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The Sovereign Global Trust 
(veidošanā Britu Virdžīnu sala) 
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Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - 2021. gada marts/  
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Tulkojumi 
Mēs lūdzam atbalstu ar grāmatas "Der Souverän" un mūsu 
Souverän mājas lapas tulkojumiem citās valodās, jo tika tulkotas 
dažādas valodas vācu teksta ar teksta tulkošanas programmu 
DeepL uz citām valodām, mēs lūdzam jūsu palīdzību, labojot 
tulkojumu tekstus Mail saskaņā:  
text@the-sovereign.com  
 
Ar prieku piedāvājam grāmatu "Der Souverän", kas tulkota visās 
citās valodās, bez maksas PDF formātā visiem interneta 
lietotājiem, kā arī piedāvājam veidot turpmākās Souverän tīmekļa 
lapas ar tulkotajiem tekstiem. Lūdzu, nosūtiet e-pastu, lai 
noskaidrotu autortiesību jautājumus saistībā ar tulkojumiem no 
vācu valodas citā valodā, kas vēl nav tulkota: 
book@the-sovereign.com  
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Pateicības 
 

                                                      Mecenāti  
Spānijas karaliene Sofija,  

Mihails Gorbačovs Nobela prēmijas laureāts,  
Dr. Norberts Blūms Vācijas Federatīvās Republikas ministrs,  

zinātniskajiem konsultantiem, muzeju direktoriem 
kā arī līdzorganizatoriem un sponsoriem. 

 mākslas formula izstāde māksla atvērt 1999 Essenā man ir no 
 pateicību un pateicību par viņu atbalstu, izteikumiem, recenzijām, mākslas 

vērtējumiem un vērtīgiem mākslas aizdevumiem mākslas formulas izstādeišī ir 
mana vissvarīgākā grāmata par  
saikne starp mākslu un brīvību. 

 
 Dīters Valters Līde (Dieter Walter Liedtke) /2021)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedzīvotāju radošums ir atslēga uz ilgtspējīgu ētiska kapitālisma sabiedrību, 
kas balstīta uz vides aizsardzību. 
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Pasaules atjaunošana  
ar pētniecību un izglītību 
 
Informācija ir vīruss vai zāles 2003 
 
Informācija maina mūsu veselību un sabiedrību. Teroristu 
uzbrukumi biedējošā veidā parāda, ko esam palaiduši garām 
pēdējos gadsimtos. Mums bija jāiemācās, ka uz pagātni vērstas 
ticības un ideoloģijas var novest pie evolucionāra nebūtiskuma, 
bezcerības, depresijas un/vai agresijas.  
 
Gadsimtiem ilgi Korāna interpretācijā izpaudās dabas un Dieva 
tēlainā attēlojuma aizliegums, tādējādi iztēles apakšjomās tika 
noteikts fantāzijas aizliegums, kas nesa un radīja postošas sekas 
ticīgajiem, ja reliģiskie baušļi tika interpretēti pārāk strikti. Sekas 
var saprast, ja redzes un radošuma ierobežojuma atcelšanu 
pielīdzina reliģiskam pārkāpumam un tādējādi nākotnes darbu 
nodod vienīgi Dievam. 
 
Šāda nākotnes varas nodošana Dievam neatbilst pasaules 
attīstībai, jo apziņas evolūcijā cilvēku atziņas ir veicinājušas to, 
ka viņu iekšējās pasaules attīstība, cilvēka un sabiedrības 
neironu tīkls vienmēr ir saskaņots ar ārējo pasauli. Varētu arī 
teikt, ka daba, evolūcija, nākotnes spēks, vīzija, māksla un 
radošums - tas viss nāk no Dieva, tātad arī no tā, ko cilvēks ir 
veicinājis pasaules attīstībā. Stingra nošķirtība starp Dievu un 
cilvēkiem izraisa labi zināmās disharmonijas ticīgajos 
(personības samazināšanos, bailes, depresijas, atkarības un 
agresijas) un tādējādi nostiprina spēcīgāko varu ar mistikas 
palīdzību, kā viduslaikos Eiropā, un tas noveda pie zināšanu 
nesēju vajāšanas un dedzināšanas kristīgajā pasaulē. Laikā 
pirms Korāna un pirms Korāna fatālistiskās interpretācijas, kas 
izplatījās vēlāk, šajā kultūras jomā tika radīti augsti kultūras un 
humānisma sasniegumi. Padomājiet, piemēram, par piramīdām, 
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Aleksandrijas bibliotēku, dzeju, astronomiju, arhitektūru, 
matemātiku, medicīnu un mākslu. 
 
 
Bauslis cilvēkiem neļaut iztēloties kaut ko viņiem nezināmu, 
evolūciju, lietas, procesus, sistēmas, nākotni, Dievu, ar ko viņi 
tomēr ikdienā saskaras kā ar nepieciešamību vai rituālu, vai 
neļaