista, terveydestä ja vapaudesta 
laajentaa ja kehittää ajatteluaan, tietoisuuttaan ja luovuuttaan 
kehittääkseen eettisen, kestävän ja symbioottisen maailman 
luonnon kanssa "yhteismaailmana". YK:n peruskirjan 
ihmisoikeudet ja demokratioiden perustuslait takaavat meille 
persoonallisuuden vapaan kehittymisen ilman feodaalista 
hallintaa, orjatyötä, kidutusta ja pelkoa. Nämä ovat viime 
vuosisatojen aikana kovalla työllä saavutettuja vapauden 
korkeimpia hyödykkeitä, joita kasvava ja tietoisempi maailman 
väestö, joka ei tunne pelkoja, ja YK vahvistavat yhä enemmän. 
Meidän, yli vuosituhansia vanha historiamme todistaa; 

enemmän ihmisiä = enemmän ihmisoikeuksia, enemmän 
vapautta,  

enemmän vaurautta, enemmän terveyttä ja enemmän elämää,  
lisää tietotaitoa 

Jokainen ihminen tuo mukanaan n. 1200 - 1500 grammaa 
geneettis-luovaa, mutta osittain pelkojen tukkimaa aivomassaa. 
Historiallisesti olemme velkaa ehkä 2000 aivolle, joilla ei ole 
mielen pienentäviä pelkoja (2,4 - 3 tonnia aivomassaa n. 150 
miljoonasta aivotonnista 110 miljardissa ihmisessä, jotka ovat 
eläneet tähän mennessä ihmiskunnan historiassa - n. 0,000002 
% - jotka myös vainottiin, eliminoitiin tai teloitettiin), vapauden, 
terveyden, ruoan ja nykyisen - historiallisessa vertailussa - kolme 
tai neljä kertaa pidemmän elinikämme. Nykyään meillä on 
maapallolla noin 10 miljoonaa tonnia elävää, ihmisen 
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aivomassaa, josta luovuuden mukaan noin 100 000 tonnia aivoja 
(700 000-800 000 ihmistä eli noin 0,01 %) on jo entdimmt eri 
vaiheissa viimeisten 70 vuoden aikana. Heidän ansiostaan 
yhteiskuntien kysyntä katetaan erityisen nopeasti ja osittain 
kestävästi. Tämä luovuuden vapauttaminen ja sen 
hyödyntäminen kehittyy edelleen räjähdysmäisesti. 10-20 vuoden 
kuluttua meillä on 5-10 prosenttia luovuudesta vapautuneita 
ihmisiä (500-1000 kertaa enemmän kuin nykyään), jotka jatkavat 
tämän prosessin toteuttamista ja haluavat vain tuottaa kestäviä 
resursseja, jotta ihmiset ja eläimet voivat elää yhdessä luonnossa 
ja luonnon kanssa eettisten periaatteiden mukaisesti. Tätä varten 
tiedotusvälineiden yhteiskunnassa aiheuttamat pelot on 
minimoitava uudella medialailla (joka perustuu YK:n 
ihmisoikeusperuskirjaan ja uuden vuosituhannen neurologisiin 
sekä epigeneettisiin tutkimustuloksiin) ja mediasäännöstöllä. 
Julian Assangen tai Edward Snowdenin kaltaisilla ilmiantajilla 
sekä heidän suojelemisellaan yhteiskunnan toimesta on tärkeä 
järjestelmää korjaava ja luovuutta kiihdyttävä merkitys tälle 
vallankumoukselliselle mutta välttämättömälle kehitykselle, jotta 
ihminen selviytyisi eettisten ja kestävien luovuusresurssien avulla 
ilman pelkoa vallanpitäjiä, vallanpitäjien ihmisoikeusloukkauksia 
tai heidän imperialististen rakenteidensa loukkauksia kohtaan. 
Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus (se on hänen 
ihmisoikeutensa) elää pysyvästi ja terveenä ilman lavastettuja 
pelkoja ja myös ilman pääoman käyttöä, erottaa tietonsa, 
tietoisuutensa ja persoonallisuutensa roskasta, pelosta ja elämää 
vähentävästä sisällöstä uutuuksien valikoivan hahmottamisen 
avulla, erottaa toisistaan elämää ylläpitävä ja henkeä uhkaava 
tieto. Hänellä on oltava oikeus valita ja halutessaan kehittyä, 
oppia uusia ammatteja missä iässä tahansa tuoreella mielellä ja 
keholla, opiskella, omistautua taiteille, ihmisille, luonnolle tai 
itselleen ja omalle luovalle voimalleen ja olla tekemättä mitään 
tilapäisesti tai pysyvästi kehittyvässä kestävässä 
yltäkylläisyysyhteiskunnassa, jossa on itseoppivia ohjelmia ja 
robotteja, varsinkin kun "ei-mitään" on luomiselle erottamaton 
suhteellinen osa.  
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Ihmiskunnan historia todistaa: kasvava luovuus mahdollistaa 
terveyden, pidemmän elämän, hyvinvoinnin kaikille ihmisille, 
luonnollisen ja puhtaan ympäristön, kestävästi tuotetun ruoan, 
energian ja resurssien sekä kaikkien ihmisten jatkuvasti 
kehittyvän luovuuden uuden tiedon avulla. 

"Ihmiskunnan parven luovuus tai älykkyys... 
tekee heistä luojia." 

Ihmiskunta suojelee jo nyt itseään ja luontoa banaaleilta 
mahtavilta välittämällä tieteen uudet tulokset väestölle, jotta lajeja 
ja luontoa säilyttävät tulevaisuuden mahdollisuudet saavat tilaa 
ymmärrykselle ja demokraattiselle toiminnalle, ja jotta ihmisten 
parviälystä kumpuavat innovaatiot ja tiedot, jotka palvelevat 
heidän tulevaisuutensa rakentamista ja laajentamista, leviävät 
maailmanlaajuisesti Internetin välityksellä. 

Toinen valaistuminen on alkamassa: maailman yhteiskunta, 
kuten viimeisten 50 vuoden historiamme osoittaa (huolimatta 
banaalien valtarakenteiden orkestroimista sodista), vahvistuu yhä 
enemmän tämän tulkinnan mukaan, joka koskee luovuuden 
kasvua 10 tai 20 miljardin ihmisen kasvavan maailmanväestön 
kautta ja pysyvää ja tervettä hyvinvointia jokaiselle ihmiselle 
kasvavan luovuuden parven avulla. Nyt on saavutettu piste, jossa 
tätä prosessia ei voida enää kääntää ilman luovuuden globaalia 
tuhoutumista, ja ihmiskunta kasvaa ensimmäistä kertaa 
kestävään, eettisesti suunniteltuun rauhan aikakauteen ilman 
rajoituksia, joita rajoitukseton maailman väestö asettaa globaalille 
parviälylle.    
     
Kun politiikka ja tiedotusvälineet muodostavat yhtälön; 
 

"Enemmän ihmisiä = enemmän luovuutta 
= 

Eettisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja" 
 

saamme parhaan kaikista mahdollisista maailmoista. 
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Mediasäännöstö 2014 

 
Älykkyys ja terveyden edistäminen tai 
niiden vähentäminen tiedoilla on merkittävä. 
 

 
 
Hallitusten ja tiedotusvälineiden levittämät ja aiheuttamat pelot, kuten 
äskettäin julkaistut neurobiologiset ja epigeneettiset tutkimukset osoittavat, 
edellyttävät, että julkaistaan: 
 

 Media-koodi 
 

Liiallinen, väärä ja negatiivinen tieto vahingoittaa kehoa,  
älykkyys, vapaus ja demokratia. 

 
Ne vain lisäävät voittoa ja valtaa   

diktaattoreiden, poliitikkojen ja yksittäisten yritysten  
eivätkä auta ihmisiä  

tai demokratian kehitystä.   
 

Me, uhrit,  
väärää tietoa saaneet, valtion ja tiedotusvälineiden harhaanjohtamat, 

salaliittolaiset ja rikolliset ja vahingonaiheuttajat liittyvät yhteen maaryhmiksi 
asianomistajina ympäri maailmaa ja nostavat perustuslaillisia kanteita 
tiedotusvälineitä ja niiden maiden hallituksia vastaan, jotka eivät estä 

aivoverkkojen vähentämistä, ihmisen mielen orjuuttamista ja lopeta väestön 
ÄO:n minimointia omassa maassaan.   

 
Me olemme  

yli 2-2,5 miljardia masennukselle altista ihmistä  
Ihmiset maailmassa,       

yli 100 miljoonaa ihmistä kuolee varhain vuodessa,   
lukemattomat heidän älykkyytensä vuoksi,  

luovuus ja vapaus,   
määrittelemätön syrjitty,  
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syrjäytyneet ja luovat,  
muiden uskontojen edustajat,      

rikollisten liiallinen määrä,  
murhaajat, diktaattorit ja terroristit,     
fatalistit ja fanaattiset uskovaiset,    

sarjamurhaajat ja itsemurhapommittajat,    
joka sai miljardeja pelkäämään,  
hyväksikäytetyt ja vapaaehtoiset  

Orjuudessa elävät ihmiset,   
miljardeilta ihmisiltä riistetään mahdollisuus terveeseen elämään,   
miljardeilta ihmisiltä, joilta on riistetty myönteinen tulevaisuus, ja 

tulevaisuudessa syntyviltä ihmisiltä.  
sama asia tapahtuu sinulle.    

 
 Haastamme oikeuteen: 

avunannon laiminlyönti, avunanto ja avunanto sekä järjestäytyminen 
korkeamman oikeuden mukaisten oikeuksiin kohdistuvien rikosten 

osalta 
sekä väestön älykkyysosamäärän aleneminen.  

aivojen ruumiinvammoihin, jotka johtuvat peruslaeissa tai perustuslaeissa ja 
valtioiden rikoslaeissa taatusta rajoituksesta.  

Henkilökohtaisen vapauden oikeudet,  
 ihmisoikeuksien ja kuluttajien oikeuksien loukkaukset  

ja 
 YK:n ihmisoikeuksien peruskirja  
persoonallisuuden vapaa kehitys 

 
yllyttäminen, avunanto ja järjestäytyminen. 

 elintenne ja mediatiedotteidenne kautta: 
Murha 

Terrorismi, 
Hyödyntäminen, 

Rikos, 
Vapaudenriisto, 

vapaaehtoiseen orjuuteen, 
älykkyyden ja luovuuden vähentämiseen 

väestöstä 
ja kilpailun rajoittaminen suhteessa seuraaviin yrityksiin 

muut taloudet, 
sodan edistämiseksi, 

ja pelot,       
IQ:n kohdennettu vähentäminen 
populaation sekä alivirtauksen  

demokratiaa. 
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Me vaadimme:  
Tiedotusvälineiden tietoja koskeva merkintävaatimus.   

Koska geneettisesti ankkuroituneen riippuvuutta aiheuttavan ja 
hienovaraisesti, piilevästi, pelkoa tuottavan negatiivisen mediatiedon 

kulutus vähentää älykkyyttä ja terveyttä, kuluttaja ja kuluttajat voivat suojella 
itseään vain ennakkovaroituksen ja merkintöjen avulla.  

negatiivisista tiedoista.   
 

Tämä ennakkovaroitus on tarpeen, koska:   
a.) negatiivisen mediatiedon kulutus aiheuttaa vastaanottajan synapseissa 

mutaatioita, jotka estävät hänen tulevan näkemyksensä ja luovuutensa, 
 

b.) aktivoituu negatiivisen informaation vaikutuksesta geneettisen pelko-
riippuvuusohjelman kautta, joka on läsnä kaikissa ihmisissä (riippuvuus 

negatiivisesta informaatiosta), ja menettää edelleen alkuperäisen 
päätöksentekokykynsä riippuvuuden vaikutuksesta.  

on erittäin rajallinen,    
 

c.) koska hänen yhdistelykykynsä on himmentynyt tai sammunut, mukaan 
lukien ja verrattuna hänen visionääriseen kykyynsä, kekseliäisyyteensä, 
luovuuteensa, joka on läsnä ilman pelkoja, ja luovaan verkostoitumiseen 

liittyvään älykkyyteen.  
ja siten sen alkuperäinen mahdollisuus  

persoonallisuuden kirjo minimoituu huomattavasti,   
 

d.) epäterveet pelkoreaktiot voivat asettua epigeneettisesti ja neurobiologisesti 
hänen kohdallaan ja siirtyä hänen lapsiinsa.   

 
Näin ollen negatiivinen tieto on  

ihmisarvo,  
ihmisoikeudet,  

rikoslainsäädäntö,  
rikkovat demokratiaa sekä perustuslakia tai peruslakeja.  
ja niiden haitalliset vaikutukset terveyteen ja luovuuteen 

 väestössä.   
 

Vastaajat  
eivät ole suojelleet meitä eivätkä varoittaneet meitä tästä, vaikka uusien 
neurobiologisten ja epigeneettisten tutkimustulosten sekä evoluutio- ja 

käyttäytymistutkimuksen ansiosta on saatu parempaa tietoa: negatiivista, 
ahdistusta aiheuttavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa tietoa, 

tiedotusvälineiden raportteja, pelejä ja elokuvia,  
älykkyysosamäärä ja luovuus väliaikaisesti  

(vähentää positiivisen näkemisen kykyä negatiivisen tiedon keskittyessä 100 
prosenttiin asti).   
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heikentää terveyttä tai aiheuttaa sairauksia ja vähentää motivaatiota  
muokata tulevaisuutta myönteisesti.  

 
Parantumisen ja korjaamisen esteet 

Vastaajat ovat lisäksi toimineet tahallisesti, koska 
he ovat kätkeneet taiteen tunnustamisen 

pelkoprosessi mutaatioiden negatiivisen informaation eli nocebojen 
avulla, 

joka kumoaa aivojen yhteyksien tai älykkyysosamäärän heikkenemisen 
aivojen peilineuronien avulla, kumoaa älykkyyden rajoittamisen 

hermostollisten lahdenväylien avulla ja siirtää luovuuden kulttuurista 
(teknologia, taide, kirjallisuus) väestöön, mikä mahdollistaa kansan 

terveyden, luovuuden, vapauden ja vaurauden. 
 

Emme ole  
lehdistönvapauden rajoittamisen puolesta, mutta kielteisen tiedon 

merkitsemisen puolesta sekä sitä vastaan, että terveysneutraalia ja 
myönteistä tietoa sekoitetaan kielteiseen tietoon, koska se vahingoittaa 

aivoja fyysisesti ja kehoa psyykkisesti sairauksien kautta sekä 
itsemääräämisoikeutta, persoonallisuuden kehitystä ja empatian kehittymistä 

muita ihmisiä kohtaan ja koska se rasittaa merkittävästi sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiä.  

 
Me vastustamme tätä:  

ihmisen neuraalisen aivoverkon luovuutta ja parantumista sekä väestön 
korkeampaa parviälykkyyttä estää hallituksen ja tiedotusvälineiden 

estekortti, jolla edistetään väestön luovuutta.  
 

Me vastustamme tätä:  
demokratia hallitusmuotona on niin vaurioitunut ihmisen sisäisen 

pelkojakautuman vuoksi, että maan sisällä nähdään pelon ja 
takapajuisuuden diktatuurin henkinen rajanveto ja ulkopuolelta "hallitus 

ja vaalipäätökset vastoin peruslakia ja ihmisoikeuksia".  
ja näin ollen  

Demokratiasta itsestään tulee epädemokraattista  
eli kääntyy itseään vastaan. 

 
 
Negatiivinen mediatieto, pelit ja elokuvat voivat johtaa jopa 30 % 
alhaisempaan älykkyysosamäärään sekä vähentyneeseen luovuuteen, 
rikollisuuteen, vihamielisyyteen, syrjäytymiseen, rasismiin, fasismiin, sotiin, 
pessimismiin, masennukseen, köyhyyteen, käyttäytymishäiriöihin, sairauksiin, 
negatiiviseen elämänasenteeseen sekä jopa 28 % ennenaikaiseen 
kuolemaan. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Myönteinen mediatieto, elokuvat ja pelit, jotka on merkitty alla olevalla logolla, 
edistävät älykkyysosamäärää, vaurautta, persoonallisuuden kehittymistä, 
ystävyyssuhteita, voimaa muokata tulevaisuutta, luovuutta, 
itsemääräämisoikeutta, vapautta ja demokratiaa ja johtavat pidempään ja 
terveempään elämään. 
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Luovuus on avainasemassa 2019-2020 

                             
              

Keksijänä ja taiteen alalle sivutoimisesti tulleena 60-luvulla 
jouduin yhä uudelleen ja uudelleen kohtaamaan kysymyksiä, 
joihin kulttuuri- ja koulutuslaitos ei pystynyt vastaamaan 
tyydyttävästi. 
Nuorena halusin tieteelliseen näyttöön perustuvaa selkeyttä, 
koska miljoonat kansalaiset tunsivat minun laillani, että 
kysymyksiimme luovuudesta taiteessa tai siitä, miten voimme 
tulla luovemmiksi, ei yksinkertaisesti ollut loogisia vastauksia, 
vaikka näimme miljoonien esimerkkien ja historiamme 
perusteella, että luovuus turvaa terveytemme, ihmisarvomme, 
vapautemme, itsemääräämisoikeutemme, vaurautemme ja 
tulevaisuutemme. 
 
Keskeiset kysymykset olivat: 

Mitä on taide ja onko sillä merkitystä? 

Ovatko taideteokset vain kuninkaan uudet vaatteet, imago ja 
markkinointi, vai onko vaatteiden takana jotain, joka halutaan salata 
kansalta? Jos kaikki julistetaan taiteeksi, sisältö hämärtyy ja vaatteet 
jatkavat muotoutumistaan mielen sumun läpi.   

Eikö kukaan ole vielä tullut ajatelleeksi, että pyrkimys hämärtää ja 
riistää nykytaiteen aistit on hälytysmerkki, joka osoittaa, että taiteen 
takana on oltava muutakin, varsinkin kun diktaattorit ja heidän valtion 
propagandaosastonsa, jotka antavat samanlaisia lausuntoja kuin 
nykyiset taiteen päähenkilöt, vain lisäävät vaikutusvaltaansa kansaan 
vahingoniloisella ja modernin taiteen mustamaalaamisella, taiteilijoiden 
syrjäyttämiseen ja rankaisemiseen asti. Käytetäänkö taidetta vain 
keinotteluun ja rahan ansaitsemiseen? Mutta silloin kysymys taiteen 
merkityksestä jää avoimeksi, miksi valtio ja taidehistorioitsijat 
pyrkivät tabuloimaan sen? Mikä siinä on vikana? Ei ole mitään 
järkeä, että taidehistorioitsijat ja taidelehdet tai valtio tekee niin paljon 



 

 
74 

propagandaa koulujen oppitunneille asti, jos taiteen takana ei ole 
mitään löydettävää.  

Ravitseeko taiteen aistien riistäminen egoistista luokkatietoisuutta, 
joka on täynnä ylimielisyyttä ja poissulkemista, vai hämärtääkö se 
vain ihmishengen, taiteen tarkkailijan, todellista suuruutta. Pitäisikö 
koulutettu porvaristo, nyt kun uskonnot pystyvät yhä vähemmän 
täyttämään tehtävänsä alistaa seuraajansa Jumalan sanalle ja kirkon 
dogmeille tieteellisen tutkimuksen tulosten avulla, kasvattaa taiteen 
avulla sekaviksi, avuttomiksi valtion uskoviksi? Voiko 
taidehistorioitsijoista tulla uusia pappeja, joille sana on uskottava 
ehdoitta, tai muuten luopio, sopeutumattomuus ja alistumattomuus 
sen henkeen suljetaan pois taideyhteisöstä ja sivistyneistä 
kansalaisista. 1.) 

Onko tämä kaikki vain teoriaa? 

Vai onko taiteella salainen, tieteellisesti ja empiirisesti ymmärrettävä 
merkitys yhteiskuntamme kehitykselle vai onko kyse vain siitä, että 
koulujärjestelmät (jotka otettiin käyttöön teollisen aikakauden alussa) 
ovat vanhentuneita. Ovatko kenties jopa molemmat totta?  

Jos keinotekoisen kaavan olemassaolo voidaan todistaa, kaikki puhuu 
sen puolesta, että meitä manipuloidaan epigeneettisesti. 

Halusin jatkaa näitä kysymyksiä etsimällä taiteen kaavaa myös uusien 
neurobiologisten tutkimustulosten pohjalta. 
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Kaikkien taiteiden kaavan etsiminen palkittiin vuonna 1979, mutta 
vasta vuonna 1988 toteutin vihdoin taiteen kaavan graafisena 
symbolina inhimillisille luomuksille (mikä vastasi Joseph Beuysin 
vuonna 1984 esittämään pyyntöön selittää kaikille kaikki inhimilliset 
luomukset eli taide kaikkina aikakausina hyvin yksinkertaisella, 
selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla). Kirjassa "Der Schlüssel 
zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Avain taiteeseen - taiteen arvoitukset 
ratkaistu) esittelin subjektiivisen ja objektiivisen taiteen taidekaavan 
yleisölle Saksassa vuonna 1990, ja vuonna 2019 kehitin taideteoksille 
taidearviointijärjestelmän, johon kuuluu taidesertifikaatti nimeltä 
"Artinvest" ja jossa taide erotetaan selkeästi koristelusta teoksen 
innovaatiosisällön ja innovaatiotason perusteella.  
 
Taiteen ja evoluution kaava 2.) 
 

Elämä + tietoisuuden laajentuminen = taide 

 
 
 

Taiteen laki on:  

"Taiteen ja taidehistorian rajojen purkaminen tai tietoisuus taiteen 
kautta." "Taiteen ja taidehistorian rajojen purkaminen."   

 

Taiteen laki ja yhteiskuntien kehitys 

"Taiteen lain julkinen soveltaminen saa aikaan luovuuden, älykkyyden 
ja terveyden rajojen poistumisen ja yhteiskuntien vaurastumisen." 
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"Taiteen korkeampi taso tulee näkyväksi Hegelin dialektiikan avulla 
teesin, antiteesin ja synteesin avulla, jota sovelletaan taiteeseen 
jokaisessa taideteoksessa, ja on siten itse taideteos kuvassa näkyväksi 
tulleena prosessina."    
Toistaiseksi kaavaa ei ole julkaistu Saksassa eikä sitä ole 
sisällytetty koulujen opetussuunnitelmiin. 
Väestön luovuuden estäminen olemalla ottamatta käyttöön taiteen 
kaavaa sekä älykkyysosamäärän laskemisen salliminen tiedon 
levittämisen pelolla 3.) estää demokratiaa, evoluutiota ja henkistä 
kehitystä sekä kansan vaurautta. Poliitikot toimivat tietoisesti tai 
tiedostamattaan jättämällä auttamatta ja avustamalla ja yllyttämällä 
paitsi maansa peruslakia tai perustuslakia myös "korkeamman lain 
mukaisia sääntöjä" vastaan, jotka ovat viime kädessä lainsäätäjän 
yläpuolella ja jotka johtivat natsirikollisten tuomitsemiseen 
Nürnbergissä. 
 
Poliitikot ja yksittäiset tiedotusvälineet voitaisiin nykyään saattaa 
vastuuseen julkaistujen neurobiologian ja epigenetiikan 
tutkimustulosten perusteella orjuuden, hyväksikäytön, 
vapaudenriiston ja aivojen ruumiillisen vahingoittamisen 
peitellystä ja aktiivisesta avustamisesta sekä "korkeamman lain 
mukaisten sääntöjen" rikkomisesta,  
 
a.  kun tiedotusvälineissä levitetään ilman varoitusmerkintöjä 

(merkinnät ja varoitukset kuten tupakkatuotteiden kohdalla) tietoa, 
joka sairastuttaa ihmisiä luomalla pelkoa ja pilkkomalla 
älykkyysosamäärää, 

 
b.  jos taiteen tunnistamisen kautta tapahtuva hermoverkkojen 

korjaaminen ja ihmisten terveyden, luovuuden ja ÄO:n 
lisääntymisen palauttaminen estetään taiteen kaavan avulla.  

 
Syntyvä konteksti: 
 
Älykkyysosamäärän aleneminen negatiivisen tiedon vuoksi  
sekä geenien korjaamisen ja luovuuden siirtämisen estäminen taiteen 
kaavan avulla luo yhteiskuntia, joissa luovuus on lukittu jatkuvaan 
pelkoon. 
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Poliitikot ja tiedotusvälineet ovat hämmästyneitä,  
että myös muissa maissa, kuten Ranskassa ja Yhdysvalloissa, 
populismi ja rasismi, uskonnot sekä erottelu muista ihmisistä ovat 
yleistymässä älykkyysosamäärän laskiessa.  
 
Aikaotsikot 28. maaliskuuta 2019 ja ihmettelee:  
 
"Ennen olimme fiksumpia. Teollisuusmaiden älykkyysosamäärä nousi 
vuosikymmenien ajan, myös Saksassa. Se on laskenut useiden 
vuosien ajan. MIKSI?"  
 
Flynnin vaikutus oli päinvastainen. James Flynn havaitsi 1900-luvulla, 
että älykkyysosamäärä kasvaa teollistuneissa maissa vuosittain. 
Ilmeisesti Saksa on epigeneettisesti estynyt tunnistamaan taiteen 
kaavan. Kuten Nataly Beuelin, Nike Heinenin ja Tanja Stelzerin 
viikkolehdessä "Die Zeit" julkaisema IQ:n pääkirjoitus osoittaa selvästi. 
Kaikista epigenetiikan tutkimustuloksista huolimatta Saksassa ei 
vieläkään ole raportoitu taidekaavasta ja sen myönteisistä 
vaikutuksista. Espanjassa - ainakin alueellisesti - kaavasta kerrottiin 
yksityiskohtaisesti jo vuonna 1992, ja eräs sanomalehti selitti sen 
periaatetta 52 viikoittaisessa artikkelissa otsikolla "Taidepulma 
ratkaistu".  
 
Ensinnäkin minun oli ymmärrettävä, miksi - ilman salaliittoteoriaa ja 
ilman salaliittoja - olemme henkisessä kehityksessä pimeän muurin 
edessä paitsi Saksassa myös muissa maissa. Jo vuonna 1910 
Kandinsky kutsui kirjassaan "The Spiritual in Art" (Henkinen taiteessa) 
tätä eettistä evolutiivista estettä, joka estää hyvinvoinnin ja kaikkien 
ihmisten myönteisen kehityksen, "mustaksi kädeksi".  
 
Yhteiskunta, tiedotusvälineet ja poliitikot ovat periaatteessa syyttömiä 
tähän, koska voidaan olettaa, että heidän toimintansa ei ole heille 
selvää ja että he eivät siksi tietoisesti ohjaa niitä. Ei myöskään ole 
olemassa mitään salaisia ryhmiä hyödyttäviä sopimuksia tai hiljaisia 
sopimuksia, joiden tarkoituksena on estää väestön henkinen kehitys, 
jotta sitä voitaisiin käyttää paremmin hyväksi tai pitää se 
ajattelukyvyttömänä, opettaa se henkisesti väärään suuntaan, jotta sitä 
voitaisiin manipuloida ja käyttää vaalimassana tiedotusvälineiden avulla 
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lähes mihin suuntaan tahansa. Parlamentaarinen demokratia oli tärkein 
askel matkalla kohti parempaa maailmaa, jossa vallitsee suora 
demokratia, aina internetin nykyiseen kehitykseen asti. 
Parlamentaarikkojen tai puolueiden (kuten diktatorisissa järjestelmissä) 
yritystä estää väestön älykkyysosamäärä peloilla ja pääsy uusiin 
innovatiivisiin taideteoksiin väärällä tiedolla, jotta he haluaisivat saada 
oikeutuksen 1000 vuoden hallitusvallalleen ja estää suoran 
demokratian toteutumisen, ei voida hyväksyä. Ei kuitenkaan ole 
selitettävissä, miksi ei ole saatu tietoa siitä, mitä taide on ja että 
kuitenkin 100 000de taiteen ja tekijänoikeusprosessien koko 
maailmassa kaikissa taiteenlajeissa empiirisesti kaikkien 
taideteosten osalta juridisesti sekä taidehistoriallisesti todistetaan.  
 
Miten vakiintuneiden taidemarkkinoiden toimijat reagoivat taiteen 
kaavan julkaisemiseen? 
Taidekriitikko Kenny Schächter kertoo Arte-elokuvassa (vuodelta 2017, 
ohjaaja Grit Lederer) kansainvälisestä taidekauppiaasta, jolla on 14 
galleriaa; Larry Gagosian. Kenny Schächterin elokuvasitaatti: 
"Taidemaailma on edelleen kuin mafia, kun omerta lausutaan, siellä on 
"salaisuus", kuten mafiassa on sääntöjä, joista kukaan ei puhu.  
Taidemaailmassa liikkuu vuosittain 60 miljardia dollaria. Luultavasti 
suurin yritys, jolla on vähiten tietoa siitä, miten mekanismit toimivat. 
Larry Gagosian, taidekauppias elokuvassa: "Jos ihmiset eivät ymmärrä 
sitä, he eivät kuulu tähän maailmaan." (Omerta on mafian kunniasääntö.) 
Mafian sananlasku: "Se, joka on kuuro, sokea ja mykkä, elää sata vuotta 
rauhassa.")) Taidemarkkinoiden päähenkilöiden reaktio on jättänyt 
huomiotta sen, että ne rikkovat ihmisoikeuksia ja lakia sekä ovat 
ristiriidassa museoiden kasvatustehtävän kanssa, mutta myös sen, että 
ne ajattelevat liian lyhytnäköisesti ja toimivat vastoin omia voitto-
odotuksiaan, kuten vertailu internetin kautta kasvaviin kirjamarkkinoihin 
osoittaa. Vannoutuneet taidekauppiaat näkevät taidemarkkinat omana 
suljettuna monopolibisneksenään ja uskovat, että heidän on suojeltava 
siitä saatavia voittoja salailulla helposti ymmärrettävältä taiteen 
kaavalta. Tämä on itsekästä ja haittaa luovuuden kehittymistä 
väestössä, aiheuttaa sekaannusta taidearvostelussa ja rohkaisee 
huijaamaan "mikä on taidetta ja mikä koristelua". Lisäksi se on 
taidemarkkinoiden kehityksen kannalta haitallinen ja väärä, sillä kun 
taidemarkkinat avautuvat tai demokratisoituvat maailmanlaajuisesti 
väestölle taiteen kaavan kautta, taideteosten, taiteilijoiden ja luovien 
tuotteiden markkinat kasvavat satakertaisiksi, koska objektiivisten 
taideteosten (innovatiivinen todellinen taidehistoriallinen teos) ja 
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subjektiivisten taideteosten (koristelu) kysyntä ja hinnat nousevat. 
Markkinat jakautuvat objektiiviseen ja subjektiiviseen taiteeseen, mutta 
molemmat kasvavat nopeammin. Avatakseen museoille, taiteen 
ystäville ja suurelle yleisölle tien taiteen pariin Fundacion Liedtke on 
kehittänyt "Artinvest" -nimisen taidesertifikaatin, jonka avulla selvitetään 
teoksen innovaatioiden perusteella, onko kyseessä aito taideteos 
(objektiivinen taide) vai koriste (subjektiivinen taide). (katso myös: 
www.freebocks.gratis) 
 
 
Mutta jos haluaa tietää, miksi meidät on ehdollistettu estämään pääsy 
geneettisesti saatavilla olevaan luovuuteemme, on kaivettava 
syvemmälle käyttäytymistutkimukseen kuin taidemarkkinoille. On 
käynyt ilmi, että jopa koulujärjestelmässä luovuus ei ole edustettuna tai 
sitä esitetään väärin. Taidetta juhlitaan neronleimauksena eikä sitä 
dokumentoida ja kouluteta opittavana innovaatioprosessina. Taiteen 
kaava, joka avaa lapsillekin helpon pääsyn innovaatioiden 
valikoivaan havaitsemiseen (lapset syntyvät oppimisneroiksi, joiden 
aivot ovat jo valmiiksi hienosti kytkettyinä), on evätty paitsi lapsilta 
myös koko väestöltä. 
 
Lapsen nerokkuus silvotaan tai tapetaan 1700-luvun koulujen 
tietojärjestelmällä. Kuinka paljon aivoresursseja ja kestäviä 
innovaatioita yhteiskunta menettää matkan varrella?   
 
On ilmeistä, että edes taideakatemioissa ei opeteta taiteen kaavan 
kautta tapahtuvaa luomista, vaan etualalla ovat menneisyyden 
tekniikat. Oppilaiden on näissä oloissa hyvin vaikea päästä irti taiteesta 
ja luovuudesta.  
 
Innovaatioiden insinööri? 
Yliopistot ja korkeakoulut eivät opeta innovaatiotekniikkaa kaavan 
perusteella. Opiskelija ei voi saada insinööritutkintoa tai Dr. of 
Innnovations -tutkintoa. 
 
Mutta aivan kuten 1400-1800-luvuilla kirjapainon avulla väestö opetti 
itse lukemaan ja kirjoittamaan, nuoriso oppii kokonaiskuvan luomisesta 
ja innovaatioista sekä niiden evoluution jatkumisesta Internetissä, kun 
se valikoivasti katsoo kaavaa itseopiskelussa. Sen avuksi tulee leviävä 
hyperaktiivisuus - keinona päästä eroon yhteiskunnan vanhoista 
arvoista, jotka ovat murroksessa. 
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Mikä on vanhan opetustekniikan tarkoitus.  
Samassa järjestelmässä koulutetut vääränlaiset poliittiset päättäjät 
tekevät karhunpalveluksen valtiolle ja kansalle käyttämällä Pavlovin 
järjestelmää, joka on rajoitettu ja jota hallinnoidaan.  
Jatkakaa opetussisältöjen opettamista (joka alkoi teollisen aikakauden 
myötä - luojan kiitos - ja koulutti työntekijöitä koneita varten, mutta 
nykyistä aikaa varten tulevien käsitteiden puuttuessa, koska teitä ei 
koulutettu itse luovuuskaavan soveltamiseen). Vanhan koulukunnan 
käsitteet eivät riitä uuden ajan koittaessa tarjoamaan kaikille ihmisille 
vaurautta ja terveyttä ja toteuttamaan demokratiaa, joka takaa 
ihmisarvon.  
 
Tuleeko yhteiskunnallisia levottomuuksia lisää keskipitkällä 
aikavälillä? 
Mitä niiden ihmisten pitäisi tehdä tulevaisuudessa, joiden luovuuden 
valtio ja sen koulujärjestelmä ovat tukahduttaneet, ja koneet, 
tietokoneet ja alati kehittyvät ohjelmat ottavat haltuunsa pysyvästi 
toistuvan työn?  
 
Meillä on vain yksi vaihtoehto, jos emme halua vajota 
vallankumouksiin, jakosotiin ja yhteiskuntien jakautumiseen 
takapajuisten tai oikeistolaisten ihanteiden mukaan:  

- avata luovuutta taiteen avulla kouluissa ja väestössä,   
- Merkitse ahdistusta aiheuttavat, kielteiset tiedotusvälineissä 

(kuten tupakkatuotteet),  
- varmistaa kaikille ihmisille perustason hyvinvointi. 
  

 
Tutkimus osoittaa: Geneettiset ja kognitiiviset kyvyt ovat luontaisesti 
kaikkien geenien perimässä, jotta he voivat herättää nerokkuutensa 
henkiin. Väestön keskimääräinen ÄO nousee jälleen. 
 
Ihmisen kekseliäisyyden elvyttämisen vaikutus näkyy kolmesta kuuteen 
kuukauden kuluessa.  
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Poliitikot uskovat edelleen (vaikka internetistä ja sosiaalisesta 
mediasta saadut kokemukset osoittavat päinvastaista), että väestön 
liiallinen luovuus saa valtion (tai poliitikot) ajautumaan kaaokseen.  
 
Se ei ole totta. Asia on päinvastoin.  
Valtiot ja yritykset menestyvät tulevaisuuden voimalla, jota ei aiemmin 
tunnettu, kuten voimme nähdä esimerkiksi Internet-yrityksissä. Tämä 
voi pelottaa vanhassa koulujärjestelmässä ajattelevia ja johtaa koulujen 
sulkemiseen. Uudelle ajattelevalle ihmiselle se tuo iloa ja avaa hänelle 
tulevaisuuden. Perustulon avulla ihmiset ottavat vastaan vain sellaisia 
töitä, joita he pitävät mieluisina tai mielekkäinä. Saksassa jo nyt 5 
miljoonaa ihmistä tekee vapaaehtoistyötä. Ihmisten viikoittainen työaika 
vähenee, kuten voimme nähdä viimeisten 100 vuoden luvuista. Valtion 
on päästävä eroon siitä, että yritykset ovat työajan valvojia ja 
"veronkerääjiä" työntekijöille ja toimihenkilöille. Kehitetään uusia 
työnteon malleja, joissa otetaan huomioon taipumukset, aistimukset, 
työtunnit, koulutus, senhetkinen henkinen ja fyysinen tila, 
vastuuvelvollisuus jaettujen metatietojen avulla sekä etuoikeus 
työskennellä yhteisen hyvän hyväksi antamalla työntekijälle 
mahdollisuus säädellä ja jakaa omat työtuntinsa parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Myös tässä asiassa verkkoyritykset voivat jo 
hyödyntää kokemusta. Työstä tulee harrastus ja palkinto. 
Ensimmäiset lähestymistavat tähän ovat NWoW - New World of Work 
tai New Way of Working. 
 
Taiteen kaava otetaan käyttöön koulun opetussuunnitelmassa. 
Perustuslaissa tai peruslaissa taataan luovan työn suoja, ja siihen 
sisältyy oikeus saada koulutusta taidekaavalla sekä se, että aivoja 
vahingoittava, älykkyysosamäärää alentava negatiivinen mediatieto, 
elokuvat, valokuvat ja pelit on merkittävä, eikä niitä saa sekoittaa 
tavanomaiseen tietoon, kuten perustuslain tai peruslain artikloissa 
säädetään.  
 
Uutta suosittua urheilulajia kutsutaan keksimiseksi, taiteen 
tekemiseksi ja uusien parempien, kestävämpien ja eettisempien 
konseptien kehittämiseksi tätä päivää ja huomista varten. Olkaa luovia, 
ryhtykää luoviksi tekijöiksi ja eläkää mielekästä elämää ja toteuttakaa 
myönteisiä ideoita ja tuokaa ne maailmaan. 
 
Omasta kokemuksestani  
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Sen jälkeen kun olin vuonna 1988 taidehistoriallisesti ja 
tieteellisesti todistanut graafisen taiteen kaavan 
innovaatiokoodiksi, kehitin vuosina 1989-1993 uusia formaatteja (TV, 
printti ja radio), joissa käytin taiteen kaavaa mediaa varten, jotta kaava 
tulisi tunnetuksi yleisön keskuudessa luovuuden lisäämiseksi ja jotta 
valmistautuisimme uuteen, ennakoitavissa olevaan aikaan, jolloin 
innovaatiot kehittyvät maailmassa yhä nopeammin, ja jotta vapautuisi 
geneettisesti olemassa oleva valikoiva havainto innovaatioista 
väestön aivoverkoissa yksinkertaisesti ja pysyvästi epigeneettisesti 
uudelleen; 
a. Aarteenmetsästys - taideteosten etsintä kirpputoreilla taiteen kaavan 
avulla  
b. 1000 taidehistoriallisen teoksen ja sinun innovaatioidesi,  
c. Hohtavia tähtiä - Nuorten taiteilijoiden teosten innovaatioiden esittely.  
   
Kun huomasin, että tiedotusvälineet estivät taiteen kaavan raportoinnin 
eivätkä myöskään halunneet julkaista sitä uusissa formaateissa, päätin 
purkaa suuren taidenäyttelyn, jossa oli 1000 alkuperäisteosta 
maailmankuulujen kuvataiteilijoiden teoksia, kaavan avulla ja toteuttaa 
sen eri taideaikakausien kautta musiikki- ja kirjallisuusteosten kanssa 
dokumentoidakseni kaavan pätevyyden kaikkien taideteosten, taiteiden 
ja taidesuuntausten osalta.  
 
Yksityisesti järjestetyssä ja erityisen suuressa näyttelyssä 
yksinkertaisen, yksinkertaisen innovaatiokaavan, jonka jokainen 
kahdeksanvuotias ymmärtää, oli tarkoitus esitellä yleisölle 
maailmanlaajuisesti kansainvälisesti tunnettujen suojelijoiden kanssa. 
Olin tuolloin siinä virheellisessä käsityksessä, että näyttelyllä ei voitu 
enää estää taiteen kaavan käyttöönottoa.  
 
Vuodesta 1994 lähtien järjestin taidenäyttelyn "art open" 23 000 
neliömetrillä, jossa oli yli 1000 alkuperäistä taideteosta, ja suojelijoina 
olivat Saksan ministeri, Venäjän entinen presidentti ja Espanjan 
kuningatar sekä vastuulliset museoiden ja kokoelmien johtajat 
Venäjältä, Puolasta, Espanjasta, Ruotsista, Ranskasta ja Saksasta, 
jotka olivat tutustuneet taiteen kaavaan ja vakuuttuneita sen 
oikeellisuudesta. Museot antoivat minulle ilmaiseksi lainaksi 
kuvataiteen suurten mestareiden teoksia. Niiden joukossa olivat Dali, 
Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, Kandinsky ja täydelliset 
suuret näyttelyt kivikaudelta, voodoo-taiteesta, Venäjän keskiajalta, 



 

 
83 

1800-luvun taiteesta sekä Christon, Gigerin ja Ernst Fuchsin teoksista, 
jotta näillä teoksilla voitaisiin selittää taiteen kaava näyttelyssä "art 
open - taide kivikaudelta nykypäivään" ja esitellä yleisölle taiteen 
yleinen pätevyys kaikissa aikakausissa ja taidesuuntauksissa. 
 
"Art open" oli maailman ensimmäinen taidenäyttely, joka kattoi 
sisällöltään eri aikakausia ja pystyi selittämään teokset vain yhdellä 
kaavalla.  
Taideteokset dokumentoitiin taiteen kaavan mukaan kulttuurisen 
innovaation vaiheissa, jolloin saatiin ensimmäistä kertaa kattava 
evoluutioon suuntautunut kokonaiskuva peräkkäisestä kehityksestä. 
Jälkeenpäin näyttelyssä kävijöille oli yksiselitteisesti selvää: taidetta 
ilman innovaatiota / evoluutiota ei ole olemassa. Teokset, joissa ei 
ole innovaatioita, ovat epigonaalista koristelua.  
 
Yleisön huomaamatta kaava on kirjoittanut kulttuurihistoriaa. 
Konsulttina pystyin työskentelemään:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Pystyin voittamaan useita akateemisesti ja yhteiskunnallisesti 
vakiintuneita asiantuntijoita. Pystyin myös vakuuttamaan muut 
museonjohtajat taiteen kaavasta ja sain heidät innostumaan "art open" 
-taidenäyttelystä. 
 
Näyttely avattiin 10. heinäkuuta 1999 Essenin messuhalleissa.  
Kävijöillä oli vapaa pääsy, ja esittely / näyttely oli avoinna ympäri 
vuorokauden.  
Essenin kaupungin kanssa käydyissä keskusteluissa vaadittiin 
etukäteen, että jos näyttelyn rakentamista jatketaan, kävijältä peritään 
20 Saksan markan pääsymaksu. Vain siten voitiin taata, että kaupungin 
tuki säilyisi, mikä sisälsi toisaalta taloudellisen puolen ja toisaalta 
varmuuden siitä, että toiminta olisi sujuvaa ilman esteitä tai muita 
häiriöitä tai seuraamuksia. En voinut enkä halunnut suostua näihin 
ehtoihin, koska olin jo vuonna 1996 vuokrannut näyttelyalueen 
näyttelytilat, joiden kokonaispinta-ala oli 23 000 neliömetriä, 200 000 
Saksan markan kiinteällä summalla, ja heinäkuun 1999 avajaispäivää 
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koskevista ehdoista oli sovittu sopimuksella ja ne oli suunniteltu 
kaikkien teosten sponsoreiden ja lainanantajien kanssa.  
Vastauksena hylkäämiseeni alueella levisi väärien uutisten ja 
manipuloivan raportoinnin aalto, jonka tarkoituksena oli torpedoida 
näyttely. 
 
Messe Essen GmbH (Essenin kaupungin yritys) tarjoutui järjestämään 
"Art Open" -näyttelyn kaupungin puolesta vuosittaisena 
näyttelyhankkeena pienin muutoksin (20 Saksan markkaa 
sisäänpääsymaksu per henkilö) ja siirtämään vuoden 1999 
ensimmäisen "Art Open" -näyttelyn vuosilla tulevaisuuteen. Nykyisten 
sopimusten vuoksi tilapäinen siirto ja 20 Saksan markan pääsymaksu 
tuntuivat tuolloin mahdottomilta. Maaliskuussa 1999 
kaupunginvaltuusto päätti Messe Essenin messuhallien 
laajennusprojektista, joka aloitettiin samassa kuussa kuin "art open" ja 
joka venyi vuosia. Vuokratut näyttelytilat oli suljettu lauta-aidalla. 
Näyttelyn sisäänkäynti siirrettiin aiemmin tuntemattomaan salin 
sisäänkäyntiin. 
 
Nykyisestä näkökulmastani katsottuna "Art Openin" sulkemista 
suunniteltiin jo ennen avajaisia. Koska näyttelyä oli jo 
rakennusvaiheessa estetty ja sabotoitu. Avautumisen varalta uhattiin 
pommi-iskulla. Näyttelyn johdon toimistoon murtauduttiin ja tietokoneet, 
joilla oli kirjeenvaihtoa ja suunnitelmia, varastettiin. Sponsoreiden posti 
ei saapunut järjestön toimistoon.  
 
Heinäkuun 14. päivän iltana pidettiin klo 22.00 lehdistötilaisuus, jossa 
esiteltiin ja demonstroitiin taiteen kaavaa näytteillä olevien teosten 
avulla noin sadalle Ruhrin alueen toimittajalle (kuten myöhemmin kävi 
ilmi, Essenin kaupungin virallinen turvallisuuspalvelu johti kaupungin 
ulkopuolelta tulleita lehdistön edustajia harhaan, joten he lähtivät 
lopulta takaisin). Seuraavana aamuna kello 10 paikallista aikaa "Art 
Open" suljettiin vaihtamalla kaikkien näyttelytilojen ovien lukot. 
Kävijöitä ei päästetty saliin, ja turvamiehet tarkistivat lisäksi, ettei 
kukaan päässyt näyttelyyn. Kaupungin vartijat käännyttivät 
lehdistötilaisuuteen tulleet ulkomaiset lehdistön edustajat pois. Samalla 
tämä kuitenkin esti taiteen kaavan maailmanlaajuisen käyttöönoton ja 
vaurauden nopeamman ja kestävämmän kehittymisen kansojen 
vahvistuneen innovaatiovoiman kautta. 
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Heppoisin perustein ja voimassa olevien lakien vastaisesti sekä 
huolimatta korkeatasoisista taideteoksista, näyttelyn 
ainutlaatuisuudesta, taidekaavasta ja taidehistoriallisesta käsitteestä tai 
mesenaatista: 
 
Espanjan kuningatar Sofia 
Tohtori Norbert Blüm, liittovaltion ministeri 
Mihail Gorbatshov, Nobelin palkinnon saaja 
 
samoin kuin Saksan perustuslain sivuuttaminen, taideteokset 
sisällytettiin kaavaan. 
 
Taidevakuutus oli asettanut ehdoksi, että tavalliset/vanhat lukot 
vaihdetaan uusiin turvalukkoihin. Näyttelyn johto oli tietoinen tästä 
vakuutusehdosta, koska se oli vaihtanut vanhat lukot uusiin 
turvalukkoihin. Essenin kaupungin Messe GmbH vaihtoi kuitenkin lukot 
takaisin, mikä aiheutti suuren riskin korkealuokkaisille taideteoksille 
(vanhat lukot ja peruuntunut vakuutusturva). Tuomioistuin vahvisti 
myöhemmin, että näyttelytilojen sulkeminen ja ovien lukkojen 
vaihtaminen olivat kiellettyjä vuokranantajan mielivaltaisia toimia.  
 
Jo Adolf Hitler oli vakuuttunut siitä, että luovat taideteokset muuttavat 
katsojan tai lukijan aivojen hermoverkostoa. Näin ollen erityisesti luovia 
teoksia, joissa oli uusia näkökulmia tai innovaatioita, diskreditoitiin 
rappiotaiteena väestöä vastaan, niiden tekijöitä vainottiin tai, jos ne 
olivat kirjallisuutta, ne poltettiin.  
 
Taideteosten takavarikointi tai polttaminen ei ollut mahdollista. 
Näyttelyn sulkeminen ja keskeyttäminen oli kuitenkin mahdollista, jotta 
taidekaavalla varustetut teokset eivät tulisi julkisuuteen.   
 
Ensimmäisessä järkytyksessä vuonna 1999 minulle oli täysin 
käsittämätöntä, miksi viranomaiset olivat määränneet tämän Saksassa 
tapahtuvan sulkemisen hatarilla ja tekaistuilla syillä, kun Kolmatta 
valtakuntaa ei ollut olemassa vuoden 1945 jälkeen. 
 
Taiteen kaava, joka selittää taidetta väestölle sekä saa ihmiset 
arvostamaan taidetta ja olemaan luovempia, mikä vahvistaa heitä ja 
demokratisoi kaikki taiteet, on yhä nykyään "rappeutunutta taidetta"? 
Taidehistoriallisesti se voidaan luokitella pop-taiteeseen (pop-taiteessa 
kuvataan kansan suosittuja symboleja ja yksilö nostetaan tähdeksi). Taiteen 
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kaava julistaa yksinkertaisuudessaan pop-taiteen ja kaikki taiteet 
innovaatioksi, mikä tekee jokaisesta taiteesta pop-taidetta ja jokaisesta 
ihmisestä luojan.  
  
Missä on taidehistorioitsijoiden, taiteen tuntijoiden, 
taidekriitikoiden, filosofien ja älyllisten pioneerien mediakohu? 
 

"Näyttää siltä, että he eivät ole huomanneet, että taiteen kaava.  
on pop-taiteen keisari, joka demokratisoi kaikki taiteet ja samalla 

riistää itseltään valta-aseman." 
 

Vasta kun heräsin jonkin aikaa myöhemmin pakotetun sulkeutumisen 
jäykkyydestä ja vertasin geenitaideteosteni (80-luvulta) löydöksiä uusiin 
epigeneettisiin tutkimustuloksiin geenien ohjelmoinnista ja sen 
periytymisestä, sain niistä johtolangan ja todisteet, mitä tapahtui 
Saksassa vuonna 1999, entisessä natsi-Hitlerin maassa, joka on 
taiteen ja modernien teosten tekijöiden (jotka olivat enimmäkseen 
juutalaisia) vastaisten kostotoimien linnake ja saari, esi-isiemme ja 
heidän jälkeläistensä epigeneettisen ohjelmoinnin kautta. 
Hermoverkkojen epigeneettinen ehdollistaminen on ohjannut 
geeniprogrammeihin väärän tiedon ja puolueettomien mediauutisten 
painamista taideinnovaatioita (degeneroitunutta taidetta) ja juutalaisia 
vastaan, ja saksalaisten tietoisuutta ovat ehdollistaneet natsiajan pelot. 
 
Joidenkin taidehistorioitsijoiden nykyinen mielipide, jonka mukaan 
taidetta on mahdotonta selittää kaavalla, saa tukea taideharrastajan 
omasta kokemuksesta, jonka mukaan taidetta ei voi selittää kaavalla, 
"koska sellaista kaavaa ei ole olemassa". Taide on katsojan 
silmässä on koulutetun porvarin popagisoitu mielipide. Tämä on 
muuttanut epigeneettistä ehdollistumista, mutta se on kantanut 
kollektiiviset tulevaisuuden pelot näiden muutosten mukana 
nykyhetkeen. 4.) 

 
Kuten politiikka osoittaa, tämä geenipohjainen ohjelmointi on vielä 
nykyäänkin suurelta osin tekemättä, mutta se voidaan poistaa 
kollektiivisesti julkaisemalla taiteen kaava.  
Tämän mahdollisuuden on estänyt epigeneettisesti painautunut, 
tiedostamaton myöhempi kuuliaisuus natsi-imperiumia kohtaan tähän 
päivään asti. 5.)  
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Saksalaiset Prinz- ja Spiegel-lehdet kertoivat taidekaavasta ilman 
mustamaalausta tai pahansuopaisuutta.  
Alkuperäinen teksti Spiegel, kirjoittanut Ulrike Knöfel:  
"Näin hän loi taiteen kaavan "elämä + tietoisuuden laajeneminen = 
taide". Essenissä hän haluaa valistaa massojen tietoisuutta - Liedtke 
arvioi, että siellä on "miljoona kävijää plus XXL". Ennätyksiä rikkovilla 
tunnussanoilla varustettujen kylttien on tarkoitus opettaa 
hämmästyneille maallikoille, mitä uutta kuuluisat taiteilijat ovat luoneet: 
Manneristisen El Grecon maalauksen vieressä on laatta "Kehon 
mittasuhteiden laajentaminen", Kandinskyn vieressä "Abstraktion alku". 
Tällaiset "innovatiiviset keksinnöt", haluaa Liedtke tietää, ovat suuren 
taiteen ainoa salaisuus. Jos amatöörit olisivat ymmärtäneet tämän 
"taiteen kielen", he voisivat ryhtyä itse taiteelliseen toimintaan luovassa 
studiossa. Ja siten tehdä jotain perinnöllisyytensä hyväksi. Jokainen 
oivallus, jonka mestari uskoo löytäneensä, vaikuttaa geeneihin." 6.) 

 
Taiteen avoimen ja taiteen kaavan sulkeminen, jota tiedotusvälineet 
ovat tähän päivään asti "tabuloineet", on ollut haitaksi väestön 
luovuudelle ja älykkyyden kehitykselle, ja tämä siitä huolimatta, että jo 
vuonna 1999 oli ilmeistä, että vain luovilla ja älykkäillä yhteiskunnilla on 
tulevaisuudessa mahdollisuus pärjätä maailmanmarkkinoilla, ja että 
huippupoliitikot, viranomaiset ja tiedotusvälineet saivat minulta jo 
varhaisessa vaiheessa kirjeen, jossa kerroin tunnustetun taiteen 
vaikutuksista. Jos emme avaa taidetta ja luovuutta taiteen kaavan 
avulla - kuten lukemista ja kirjoittamista 1700-luvulla - väestölle, 
menetämme innovaatiopohjan menestyäksemme 
maailmanmarkkinoilla.  
 
Tällainen toiminta ei ole vain yleisesti demokratian, perustuslain tai 
perustuslakien sekä rikoslakien ja YK:n ihmisoikeusperuskirjan 
vastaista. Se on myös haitallista yhteiskunnan, yritysten ja koko maan 
kehitykselle, epädemokraattista ja edistää "orjakauppaa 
vapaaehtoisten orjien kanssa" vähentämällä persoonallisuutta ja 
älykkyyttä sekä lukitsemalla alkuperää koskevat tiedot, kulttuurin ja 
kansojen innovaatiokyvyn sekä maailman väestön innovaatiokyvyn ja 
evoluution, kuten tärkeiden taidehistoriallisten teosten 
"lukitseminen ja varastaminen leireihin" sekä kulttuuriomaisuuden 
tuhoaminen ja varastaminen, jonka tarkoituksena oli myös erottaa 
kukistetut tai hallitsevat kansat isiensä innovaatiosta ja tuhota 
teoksiin ja muistomerkkeihin varastoitunut tietämys kansan henkisestä 
ja fyysisestä terveydestä sekä aatevoimasta (ks. esim. esim. Karthago, 
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Aleksandria ja lähimenneisyydessä Stalinin, Hitlerin ja Maon toimet). 
Tai takavarikoida ja vangita taideteokset ja, kuten suurten 
muistomerkkien tapauksessa, antaa niille mystisiä, hämäriä selityksiä 
niiden olemassaolosta tai merkityksestä uudella ja valheellisella 
sisällöllä (kivikautiset luolat, pyramidit, pyöreät haudat, Stonehenge, 
Nebran taivaankappale jne.). Alistettu väestö pystyi kehittämään 
niin vähän voimaa, luovuutta ja innovaatioita, eikä sillä pitäisi olla 
terveystietoa viisaiden naisten ja lääkintämiesten (joita vainottiin ja 
tapettiin) lääketieteellisistä sovelluksista. Ihmisen oli alistettava 
itsensä ja mielensä ehdoitta uskonnon dogmeihin ja hallitsijoiden 
tahtoon. Väärän ja tukahdutetun tiedon avulla estettiin yhteys vanhaan 
omaan kulttuuriin tallennettuihin innovaatioihin, jotta väestö ei voisi 
ottaa siihen yhteyttä ja nousta yhtenä kansana hallitsevia rakenteita 
vastaan. Kansa pidettiin ilman aatevoimaa, pelossa, sairaana ja 
murtuneena, jotta hallitsijat voisivat helpommin käyttää kansaa ja 
maata hyväkseen. Humanismin myötä nämä mielen sulkemiset 
poistettiin vähitellen. Parlamentaarinen demokratia otettiin käyttöön. 
Kun esi-isien kadonnut tieto "taiteen parantavista prosesseista ja 
kulttuuri-innovaatioista" nostetaan esiin, nykyihmiset voivat 
taideteosten demystifioinnin kautta liittyä nykyajan valistukseen, ja 
heillä on käytössään paljastunut tieto. Toinen valaistuminen (joka 
osoittaa, että jokainen ihminen on luoja) sai alkunsa Essenissä vuonna 
1999 järjestetystä Art Open -taidenäyttelystä, joka päättyi viiden päivän 
jälkeen.  
 
Pitäisikö taiteen kaavan olla vain sisäpiiriläisten ja taiteen 
tuntijoiden saatavilla ja pysyä salassa työväestöltä? 
Galileo tuomittiin, koska hän oli kirjoittanut ja välittänyt tietojaan italian 
kielellä, kansan kielellä, eikä latinaksi, papiston kielellä, kuten 
Vatikaanin oikeudenkäyntiasiakirjoista käy ilmi.  
 
Taiteen kaava väestölle? 
Mutta tähän päivään asti väestö ei tiedä, vaikka taiteen kaavan 
lehdistötilaisuudessa 14.7. 1999 klo 22.00 näyttelytiloissa art open 
(läsnäololla ja henkilökohtaisessa keskustelussa taiteen kaava ja sen 
vaikutukset väestöön kanssa Zeit toimittaja Ursula Bode) ja miljoonia 
tiedotusvälineiden kautta raportointi sulkemisesta taidenäyttelyn "art 
open" 15. päivä.7. että on olemassa helposti ymmärrettävä, empiirisesti 
todistettu taiteen kaava, jota voidaan soveltaa kaikkiin taidemuotoihin ja 
jonka avulla jokainen voi yksinkertaisesti ymmärtää taidetta näkemällä 
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sen ja tämän prosessin seurauksena lisätä omaa luovuuttaan 
luonnollisten neurobiologisten ja epigeneettisten prosessien avulla. 
 
Die Zeit -lehdessä 15. heinäkuuta 1999 Bode kirjoitti omahyväisyydellä 
ja halventamisella saastuttamassaan artikkelissa otsikolla 
"Spinnerpotenz" moniselitteisesti: "Liedtke on kommunikatiivinen" ja 
selitti taiteen kaavaa pahansuovasti yhdessä lauseessa.  
 
Leonardo da Vinci, joka loi teoksiaan tietäen, miten kaava toimii, sanoi 
tämän tiedon avulla työskentelystä taiteessa: "Näkeminen ja 
ymmärtäminen ovat sama asia." 
 
Julkaisin vuonna 2005 "Art open" -näyttelyn sulkemisesta kirjan "Code 
Liedtke", jossa selvitetään sulkemisen taustoja omasta 
näkökulmastani. Taiteen kaava oli oikea, ja se kesti kaikki empiiriset 
tutkimukset, jotka koskivat miljoonia taideteoksia, niin tutkimuksen kuin 
tunnetuimpien taidehistorioitsijoidenkin toimesta. Kaavasta ei 
kuitenkaan ole koskaan keskusteltu julkisesti. Tietoisuus sen 
olemassaolosta on yksinkertaisesti olematon Saksassa, ja tietoa siitä 
on salattu väestöltä - tai jos kaava on mainittu, se on mainittu 
pinnallisesti ja pahansuovasti, eikä kaavan sanomaa ja vaikutusta ole 
käsitelty.  
 
Taidekaava ja avoin taidenäyttely murtautuivatko taidehistorioitsijat läpi 
kaikkien taiteiden liian yksinkertaisen dekoodauksen menetelmän 
täydellä voimalla väestölle, rikkoakseen epäinhimillisen ja vuosisatoja 
ylläpidetyn tiedon muurin, joka suojelee älyllistä rajanvetoa 
proletariaatilta, niin että jälkimmäinen saattoi reagoida siihen vain 
järjettömästi laittomalla avoimen taiteen laittomalla sulkemisella ja 
pahansuovasti? Taidehistorioitsijoiden ja tiedotusvälineiden avuton ja 
tähän päivään asti epäsosiaalinen käytös oli myöhemmässä 
tarkastelussa taidehistoriallinen kehu kaavalle. 
 
Eikö persoonallisuuden vapaata kehitystä luovan älykkyyden ja 
demokratian lisäämisen kautta tahallisesti haluta Saksassa vuonna 
1999? Jos johtavat poliitikot eivät saa kunnolla tietoa neuvoa-antavilta 
taidehistorioitsijoiltaan, teidän on tehtävä väestön luovuuden 
edistämisestä pomon asia, koska koko maan kehitys riippuu 
taidekaavan käyttöönotosta. EU tajusi tämän ja julisti vuoden 2009 
kansan luovuuden edistämisen vuodeksi. Siitä ei ole ollut mitään 
hyötyä, koska taidekaavan olemassaolo ei ole saavuttanut poliitikkoja. 
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Nobelin rauhanpalkinnon voittaja tästä: 

 
"Toivon, että uraauurtava lähestymistapanne johtaa siihen, että monet ihmiset 

tutustuvat laajemmin ja välittömämmin 
 taiteen kanssa.  

Mielestäni meidän aikanamme se on erityisen tärkeää. 
 ja jalo tehtävä." 

 
Mihail Gorbatshov 

Nobelin rauhanpalkinnon saaja / Código Universo -taiteen avoimen taidenäyttelyn suojelija. 

 
Mikä tekee yhteiskuntien eettisestä kehityksestä niin vaikeaa 
valistuksesta huolimatta?   
 
Estävätkö historiaan ankkuroituneet ajattelun tabut 
kehitystämme? 
 
Lähempi tarkastelu ja uusien neuronaalisten ja epigeneettisten 
tutkimustulosten huomioon ottaminen osoittaa, että olemme olleet 
neuronaalisesti ja epigeneettisesti valmiiksi muokattuja historiamme 
kautta, jossa ajattelun perustana on ollut viisi "salaista ajatustabua" 
tuhansien vuosien ajan, joita mediatieto jatkuvasti mukauttaa 
nykyaikana yhdessä epigeneettisen ennakkomuotoilun kanssa, niin 
että näiden poissulkemisten kautta ja viime aikoina uusi 
kansallissosialismi on voinut kehittyä vain mediassa tapahtuvan tulevan 
pelonsuunnittelun kautta. Tämä ei kuitenkaan päde vain Saksaan, vaan 
koskee rajoituksetta kaikkia ryhmiä, yhteiskuntia ja maita. 
 
Nämä ajatustabut ovat niin perustavanlaatuisia ja koodattuja, 
ettemme edes tunnista niitä ajatuskielloiksi tai tabuiksi. 
Parhaimmillaan tunnistamme ne uskonnollisina käskyinä, 
perinteinä, poliittisina mielipiteinä tai vakiolausekkeina, mutta 
emme vanhoina epigeneettisinä painanteina, jotka ovat säilyneet 
tähän päivään asti ja joita rituaalit, perinteet ja tiedotus uudistavat 
ja muuttavat yhä uudelleen.  
 
Ihmisen eettisen kehityksen kannalta on väistämätöntä aloittaa 
toinen valaistuminen ja rikkoa viisi tabua. 
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5 ajattelun tabua: 
 
Tabu 1 - Vain negatiivinen mediatieto on 
kiinnostavaa.  
Lukijat ja katsojat haluavat sitä. Tiedotusvälineiden tiedot 
todistavat sen. Meillä on lehdistönvapaus.  
 
Todellisuus  
Media-, elokuva- ja peliteollisuuden tuottama ja levittämä pelko, jossa 
korostetaan liikaa häiritsevää sisältöä (fiktiivistä tai ei-fiktiivistä), 
vähentää luovuutta ja älykkyyttä vastaanottajien aivojen negatiivisen 
hermoverkoston kautta. Se välittää yksipuolisen negatiivisen kuvan 
maailmasta ja luo geneettisesti vahvan riippuvuuden negatiivisiin 
uutisiin, masennukseen, aggressioon ja sotaan, mikä luo 
negatiivisen informaatiokierteen valikoivana havaintojärjestelmänä. 
Riippumatta ihmisten geneettisesti, miljoonien vuosien aikana 
kasvaneesta, omien aistielinten rajallisesta havaintoalueesta noin 100 
metriin asti (nykykertomusten ja kuulopuheiden mukaan jopa noin 100 
km ilman kuvia) tulee median toimesta tietoisuuteemme pelkoa 
tuottavaa informaatiota maailmasta (paljon yli geneettisesti 
antamiemme aistielintemme alueen kaikkialla läsnäolevaa), niin että 
globaalit ja näin ollen ikään kuin vääjäämättömät uhat maailmasta 
tuotetaan aivoissamme todellisina ja median negatiivinen valikoiva 
havainto vahvistaa tätä "äärimmäistä maailmankuvaa". Tutkimukset 
osoittavat, että meistä tulee aggressiivisia tai masentuneita tai 
molempia, mikä voi epigeneettisesti heijastua geeniprogrammeihimme 
ja siten käyttäytymiseemme ja lastemme käyttäytymiseen.  
Koska meidät on geneettisesti (esi)ohjelmoitu evolutiivisista syistä 
eräänlaiseen riippuvuuteen lajin säilymisen kannalta kielteiseen 
informaatioon, olemme geneettisessä pelon ansassa, joka on 
kehittynyt suojelemaan lajin säilymistä miljoonia vuosia sitten, mutta 
joka nyt vallankäyttäjien ja tiedotusvälineiden kautta voidaan suunnata 
evoluutiotamme ja terveyttämme vastaan. Näitä vanhoja geneettisiä 
ohjelmia, joiden suora tietopiiri aistielimiin on 50-250 metriä ja 
kuulopuheiden mukaan välitettyjen tietojen epäsuora tietopiiri jopa noin 
100 kilometriä, käytetään vallankäyttöön, hyväksikäyttöön ja kierron 
lisäämiseen levittämällä pelkoa aiheuttavaa tietoa maailmanlaajuisesti. 
Tiedotusvälineet kuljettavat kaiken pelkoa herättävän tiedon 
maailmasta aivoihin, jotka eivät ole geneettisesti valmistautuneet 
negatiivisen tiedon maailmanlaajuiseen massaan ja 
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monimuotoisuuteen. Meidän on odotettava lisätietoa geneettisen lajin 
säilytysohjelmamme mukaisesti (geeniperimämme ohjelma luo 
riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen negatiivista lisätietoa kohtaan). 
Kun olemme päässeet tähän riippuvuuden tilaan, jossa 
geeniohjelmamme etsivät ahdistusta aiheuttavan tiedon syitä ja 
korrelaatioita, luovien kykyjemme kehittyminen on estynyt. 
Toivottomuus, masennus, aistivaje ja psyykkiset sekä fyysiset 
sairaudet alkavat pysyvästi. Vain harvat ihmiset pystyvät kehittämään 
tässä valtiossa ulospääsyä, mielikuvitusta ja luottamusta 
tulevaisuuteen, kuten historiamme osoittaa. Etsimme jatkuvasti lisää 
syytietoa tästä pelkoa herättävästä negatiivisesta tiedosta mediassa, 
jotta saisimme takaisin oman toimintakykymme ja kykenisimme jälleen 
tekemään luovia päätöksiä. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Kaikkien aikojen suurimmassa psykologisessa peitetutkimuksessa, 
johon osallistui lähes 700 000 koehenkilöä, Facebook lähetti positiivisia 
uutisia yhdelle osalle 700 000 käyttäjästä ja negatiivisia uutisia toiselle 
osalle vuonna 2014. Tulos: negatiiviset uutiset aiheuttivat masennusta 
ja/tai aggressiivisia tunteita monissa käyttäjissä, kun taas muut 
käyttäjät raportoivat positiivisista tunteista. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Tällä ÄO:n alentamisella on vuosituhansia vanha perinne.  
julkisista teloituksista (joihin arvovaltaisten henkilöiden ja väestön piti 
tai saattoi osallistua), ristiinnaulitsemisista, polttamisista, kivittämisistä 
jne. aina nykypäivän julkisiin rikollisten "teloituksiin" painetuissa 
tiedotusvälineissä, televisiossa ja sosiaalisissa verkostoissa. 
Älykkyysosamäärän alentamisen "tehtävän" on nykyään ottanut 
tietoisesti tai tiedostamattaan hoitaakseen media. 
 
Kun mediakeskustelu merkintävelvollisuudesta (kuten esimerkiksi 
tupakan kohdalla...) estetään negatiivisen, älykkyysosamäärää alentavan 
mediatiedon osalta, väestön älykkyysosamäärää heikennetään 
neuronisesti entisestään. Lehdistön vapaus säilyy, kun on kyse terveyttä ja 
älykkyysosamäärää vahingoittavien tietojen pakollisesta merkitsemisestä. 
 
 
Tabu 2 - Taiteelle ei ole olemassa sääntöjä tai 
yksinkertaista kaavaa. 
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Todellisuus 
Tällä tavoin levitetty väärä väite taiteen olemuksesta estää meitä 
kehittymästä luovemmiksi taideteosten avulla (aivojen peilineuronien 
kautta) ja estää meitä näin ollen - kuten aivotutkimus ja epigenetiikka 
osoittavat - optimoimasta jatkuvasti neuroniverkostojamme 
innovaatioiden havaitsemisen kautta ja kasvattamasta älykkyyttämme 
(ks. myös Nobel-palkinnot ja viimeisten 20 vuoden tutkimustulokset 
genetiikan ja lääketieteen alalla).  
 
Taiteen tai ihmisten luovan voiman tekeminen maailman väestön 
ulottumattomiin yksinkertaisen kaavan avulla:  
1.  pelkojen lietsominen alentamalla älykkyysosamäärää sekä 

populismi.  
2.  sulkea taiteen ja luovien ammattien ja tutkimuksen kuten yrityksen 

tai kokonaisen maan kehittämisen ulkopuolelle. 
3.  edistää kansan- tai ryhmäsosialismia ja diktatuuria valtiossa. 
4.  masennuksen ja fyysisten sairauksien edistäminen tai niiden 

vähentämättä jättäminen väestössä. 
 
Mahdollisuus korjata negatiivisen informaation tuottamat 
vahingoittuneet ja keskeytyneet neuroniverkostot neuronien 
"ohituskorjauksella" luovuuden avulla, kuten tutkimustulokset 
todistavat, taiteen ja kognition kaavan avulla, jotta älykkyysosamäärä 
paranee jälleen (mikä voidaan helposti todentaa empiirisissä 
tutkimuksissa), tämä yhteys salataan jättämällä taiteen kaava 
ilmoittamatta (ja vaikka 100 tuhannessa innovaatiota ja 
tekijänoikeuksien kopioita koskevassa oikeuskäsittelyssä 
maailmanlaajuisesti taiteen kaava vahvistetaan jokaisessa 
päätöksessä ja näin ollen maailmanlaajuisesti oikeudellisesti 
kaavan oikeellisuudesta ei ole epäilyjä ja lisäksi kaava on 
taiteenhistoriallisesti kiistaton), mikä on haitaksi väestön 
älykkyysosamäärän kehitykselle. Tämä on vastoin peruslakeja, monien 
valtioiden perustuslakeja tai rikoslakeja sekä YK:n 
ihmisoikeusperuskirjaa.  
 
Väestö ei voi vaatia henkilökohtaisen kehitysvapauden, ihmisen 
perusoikeuksien fyysisen ja henkisen koskemattomuuden takuita, 
joita media ja valtiot rikkovat NON-EFFEKTIEN kautta, koska se ei 
ole edes tietoinen näistä vaikutuksista (tabu 1) eikä ole 
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voimattomasti alttiina älykkyysosamääränsä, 
persoonallisuutensa, terveytensä ja vapautensa alentamiselle 
järjestelmästä riippumatta kognition ja taiteen avulla 
yksinkertaisen pääsyn kautta "kaiken taiteen ja innovaation 
ymmärtämiseen" taiteen kaavan avulla tabu 2:n kautta.  
 
Kansakunnan elpyminen on mahdollista lyhyellä aikavälillä, koska 
museoihin on kerätty ja asetettu näytteille vuosituhansien 
innovaatioita ja taideteoksia. Ensimmäistä kertaa historiassaan 
museot voivat täyttää tehtävänsä ja rikkoa tabut 1 ja 2 
julkaisemalla jo esillä olevien teostensa kaavan ja johtaa 
rauhanomaista vallankumousta tiedon kehityksen kautta ja 
vastata yhteiskunnan uuteen sosiaaliseen, maailmanlaajuiseen 
tehtävään.  
 
 
Tabujen 1. ja 2. rikkomisesta on päästy eroon.  
tabut 3, 4 ja 5 nostavat itsensä ihmisen aivoissa, uuden valikoivan 
havaintokyvyn jälkeen innovaatioiden kognition informaation kanssa, 
neuronaalisesti samanarvoisen, koska tämä havainto on geenien 
ohjelmoima evoluutiomme (NEUGAR) ja se avataan taiteen kaavan 
avulla, jossa neuronaalinen älykkyys ohitetaan. Pelokkaasta, 
aggressiivisesta, masentuneesta ja älykkyysosamäärältään 
heikentyneestä väestöstä tuli näin menneisyyttä. Suora demokratia on 
löytänyt tien uuteen, parempaan maailmaan tai myönteiseen 
kehitykseemme Taiteen kaavan julkaisemisen myötä (ks. myös kirja: 
"Eettinen kapitalismi"). 

 
Tämä taiteen kaava, joka on avointa taidetta koskevan 

näyttelykäsitteen ydin, ei vain kiehdo taiteen tuntijoita, vaan sisältää 
myös luonnonhistorioitsijoiden kannalta erittäin räjähdysherkkiä 

lausuntoja." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Darmstadtin Hessisches Landesmuseumin apulaisjohtaja 

Miten nämä kaksi suurta trendinikkaria löytävät tiensä 
julkisuuteen: 
1.  taidenäyttelyn kautta: i = E = MC2 - Toinen valaistuminen -  
2.  maailmanlaajuisesti havaittavan arkkitehtonisen rauhanmerkin - 

"Globalpeace Campus" - avulla. 
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3.  tieteellisesti todistettu, empiirinen todiste siitä, että Jumala tai 
luomakunta on olemassa  kaavalla: i = E = MC2. 

4.  uskonyhteisöjen mahdollisen yhdentymisen kautta 
maailmanlaajuiseen uskonnon perustuslakiin. 

5.  vannomalla kaikki ihmiset mediassa ja luomakunnan edessä, että 
uskovilla ja ei-uskovilla on rajoittamaton oikeus terveeseen, 
pysyvään ja vapaaseen elämään kaikkine mahdollisuuksineen 
kehittää persoonallisuuttaan, ja että vannoja suojelee heitä luoja-
tietäjänä.  

 
 
Seuraavat kolme tabua nousevat väestön aivoissa, kun 
tabuja 1 + 2 rikotaan. 
 
Tabu 3 - Et voi ymmärtää ääretöntä.  

 
Todellisuus 
Lausunnossa jätetään huomiotta tutkimuksen äärettömät resurssit ja 
energia. Äärettömyystutkimuksen lähes poissaolo tuottaa, organisoi ja 
lujittaa tietoisuutta rajallisista resursseista, epätodellisista 
tulevaisuuden peloista, poissulkemisista sekä alueellisista ja 
avaruudellisista ja  
Resurssien jakosodat. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Jumalaa tai luomakuntaa ei saa 
ymmärtää. 

 
Todellisuus 
Näin "luoja-ihminen" "lajitellaan" vain työntekijäksi, uskonnollisen 
yhteisön tai ideologian jäseneksi, kuluttajaksi ja alamaiseksi tai 
äänestäjäksi, ja hänen aktiivinen roolinsa koko ihmiskunnan hyväksi on 
huomattavasti rajoitettu ja supistettu, vaikka tutkimus ja evoluutio 
kaikissa yhteiskunnissa (väliaikaisista taantumisistaan huolimatta) 
todistavat ja tekevät näkyväksi vastakkaiset totuudet ihmisestä 
maailmansa luojana. 
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Tabu 5 - Paratiisi maan päällä ei ole 
toteutettavissa ihmisen pahojen puolien 
kautta. 
 
Todellisuus 
Tämä ei pidä paikkaansa, kuten valistuksen jälkeiset aikakaudet ja 
erityisesti viimeiset 50 vuotta osoittavat. Tällä halutaan peittää se 
tosiasia, että luomisvoiman, ihmisen luovuuden ja ihmiskunnan 
evoluution avulla olemme jo pitkään olleet toteuttamassa maanpäällistä 
paratiisia kaikille ihmisille.  
 

• Elämme lähes kaksi kertaa pidempään kuin 150 vuotta sitten.  
• Yhä useammat koneet ottavat hoitaakseen raskaan ja 

yksitoikkoisen työn.  
• Meillä menee yhä paremmin (jopa kehitysmaissa) verrattuna 

aikaisempiin aikoihin.  
• Jos ruokaa jaetaan oikein, tuotettu ruoka riittää ensimmäistä 

kertaa kaikille ihmisille.  
• Ensimmäistä kertaa meillä on samanaikaisesti käytössämme 10 

miljoonaa tonnia elävää aivomassaa, jonka voimme verkottaa 
"toisen valaistumisen" kautta uudella ja luovemmalla tavalla 
evoluutiomme hyväksi ja jonka älyllisiä ja aineellisia saavutuksia 
(innovaatioita) voimme hyödyntää enemmän yhdessä.  

• Mielestä ja luovuudesta tulee uusi, ääretön energian ja 
resurssien lähteemme, joka jatkaa kasvuaan jokaisen uuden 
ihmisen myötä, joka syntyy "toisen valaistumisen" aikakaudella. 
(ks. myös Harvardin yliopiston professorin Steven Pinkerin kirja 
"Enlightenment NOW"). 

 
Viiden tabun myötä väestön älykkyys ja luovuus on 
vuosituhansien ajan törmännyt epigeneettisesti ennalta 
määrättyihin älykkyysrajoituksiin. Nämä pysähdykset - 
yhdistettynä tiedotusvälineiden valeuutisiin - johtavat ÄO:n 
alentamiseen, hyväksikäyttöön ja väestön helppoon hallintaan. 
 
Globalisoituneen ja modernin yhteiskunnan vaatimusten vuoksi nämä 
viisi ajattelukieltoa, jotka koskevat uuden eettisen, terveen ja 
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hyvinvoivan maailman kehittämistä kaikille ihmisille, ovat pahimpia 
panttivankejamme, jotka johtavat sotiin ja hidastavat kehitystämme yhä 
uudelleen ja uudelleen ja jotka tekevät diktatuurit ja sodat ylipäätään 
mahdollisiksi. 
 
Vaara tunnistettu, vaara torjuttu  
 
Voimme toteuttaa toisen valaistumisen ja poistaa viisi tabua tai 
ajattelun kieltoa suoraan, ilman vallankumousta ja 
rauhanomaisesti internetin kautta. 
 
Kun saat "toisen valaistumisen" käyntiin Art Formulan avulla, saat 
välittömästi seuraavat näkyvät tulokset:  
 
1. Taiteen kaava "toisen valistuksen" ytimenä purkaa muinaisten 

kulttuurien mystiikkaa ja arvoituksia. Tiedämme, mistä tulemme ja 
mihin ihmiskunta menee tulevaisuudessa. Tulevaisuuden pelot 
hälvenevät. 

 
2. Kun kaavaa on sovellettu ja negatiivista tietoa on levitetty 

tiedotusvälineissä, eettinen kapitalismi voi kehittyä yhteiskunnassa 
"toisen valistuksen" aikana. 

 
3. Toisen valaistumisen myötä alkaa kaikkien ihmisten luovuuden ja 

älykkyyden kehittyminen, mikä johtaa demokratian lisääntymiseen 
ja uusiin, kestäviin keksintöihin.  
Talous kehittyy peilikuvana ja kestävällä tavalla väestön kanssa ja 
kokonaisvaltaisen ymmärryksen mukaisesti. 

 
4. Toisen valistuksen välineenä käytetty kaava osoittaa ratkaisuja 

ihmisille, jotka haluavat tulla luoksemme, ja avaa, miten ne eivät 
rasita vaan helpottavat sosiaalisia järjestelmiämme. 

 
5. Kaavan ja "toisen valaistumisen" avulla kehitetään käytännössä 

saatavilla oleva, ilmainen epigeneettinen ohjelma, joka on kaikkien 
saatavilla internetportaalin kautta toipumista, terveyttä ja solujen 
nuorentumista varten.  
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6. Kaavan perusteella "toisen valaistumisen" myötä on mahdollista 
toteuttaa kaikkien uskontojen rauhanomaisen rinnakkaiselon käsite 
nimellä "Globalpeace Campus". 

 
Jo kuuden kuukauden kuluttua kaavan käyttöönotosta ja "toisen 
valaistumisen" alkamisesta voimme havaita ensimmäiset tulokset 
väestössä. 
 
Ihmiset ovat silloin aktiivisempia, motivoituneempia  
ja terveempiä  
ja elää pidempään; 
ja he elävät onnellisina elämänsä loppuun asti:  
vähemmän ahdistusta, 
vähemmän henkisiä pysähdyksiä ja toivottomuuden tunteita, 
vähemmän masennusta, mikä vähentää itsemurhien määrää, 
vähemmän rikollisuutta ja aggressiota, 
enemmän vaurautta 
(tämä nähdään tilastoista yhden tai kahden vuoden kuluttua); 
 
heillä on silloin:  
enemmän luovuutta,  
enemmän älykkyyttä, 
enemmän myötätuntoa, 
korkeampi sosiaalinen tietoisuus,  
enemmän ja parempia ratkaisuja arkielämän ja yhteiskunnan 
ongelmiin, 
he tekevät lisää keksintöjä, 
he osallistuvat yhä aktiivisemmin oman maansa politiikkaan ja 
demokratiaan. 
 
Eettisessä kapitalismissa kehittyy uusi demokratiakäsitys, johon 
sisältyy maailmanlaajuinen temaattinen ja tosiasioihin perustuva 
internetdemokratia sekä yritysten, ihmisten ja valtioiden eettiset taseet. 
Pelkojen lietsomisesta rangaistaan kuten kiusaamisesta. Peruslakien ja 
perustuslakien henki otetaan huomioon ottamalla taidekaava käyttöön 
koulun oppitunneilla sekä tekemällä pelkoa ja tauteja tuottavasta 
tiedosta tunnistettavaa erityisesti kootuilla media-alueilla. Tällaiseen 
sisältöön merkitään varoitusmerkinnät - kuten tupakkatuotteisiin, 
lääkkeisiin, elintarvikkeisiin jne. - ja näin edistetään 
ympäristönsuojelua. - mikä edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia. 
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Uskonnot allekirjoittavat vihdoin uskonnollisen perustuslain, joka 
koskee maailmanlaajuista rauhaa uskontojen välillä ja jossa 
tunnustetaan ihmisoikeudet. 
 
Ihmisille, jotka haluavat äänestää, annetaan äänioikeus. Puolueet eivät 
enää tarjoa ministereitä, vaan valmistelevat ainoastaan tiedotusfilmien 
avulla (faktatarkistuksella) aiheita, joita pidetään merkityksellisinä 
kyseisissä vaaleissa. Äänestyslupa näistä kysymyksistä myönnetään, 
kun vaalien kannalta merkityksellisiä kysymyksiä koskevat 
henkilökohtaiset tiedotusfilmit on todistettavasti katsottu ja ymmärretty 
internetissä. 
 
Kuka tahansa, jolla on kyseistä aihetta koskeva äänestyslupa, voi sitten 
äänestää. Kukin vaalilupa on yksilöllinen, ja sillä on erilaiset biologiset 
käyttöoikeusominaisuudet. Ministerit ovat puolueettomia ammattilaisia, 
jotka riippumattomat rekrytointielimet valitsevat ja nimittävät. Ministerit 
nimittää ministeripaneeli. 
 
Ihmiset voivat tehdä elämästään ja valtiosta yhä parempaa olemalla 
tietoisia ja käyttämällä älykkyyttään, jota ei enää estetä. Ihmiset, jotka 
eivät välitä valtiosta, jotka jäävät ilman äänestyslupaa tai eivät äänestä, 
maksavat noin 10 prosenttia enemmän veroja, koska valtio ponnistelee 
enemmän. 
 
Demagogit ja diktaattorit eivät enää löydä kasvualustaa demokratiassa, 
joka ei lietso pelkoja tulevaisuutta varten vaan kehittää ratkaisuja 
tulevaisuutta varten ja jossa pelkoja ei voida levittää tiedotusvälineiden 
kautta, varsinkaan niiden, jotka aktivoivat vaistoja ja poistavat 
luovuuden. 
 
Tulevaisuutemme  
Metatiedot julkaistaan ja asetetaan kaikkien saataville eettisten hanke- 
ja yritystasapainojen luomista sekä optimoitujen ja kestävien tuotteiden 
ja konseptien kehittämistä varten. Kansallisen turvallisuusviraston 
(NSA) metatiedot kuuluvat kaikille ihmisille! 
 
Ihmiset voivat elää lähes ikuisesti. 
Ihmiskunnan luovuuden ansiosta kaikki luonnonvarat ovat 
maailmanlaajuisesti saatavilla runsain mitoin - ja vielä enemmän, kun 
maailman väkiluku kasvaa voimakkaasti (kuten jo aiemmin on käynyt 
ilmi). 
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Mitä on vielä tehtävä?   
Tulkaa suvereeneiksi ja koskettakaa tulevaisuutta ilman pelkoja ja 
aloittakaa "toinen valaistuminen". 
 
 
 
 

 
Meillä on mahdollisuus valita 

 
Kapitalismi Diktatuurit 

utilitaristinen asenne 
 
 

tai rakentaminen 
 

Suorat demokratiat 
vapaudessa kestävässä ympäristössä ja pidemmällä, 

terveellisemmällä eliniällä. 
Vaurasta elämää kaikille 

 
 
 
 
 
1) Kuten keskiajalla: Kirkko oli vaatinut itselleen tulkinnan suvereniteettia ja väittänyt olevansa 
luomakunnan ainoa edustaja. Uskovan oli uskottava. Ei muuta. Hänen oli alistettava mielensä 
kirkon dogmeille. Jos itse- tai vapaa-ajatteleva henkilö ei alistunut, hänet suljettiin harhaoppisena 
uskonnon ulkopuolelle, poltettiin tai teloitettiin muulla tavoin. Kirkon historia osoittaa myös, että 
uskon korkeimmat edustajat ovat etääntyneet luomakunnasta dogmien ja uskon tulkintojen kautta 
inkvisition aikoina, ovat olleet ristiriidassa luomakunnan kanssa sen luonteen vuoksi ja 
hajottaneet luomakunnan tulkinnallisella suvereenisuudella, jota he ovat vaatineet tässä 
maailmassa. Väestön henkinen ja terveydellinen kehitys pysähtyi tai heikkeni keskiajalla. Tämä 
saattoi päättyä vasta pitkän valistusprosessin ja vallankumousten myötä, sillä väestö opetti 
itseään lukemaan ja kirjoittamaan kirjapainon alkamisesta 1700-luvun loppuun asti.  
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Nykyään taiteen epäuskoinen, joka epäilee taidehistorioitsijoiden sanoja: "Että ei ole olemassa 
mitään yksinkertaista tapaa eikä taiteen kaavaa, jolla väestö voisi ymmärtää taidetta, vaan 
ainoastaan usko taidehistorioitsijan tietyn teoksen määritelmiin tuottaa taidetta" ja ilmaisee 
tämän, joutuu eräänlaisen mobbing- tai tietämättömyysprosessin kohteeksi. Mutta tämä todistaa 
myös taidehistorioitsijoiden vaatimuksen yksinomaisesta edustuksesta ja yksinomaisesta 
tulkinnallisesta suvereniteetista inhimillisten luomusten suhteen ja johtaa, ei vähiten 
mielivaltaisuuden kautta, rajoituksiin (vapauden sijasta luomisen olemukseen) taiteilijoiden 
taideteosten synnyttämisessä, taidehistorian kehityksessä sekä älykkyysosamäärän kehityksessä 
ja innovaatiokyvyssä väestössä.  
 
Taidehistorioitsijat eivät kiistä sitä, että taide on luomista. On kuitenkin erotettava toisistaan 
objektiivinen taide, joka sisältää kuvataiteen historiassa uutta tietoa ja edustaa taidehistorian 
kehitystä, ja teokset, jotka eivät sisällä mitään taidehistoriallisia innovaatioita, vaan ainoastaan 
herättävät tai laukaisevat subjektiivisena taideteoksena uutta yksilöllistä tietoa eri katsojissa 
maailmanlaajuisesti. Mikään taidehistoriallinen teos, mikään objektiivinen taideteos ei synny 
taidehistorioitsijan tai taidekatsojan subjektiivisen tulkinnan perusteella kuvataiteen 
subjektiivisesta teoksesta, jos teos itsessään ei osoita mitään kuvataiteen innovaatioita.  
Subjektiivinen + subjektiivinen = subjektiivinen taideteos. Toisaalta subjektiivinen tulkinta 
kuvataideteoksesta, jolla ei ole itse taidehistoriallisia innovaatioita, voi olla kirjallisuuden 
objektiivinen taideteos tulkinnallisten tekstinnovaatioidensa ansiosta.  
 
Vaikka taideteosten tulkinnat mahdollistavat kirjallisuuden taidetyylin määrittelyn, niiden avulla ei 
voida tunnistaa subjektiivista taidetta, kopioita, plagiaatteja ja kaunokirjallisuuden koristelua 
objektiivisiksi taideteoksiksi, koska teoksilta puuttuu objektiivisille taideteoksille välttämättömät 
kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja toisiaan perustelevaa innovaatiota, jotka ovat muoto ja sisältö.  
Kuvataiteessa selkeyttä luova jakolinja on objektiivisen ja subjektiivisen taiteen välillä sekä 
kuvataiteen ja "tulkitsevan taiteen" kirjallisuuden välillä mahdollisena itsenäisenä 
taidesuuntauksena. Taidehistorioitsijoiden pitäisi tuntea nämä jakolinjat opintojensa kautta, 
muuten he eivät ole kiinnittäneet huomiota tunneilla. Taidehistorioitsijat, jotka ovat tietoisia taiteen 
jakolinjoista ja jotka eivät ota niitä huomioon tulkinnoissaan eivätkä julkaise niitä taideteosten 
arvioinneissaan, syyllistyvät petokseen vääränlaisen tiedon välityksellä, ja genetiikkaan, 
epigenetiikkaan, terveyteen, demokratiaan ja vapauteen sekä yhteiskunnalliseen kehitykseen 
liittyvässä yleisessä kontekstissa se on ASOSIAALINEN sekä orjuuden ja väestön 
hyväksikäytön tukeminen, ja se on vastoin Saksan perustuslakia, useimpien valtioiden 
perustuslakeja ja rikosoikeudellisia lakeja sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusperuskirjan vastaista. 
 
Tätä ei pidä ymmärtää väärin. Kaikki taiteet, taideliikkeet ja taidetulkinnat ovat 
välttämättömiä ja tärkeitä, jotta yhteiskunta voidaan ottaa mukaan eri koulutustasoiltaan ja 
luovuudeltaan, ikänsä, kulttuurinsa ja aikaisemman koulutuksensa mukaisilta tietoisuuden tasoilta 
ja jotta väestön innovatiivista voimaa tai luovuutta voidaan paljastaa ja stimuloida kaikkia tasoja 
kattavalla taiteen kaavan avulla luomista varten. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos innovaation, 
luovuuden ja taiteellisen luomisen rajat hämärtyvät, koska geneettisesti olemassa oleva valikoiva 
havaintokyky innovaatioita kohtaan ei pysty käsittämään tai ymmärtämään niitä, eivätkä aivojen 
peilineuronit näin ollen pysty täyttämään tehtäväänsä lajin säilymisen ja ihmisen evoluution 
kannalta, jotta hänestä itsestään tulisi luovempi omaksumalla ymmärretyt innovaatiot. 
Mielivaltaisuuden sumu, joka on ristiriidassa luomisen sisäisen ytimen ja periaatteen kanssa, 
hälvenee taiteen katsojan tietoisuudessa luovan voiman ymmärtämisen ja soveltamisen kautta 
taiteen rajojen hämärtyessä väärään tietoon sekoitettuna. Joseph Beuysin mukaan 
yhteiskunnan (sosiaalisen kuvanveiston) jatkokehitystä varten tarvitsemme selkeästi määritellyn 
taiteen kaavan, joka tekee teoksen luomisen näkyväksi kaikille yksinkertaisimmalla tavalla. Koska 
valtio, koulujärjestelmät ja klassiset tiedotusvälineet eivät ole tähän päivään mennessä julkaisseet 
taiteen kaavaa, lisävalaistusta voi antaa taidenäyttely, jossa kaava i = E = MC2 esitetään uusissa 
tiedotusvälineissä.  
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Niin kuin ihmisten oli opittava itse lukemaan ja kirjoittamaan ilman valtion apua kirjapainosta 
lähtien yli kolmen vuosisadan ajan, niin maiden väestö vapautuu taiteen kaavan kautta 
tapahtuvasta hermostollisesta luovuuden välittämisestä uuden median avulla. Tämä ei ole taas yli 
300 vuoden prosessi, vaan se voi tapahtua jokaisessa maassa museoiden näyttelyiden avulla tai 
uuden median avulla taiteen kaavan avulla 3 kuukaudessa.  
 
Kun luovuus ja luominen siirtyvät väestölle, aggressio, masennus, sairaudet, köyhyys, sota, 
terrorismi, fasismi, rasismi, riisto, syrjäytyminen ja rikollisuus liukenevat entisestään. 
Kokonaisvaltainen koulutus, humanismi, terveys, hyvinvointi ja vapaus väestössä kasvavat 
selvästi mitattavissa muutamassa vuodessa ja antavat demokratialle ratkaisevan uudistavan 
voiman ihmisen ja luonnon eettisen kokonaisvaltaisen tulevaisuuden kannalta.  
 
 
2.) Objektiivinen taide on kaikki, mikä tuottaa uutta objektiivista tietoa taidehistoriassa, joka 
teoksen kautta uutena, tunnustettuna tai vielä tunnustamattomana muodon ja sisällön 
innovaationa, taidehistoriassa, sekä taidehistorian kautta teoksen innovaatioiden kautta taiteen 
kehityksen dokumentoinnissa tietona voi empiirisesti todistaa kuka tahansa taidehistorian katsoja 
uuden teoksen avulla. Tämä innovaatioiden ja uusien hermoverkkojen tarkistamisprosessi ei 
tapahdu ainoastaan subjektiivisen katsojan aivoissa taiteen kaavan kautta, joten se on myös 
subjektiivinen, vaan se dokumentoidaan objektiivisesti luonnontieteessä taidehistorian 
innovaatioiden avulla, koska taideteokset näyttävät historiansa innovaatioiden kognitiivisen 
prosessin katsojan aivojen ulkopuolella, julkisesti museoissa. Museoiden teokset dokumentoivat 
näin ollen taidehistorian kehityksen objektiivista taideprosessia. Näin ollen kaikki objektiivinen voi 
olla taidetta, joka voi lisätä taiteen historiaan muodollisia ja sisällöllisiä innovaatioita. 
Tunnustetun luovuuden välittymisen myötä taidetta ymmärtävän henkilön tietoisuus tai 
älykkyysosamäärä kehittyy samanaikaisesti miljoonien uusien neurobiologisten verkostojen kautta 
aivoissa. Jos tämä prosessi ja taiteen kaava siirretään väestöön, saamme humanistisia ja 
taloudellisesti vauraita, demokraattisia yhteiskuntia. 
Objektiivinen taide = taidehistorian innovaatiot / taidehistorian muutos / katsojan tietoisuuden 
muutos on mahdollista objektiivisen taiteen avulla, joka voi kuitenkin aiheuttaa erilaisia 
subjektiivisia muutoksia ja oivalluksia jokaisessa katsojassa.  
Subjektiivinen taide on sitä, mitä taideasiantuntijat julistavat taiteeksi (ilman että se on 
objektiivista taidetta) tai mitä katsoja kokee taiteeksi ja mitä yksilön tietoisuudelle syntyy 
taidehistoriasta riippumattomia subjektiivisia kokemuksia, jotka laukaisevat uusia ajatuksia 
katsojan tietoisuudessa havaitun tai teoksen kautta ja mahdollistavat neurobiologisten 
aivoverkostojen vahvistamisen tai uusien neurobiologisten aivoverkostojen luomisen 
peilineuronien kautta.  
Subjektiivinen taide = koriste, ei-taide, kopio = ei taidehistoriallinen innovaatio / 
Subjektiivisen taiteen kautta on yhtä hyvin mahdollista muuttaa katsojan tietoisuutta. Katsojien 
tietoisuuden tietämyksen ja mielikuvien evoluutiotilasta (siitä, mitä taideteosten innovaatioita 
katsoja tuntee) riippuu, tunnistavatko he subjektiivisen taideteoksen innovaation uutena tietona. 
Kyseessä on biologinen evoluutioprosessi: vain uusi tieto muuttaa katsojan hermoverkostoa.  
Subjektiivinen taide ja objektiivinen taide voivat laukaista jokaisessa katsojassa yksilöllisesti 
erilaisia ajatusprosesseja ja hermoverkkoja. Toisin kuin objektiivisessa taiteessa, 
subjektiivisessa taiteessa tämä teosprosessi voidaan kuitenkin määrittää vain subjektiivisesti, 
ensisijaisesti katsojan itsensä toimesta tai tunnistavan katsojan aivojen uusilla 
kuvantamismenetelmillä tai katsojan ÄO-testeillä.  
Objektiivisessa taiteessa taas tieto taideteoksen innovaatiosta on julkisesti ja tieteellisesti 
empiirisesti kaikkien ihmisten saatavilla ja ymmärrettävissä museoissa itse teoksen ja 
taidehistorian kautta. Tätä varten on tähän asti puuttunut avain taiteen ymmärtämiseen (taiteen 
ABC-teoria ja graafinen kaava taiteesta, joka on helposti kaikkien ihmisten ymmärrettävissä) sekä 
tieto siitä, että taiteen ymmärtäminen ei ole leipä ja voi -luksusta, vaan se tuottaa 
välittömästi neuronaalisia parannuksia luovuuteen, älykkyyteen ja terveyteen sekä 
kehittyvää hyvinvointia, mikä on suosinut diktatoristen valtajärjestelmien perustamista ja 
ylläpitämistä demokratian kustannuksella.  
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3.) Tulevaisuuden ahdistusta tuottavan tiedon kautta hermosoluissa tapahtuu pysyvästi mutaatioita 
- vastaanottajien ÄO laskee väliaikaisesti voimakkaasti, mutta piilevästi pysyvästi pienin askelin 
Flynnin vaikutuksesta huolimatta. Katso myös Internetissä olevat tieteelliset tutkimukset 
seuraavista aiheista: ahdistus, masennus, krooninen kärsimys, aggressiivisuus, itsemurha, 
älykkyysosamäärän aleneminen, terrorismi, sodat ja kansanmurhat. Fundacion Liedtke haluaa 
luoda riippumattoman monivuotisen tieteellisen tutkimuksen, jossa esitetään yhteenveto lukuisista 
tieteellisistä empiirisistä tutkimuksista saaduista syistä ja niiden vaikutuksista sekä erilaisten 
pelkojen ja luovuuden estojen vuorovaikutuksesta ihmisiin. Tutkimuksen sisältö ja tavoite on 
maaluettelo, jossa kirjataan ja luokitellaan väestön pelkotilat ja luovuuden estyminen ja 
suhteutetaan ne maassa myönnettyihin ihmisoikeuksiin, väestön keskimääräiseen ÄO:han, 
itsemurhatapauksiin, rikollisuuteen, rotu- ja muukalaisvihaan, populismiin, tiedotusvälineiden 
vapauteen, Pisa-tutkimusten tuloksiin suhteessa maan demokratiaan ja politiikkaan sekä 
arvioidaan niitä, jotta saadaan uusia oivalluksia ja ratkaisuja siihen, miten voimme muokata 
maailmaa eettisesti kestävämmäksi ja miten kaikki ihmiset voivat elää siinä paremmin. 
 
4.) Tulevaisuuden pelko-ohjelmointi, jota media ja natsi-ajan roistot harjoittavat, on ankkuroitunut 
syvälle Saksan väestöön, ja se on epigeneettisesti sidoksissa silloisiin syihin paremmasta 
elämästä natsi-imperiumissa ja kollektiivin valheellisina pidettyihin parempiin mahdollisuuksiin, 
oman elämän vaarantumiseen sympatian ja läheisyyden kautta ja vainottujen ajatuksiin, 
mahdollisuuteen viettää elämä keskitysleireillä kuolemaan tai murhaan asti. 

 
5.) Epigenetiikan ja taiteen välisessä yhteydessä vuonna 1999 vallassa olleiden poliitikkojen 
epäonnistuminen toisen valistuksen pysäyttämisessä sulkemalla taidenäyttelytaide auki, joten 
vanhaa epigeneettistä jälkeä antisemitismistä, rasismista ja toisinajattelijoiden poissulkemisesta ei 
voitu poistaa taiteen kaavalla. Kaava poistaa symbioosin kautta kaikki luonnottomat rajoitukset 
genetiikan, neurobiologian, kulttuurien, yhteiskuntien, rikkaiden ja köyhien tai vanhojen ja nuorten 
välillä. Se on vastakohtien liiton symboli, joka varmistuu, kun tieto tunkeutuu alitajuntaan ja 
muokkaa sieltä käsin tietoista ajattelua. Valikoiva havaintokyky mukautetaan jälleen 
uteliaisuuteen, luovuuteen, innovaatioihin ja evoluutioon ajattelussa ja alitajunnassa. 
"Roskatieto", joka ei sisällä mitään innovaatiota ja tietoa evoluutiosta tai aiheuta pelkoja, 
ryntää läpi tietoisuudessa, ei löydä tietään alitajuntaan ja voi muodostaa vain masennuksen, 
neuroosin tai ÄO:n alentuneen ja ulkoisesti määräytyvän ohjelmoidun näkemyksen ajatuspesän 
vaikeasti, koska tätä evoluutiotietoa ei koeta merkitykselliseksi valikoivassa havaintokyvyssä 
tiedon perässä ja se on jopa ristiriidassa sen kanssa. Taidekaavan maailmanlaajuinen 
käyttöönotto kaikissa maissa (ja jokaisella maalla on oma historiansa) poistaisi rasismin sekä 
antisemitismin ja fasismin epigeneettisen taiteen ja taiteen ja ihmisen välisten raja-aitojen 
poistamisen kautta lisäämällä väestön luovuutta, älykkyyttä ja empatiaa.  
 

6.) Uusien, neuronaalisten ja epigeneettisten tutkimustulosten mukaan taideteoksiin varastoitunut 
luovuus siirtyy väestöön taiteen tunnistamisen kautta aivojen peilineuronien välityksellä, ja se 
toimii vastapainona mielen, empatian sekä geneettis-psyykkisten kykyjen vähentämiselle, 
heikentämiselle ja rajoittamiselle. Eric Kandel sai lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 2000 
(yhdessä Carlssonin ja Greengardin kanssa hermosolujen signaalien välittämisestä). 
Lisätutkimustulokset aivojen peilineuronien vuorovaikutuksesta genetiikan ja epigenetiikan kanssa 
vahvistavat vuosia myöhemmin väitteen: Tieto, taide ja mielikuvitus kehittävät geeniohjelmien 
epigeneettistä uudelleenjärjestelyä, jotta voimme kehittyä menestyksekkäästi muuttuvassa 
ympäristössä. 
 
 
 
 
 



 

 
104 

 

  Valtias 
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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 
tiedon tuojien vainoamiseen ja polttamiseen kristillisessä 
maailmassa. Aikana ennen Koraania ja ennen Koraanin 
fatalistista tulkintaa, joka omaksuttiin myöhemmin, samalla 
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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 
vallankumousta - toisin sanoen edistävät tulevaisuuteen 
suuntautunutta yhteiskuntajärjestelmää. Edellä kuvattu ilmiö 
koskee useimpia itsenäisiä ideologioita ja uskomusjärjestelmiä. 
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Äärimmäisiin fatalisteihin, terroristeihin ja uusnatseihin kognition, 
mielikuvituksen ja tulevaisuuden muotoilun kautta kasvava 
etäisyys vaikuttaa osaltaan siihen, että he sulkevat itsensä pois 
kehittyvästä maailmasta ja elävät vain omassa maailmassaan - 
reagoivat tai toimivat yhä aggressiivisemmin ja meidän 
näkökulmastamme katsottuna 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 lähimpään ytimeen, johdetaan harhaan tai 
pelotellaan ja pelotellaan, ja heidän persoonallisuutensa 
kehittyminen 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 ottamista pakolliseksi 
oppiaineeksi kouluissa, luovien ihmisten suojelua perustuslaeilla 
ja aivojen manipulointia vanhentuneisiin johtamisvälineisiin 
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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 luovuutta edistävä 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 
oppivelvollisuus vuonna 1794. Mutta ei vain täällä, vaan 
useimmissa Euroopan maissa väestön lukutaito alkoi tähän 
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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 tapahtuvalla tavalla. Evoluution 
myötä kehittynyt aistielinten suora tiedonsaanti rajoittuu noin 100 
metrin säteelle havaitsijasta. 
rajoitettu. Yli 400 metrin etäisyydellä emme pysty enää 
erottamaan mitään yksityiskohtia edes parhaalla silmällä. Kuka 
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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 
älykkyytensä heikkenemisen kautta. Mielenterveysongelmien 
vuosittainen lisääntyminen, jota Maailman terveysjärjestö WHO 
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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 
luettelemat syy- ja riskitekijät voidaan suoraan tai epäsuorasti - ja 
lisätutkimukset vahvistavat sen - jäljittää nykyisin vallitsevaan 
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mediakäytäntöön, joka on syypää. Lisäksi masennuksen 
etiologisessa tutkimuksessa oletetaan, että olosuhteet ovat 
monisyyllisiä ja että 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 propagandamedian kautta leviävistä 
mielenterveysviruksista, jotka voivat jatkuvasti muuntua uuden 
negatiivisen tiedon myötä ja siten oirehtia 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 
keskimääräisen älykkyysosamäärän (IQ) laskuun 100-110:stä 
alle 80:een. Ajatellaanpa vain hyvin tunnettua tenttien pelkoa, 
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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 
tuloksen, nimittäin edistää automaattisesti luovuutta ja älykkyyttä 
koko elämänsä ajan. Katja Thimm sanoo Der Spiegel -lehdessä:  
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                  "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 
kognitioksi. Aivoissa tapahtuvista prosesseista Gerhard Preiß 
ilmaisee itsensä seuraavasti:  
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"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. 
Koska ensisijainen aistihavaintomme on näkö, luovuuden tai 
taiteen tunnistaminen, visuaalisten luovien muutosten valikoiva 
havaitseminen, luova näkeminen on konkreettisen henkisen 
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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, 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. 
 
Madridilainen neurobiologi ja tutkija Alberto Ferrús etsii 
seuraavaa tärkeää askelta neurobiologiassa: 
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"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 

    
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 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. 
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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 
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 kehittämässä ja ennalta suunnitellussa kehyksessä, jotka 
näkyvät meille todellisuutena. 
 
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eettinen kapitalismi 2014-2020 
 
Omistan seuraavan luvun sydämellisellä kiitoksella, 
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kirjan "Systemopposition" kirjoittaja Michael Greven, 
joka keskusteluissa antoi minulle arvokkaita neuvoja uuden, 
oikeudenmukaisemman yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi kritiikin 
ja ehdotusten kautta ja kuvaili 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 
ihmisoikeuksia ja lajien säilyttämistä luomakunnan merkityksessä sekä 
pyrkii kestävyyteen ja yhteiseen ympäristöön perusedellytyksenä ja 
perustana.  
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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, tämän lisäksi 
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. 
Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen juomaveteen, vaatteisiin, 
terveydenhoitoon, ruokaan sekä ihmisarvoiseen asuntoon ja/tai 
ehdottomaan perustuloon, joka antaa hänelle mahdollisuuden tehdä 
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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 
äänestäjien vapaata päätöksentekoa. 
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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. 
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 
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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 älykkyysosamäärän aivolukot (joiden on tarkoitus 
varoittaa todellisista vaaroista, geneettisesti ohjelmoitu, voidaan 
käyttää väärin väestön ohjaamiseen älykkyysosamäärän 
alentamiseksi epädemokraattisesti ajattelun pelko-jäykkyyden 
vuoksi), nostetaan jälleen esiin kuvallisen luovuusprosessin 
suvereenilla ja luovuuskaavalla taiteessa, selitetään innovaatioita 
tai ongelmanratkaisuja aivojen neuroniverkoston peilineuronien ja 
informaation ohituskaistojen kautta. 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 (kolminkertaisessa 
merkityksessä) kautta. 

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) 
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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 
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.  
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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 
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 suorien vaalien järjestelmää, joka täyttää hallituksen 
virat palkatuilla ammattijohtajilla. 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 
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sinulle ja perheellesi, ja kaikkien kanssa elämästäsi ja 
vapaudestasi.  
 
Vaalisovellus kerää ja yhdistää suoran demokratian äänestäjiä, 
kunnes suoran demokratian alueelliset, osavaltion laajuiset tai 
maailmanlaajuiset demokraattiset enemmistöt syntyvät viidellä 
tasolla. Ole suvereeni ja pidä yhteyttä vapautta ajatteleviin 
ihmisiin sosiaalisessa verkostossa www.the-sovereign.com 
vapautta ajattelevien ihmisten kanssa Issues Direct Democracy, 
rakentaa ystävyyssuhteita ja vaihtaa ajatuksia. 
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Valitse, miten haluat elää  
 
 
www.the-sovereign. com valintasovellus löytää 
uusia ystäviä parempaa elämää varten.  
 

 
 
Jos jokainen hankkii 4 ystävää, saamme 
lyhyessä ajassa eksponentiaalisesti 
demokraattisen enemmistön ja voimme vaatia 
ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kapitalismin 
kestävää kehitystä.  
 
Jo seitsemän prosenttia  
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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 maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vain eettisesti, myönteisesti, 
maailmanlaajuisesti ja kansallisvaltioissa eettisellä 
luovuudella.  
 
Puerto de Andratxissa Mallorcalla sijaitsevan voittoa 
tavoittelemattoman Fundacion Liedtke -järjestön 
suvereeni klubi 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 vapaana, ihmisarvoisena 
ja itsemääräävänä matkalla kohti parempaa 
tulevaisuutta maan kansalle suorassa demokratiassa.  
 
Vaadi suoraa demokratiaa, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja eettistä kapitalismia: 
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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 
eettisestä maailmasta, jossa vallitsee rauha, vapaus, 
terveys ja hyvinvointi kaikille ihmisille. Vaihda heidän 
kanssaan ja muokkaa heidän kanssaan paikallista ja 
maailmanlaajuista yhteiskuntaa, joka on 
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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,   
MAISSA JA 
MAAILMANLAAJUISESTI  
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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 
muokkaamaan parasta mahdollista tulevaisuutta 
ihmisille ja ympäristölle.  
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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. 
Fundacion Liedtke ja Suoran demokratian järjestäjät 
eivät julkaise lahjoittajien nimilistoja. Suvereenin suoran 
demokratian rahoittaminen tai sponsorointi ei ole 
mahdollista, koska emme halua sallia minkäänlaista 
vaikuttamista vaalikysymyksiin.    
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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,	mainostetaan,	mutta	niitä	käytetään	vain	
suvereenin	suoran	demokratian	maailmanlaajuiseen	jakeluun,	ilmaiseen	terveyssovellukseen	
kaikille	ihmisille	sekä	Globalpeace	Campus	Peace	Centerin	sisäisten	evästeiden	avulla,	jotta	
voit	saada	tietoa	eettisen	kapitalismin	luomiseksi	uuteen	ja	parempaan	maailmaan.				 

 

 
Haluatteko suoraa demokratiaa? 
 

O Kyllä     
O Ei   
O ilman mielipidettä 
(rastittakaa tarvittaessa) 
 
 
Lohkoketjuvaalit suojaavat vaalivilpiltä ja korruptiolta 
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. 
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Fundacion Liedtke  
                            Organisaatio-osasto Sovereign 
 
Kuka on voittoa tavoittelematon Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke hallinnoi, Sovereign Coinin tuloja ja 
lahjoituksia, taideteoksia sekä lahjoittajien kiinteistöjä, osakkeita 
ja varoja suorien demokratioiden, maailmanlaajuisen 
terveydenhuoltojärjestelmän sovelluksen toteuttamiseksi ja 
Globalpeacen kampuskeskusten rakentamiseksi sekä johtaa 
yksityistä Sovereign Clubia suoran demokratian toteuttamiseksi.  
  
Fundacion Liedtken suvereeni klubi ei ole poliittinen puolue tai 
uskonto (eikä se halua tulla puolueeksi tai uskonnoksi), vaan 
demokraattinen ruohonjuuritason liike, joka koostuu ihmisistä, 
jotka käsittelevät nykyhetken ja tulevaisuuden kysymyksiä 
riippumatta uskonnosta, poliittisesta puoluekannasta, 
ideologiasta, maailmankatsomuksesta, sosiaalisesta, 
taloudellisesta tai etnisestä yhteydestä, sosiaalisesta tai 
koulutuksellisesta suuntautumisesta, ihonväriin, sukupuoleen tai 
ikään, vain tosiasioihin liittyviin kysymyksiin ja vaaliteemoihin 
yhdessä, jotta voidaan järjestää eettinen kapitalismi, joka on 
linjassa ihmisten ja luonnon kanssa, ja jossa on 
maailmanlaajuinen suora demokratia kunkin kansallisen 
perustuslain puitteissa rauhanomaisesti ja demokraattisesti 
kaikkien ihmisten hyväksi maailmanlaajuisesti verkossa, jotta 
voidaan äänestää uudesta kestävästä yhteismaailmasta, jossa 
vallitsee rauha, terveys ja hyvinvointi ihmisten ja luonnon 
hyväksi. 
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Jokaista osavaltiota varten perustetaan osavaltion 
suvereenikerho, jossa otetaan huomioon osavaltion kulttuuri, lait 
ja perustuslaki sekä osavaltion kieli tai kielet, ja joka organisoi ja 
ehdottaa suvereenille päätöksentekoa ja äänestystä varten 
osavaltion eriytetyt äänestyskysymykset ja ehdotetut ratkaisut. 
 
Suvereeni klubi, kuten äänestyskysymysten suunnittelukin, ei ole 
ulkopuolisen vaikutuksen alainen.  
 
Mainostaminen tai sponsorointi Sovereign Clubin 
tiedotusvälineissä ei ole mahdollista.  
 
Sovereign Coinin hankkijan tai lahjoittajan tiedot on suojattu 
lohkoketjulla.  
 
Fundacion Liedtken tehtävät  
Sovereign Coin -lahjoitusten myynnistä saaduilla nettotuotoilla Fundacion 
Liedtke rahoittaa 100-prosenttisesti kolmea painopistealuetta, joilla edistetään 
eettisesti ja luovasti kestävää maailmaa: 

 
a.) suoran demokratian perustaminen "Suvereeni  
b.) Globalpeace Campus -rauhankeskusten ja New Renaissance -

näyttelyn rakentaminen: i = E = MC2. 
c.) ilmaisen terveyden ja luovuuden edistämissovelluksen "aimeim" 

tutkimus ja ohjelmointi yli 100 kielellä.  
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Hallitseva sosiaalinen verkosto: 

 
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  
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Sovereign-Falcon: Videopuhelu Blockchain ja erityisesti suojattu    
                                 ja napauttamattoman puhelimen ja videon kanssa   
                                 Konferenssipuhelu 
 
Suvernementin virka: Lohkoketju ja erityisesti suojattu      
                                      Sähköpostijärjestelmä 
 
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 
hänet voidaan kieltää pääsemästä "Sovereign Clubiin" viestintäkäyttäjänä ja 
jonkin maan jäsenenä, suurlähettiläänä tai pääsihteerinä. 
 
Sovereignin tietoturva: käyttäjät ja äänestäjät pysyvät salassa. 
Kaikki Sovereign-käyttäjien yksityiset tiedot ja kaikki Sovereignin 
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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Sovereign-verkon operaattori voi hävittää kaikki tiedot korvaamatta niitä 
Sovereign-verkon äänestäjien ja käyttäjien luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. Sovereign-tietojärjestelmän käyttäjä antaa täten ja Sovereign-
tietojärjestelmää käyttäessään suostumuksensa siihen, että Sovereign-verkon 
operaattori tuhoaa hänen tietonsa peruuttamattomasti (ilman, että operaattori 
korvaa tietojen palauttamisesta tai palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia), 
jos viranomaiset, hallitukset, hakkerit tai kolmannet osapuolet (esim. kotimaan 
lakimuutokset) aiheuttavat vaaraa. Varasi ja tärkeät tietosi pysyvät turvassa ja 
lohkoketjulla suojattuina puhelimessasi, muistitikussasi tai tietokoneessasi. 
Poistamisen jälkeen käyttäjä voi rekisteröityä uudelleen, sillä Sovereign-
palvelimia käytetään uusissa paikoissa, jos vaalitoimintaan puuttumisen, 
tiedusteluyrityksen, äänestyskysymysten muodostamisen, salaisen 
äänestyksen tai eri maiden lakien mukaisen äänestysjärjestelmän riski on 
olemassa.  
 
 
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  
Suoran demokratian äänestäjänä ei tarvitse liittyä Sovereign Clubin jäseneksi 
voidakseen käyttää suojattua Sovereign-yhteisöverkostoa. 
Rekisteröityminen on maksutonta, ja se takaa paikan suvereenin 
turvallisuuden ohjelmaan, kun se on suoritettu: 

 
Rekisteröintiverkosto Suvereeni www.the-sovereign.com         
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liity jäseneksi  
 
                    Sovereign Clubilla 

Fundacion Liedtken organisaatiorakenteet   
Taidekokoelmat "Uusi renessanssi: i = E = MC2",  

ja "Sovereign", Fundacion Liedtke -rahasto.  
ja  

Suvereeni klubi suoran demokratian toteuttamiseksi   
  
Suvereeni on yhtiöittämätön kerho, joka auttaa herättämään 
henkiin suoran demokratian kansalliset järjestöt. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa esitetään joitakin muutosehdotuksia ja 
niiden toteuttamista työpohjaksi, jonka pohjalta voidaan muuttaa 
maailmanlaajuisen eettisen yhteiskunnan suuntaa uuteen 
maailmaan, joka on mukautettava kunkin maan olosuhteisiin ja 
vaatimuksiin. 

Kuka tahansa Klubin jäsen voi tehdä ehdotuksia ja 
äänestyskysymyksiä vaaleja varten, joihin liittyvät muutokset ja 
äänestykseen pääsyn järjestävät sitten Klubin suvereenit 
suurlähettiläät ja pääsihteerit kyseisessä maassa ja kyseisen 
maan väestö KI Wiki-äänestyskysymysmediamenettelyssä, jossa 
on faktatarkastus 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 suvereenien äänestäjien ja suvereenin klubin 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. 
Suoran demokratian vaalisovelluksen opensoucen luoma lohkoketjuvaaliohjelma the-
sovereign.global julkaistaan verkossa ohjelman rakenteen tarkastamista ja valvontaa varten.
 
Rekisteröidy nyt ilmaiseksi "Sovereign Club Member" -jäseneksi. 
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Hallitsijaorganisaatio on rakenteilla 
 
Hakeudu suvereenin järjestön suurlähettilääksi tai 
pääsihteeriksi.  
 
ryhtyä maan suurlähettilääksi tai pääsihteeriksi.  
Suvereeni Organisaation jäseneksi, jos haluat työskennellä 
globaalin suoran demokratian puolesta. 
 

 
 
Ilmoittautumislomake:  
Maaorganisaatio: www.the-sovereign.com 
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Valtion kolikoiden ostaminen lahjoituksena 
 
Tilaa suvereeneja kolikoita tukeaksesi globaalin 
suoran demokratian rakentamista. 
 
Jos jokainen lahjoittaa tai ostaa 20 Sovereign Coin -kolikkoa 
vuodessa, olemme riippumattomia ja taloudellisesti vahvoja, jotta 
voimme käynnistää tiedonvälityksen vapauden, kansalaisuuden 
ja demokratian sekä  
puolustaa terveyttämme ja vapauttamme. 
 
 
 

TÄYSIVALTAINEN KOLIKKO 
 

Historia osoittaa: luovuus mahdollistaa vapauden, 
rauhan ja terveyden. 
 
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 vaurauden 
väärän kuvan ja koulujärjestelmän kautta globaalien 
feodaalijärjestelmien maksulliseksi leikkirahaksi, vaihdon 
kohteeksi (kuten kolonisaation alussa: lasihelmien vaihtaminen 
kultaan), joka ihmisen vapauden monopolijärjestelmässä jatkaa 
henkisten ja rahallisten arvojen sekä kullan ja rahan poistamista 
väestöltä ja kasautuu hallitsijoille yhä suuremman vallan myötä. 
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Sovereign Coin -kolikon erityispiirre on, että se on  
käytetään yksinomaan maailmanlaajuisen rauhan, terveyden ja 
ihmisten suvereniteetin rakentamiseen, ja tätä tarkoitusta varten 
on perustettu suoran demokratian verkkosivusto nimeltään 
www.the-sovereign.com.   

perustettuun organisaatioon. 
  
Fundacion Liedtke laskee liikkeeseen 100 miljardia 
hallitsijakolikkoa (TSG-kolikoita) yhden TSG-kolikon arvoisina 
uuden eettisen maailman rakentamiseksi ja laajentamiseksi.  
 
Lahjoitettujen tai myytyjen "Sovereign Coins" -kolikoiden 
nettotuotot käytetään 100-prosenttisesti rakentamiseen:  

a.) suoran demokratian "hallitsija".  
b.) "Globalpeace Campus" -rauhankeskusten ja Globalpeace 

Campusin 
c.) "Uusi renessanssinäyttely: i = E = MC2" 
d.) sekä yli 100 kielellä toimivan ilmaisen terveyden ja luovuuden 

edistämissovelluksen "aimeim" tutkimukseen ja ohjelmointiin. 

Sovereign Coins -kolikoita voi hankkia tekemällä objektiivisia 
(innovatiivisia) taideteoksia ja Innovative Art With World -
ideoita yleisöltä tai taideteosten omistajilta vaihtamalla ne 
Sovereign Coins -kolikoiksi ja siten edistämällä myönteisen 
maailman kehitystä. 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 
Artinvest-todistuksessa. 

Valtiolliset järjestelmät eivät voi ensimmäistä kertaa riistää 
kansojen vapautta, luovuutta, terveyttä ja vaurautta. 
Suvernementin taideteoskokoelman taideteosten väestölle 
tuottama kulttuurinen arvo kootaan Fundacion Liedtke -
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rahastoon. Suvereenilla kolikolla on erityisen suuri vapauteen 
liittyvä potentiaali tulevaisuudessa, ja se täydentää eettisen 
kapitalismin kautta vasta syntymässä olevia suoran demokratian 
ympäristö- ja yhteisympäristömarkkinoita. 

 

Kansalaisten vapaus: Sovereign Coin on siis uusi, itse itsensä 
tuottava kulttuurivarallisuus, joka antaa taiteelle ja taiteilijoille 
ilman valtion tukea tai galleriariippuvuutta uusia vapauksia, jotka 
edistävät luovuutta, terveyttä, koulutusta ja demokratiaa sekä 
innovaation kautta väestön hyvinvointia.  
 
X Tilaa tilisiirrolla suvereenien kolikoiden ostaminen suoran 
demokratian tukemiseksi:  
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"Valtion kolikko (TSG-C)"  
Jos ostat kolikoita, maksa ne Puerto de Andratxissa Mallorcalla 
sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman Fundacion Liedtke -
rahaston tilille, joka käyttää 100 prosenttia nettotuloista ilman 
hallinnollisia tai muita maksuja maailmanlaajuisen rahaston 
rakentamiseen.  
"Suora demokratia Hallitsija" 
"Globalpeacen kampuskeskukset" ja "Globalpeace Campus 
Centers" ja   
"aimeim health app" käytetty. 
 

Pankkitiedot välittömiä pankkisiirtoja varten  
Tilinhaltija: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Artinvest-sertifioidut taideteokset  

  
 
Valtion kolikko  
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Turvallisuus: suoran demokratian rakentaminen vapauden, rauhan ja 
terveyden vallitessa kaikille ihmisille. 
 
Kolikkotilaus www.the-sovereign.com 
X 20 valtionkolikkoa = 20 euron lahjoitus 
X 100 valtionkolikkoa = 97 euron lahjoitus 
X 1.000 valtionkolikkoa = 950 euron lahjoitus. 
X 10.000 kolikkoa = 9.000 euron lahjoitus. 
X 100.000 valtionkolikkoa = 80.000 euron lahjoitus. 
X 1.000.000 suvereenia kolikkoa = 7.00.000 euron lahjoitus. 
 
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, 
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joka uudistuu jatkuvasti päätösten kautta, on varmasti 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


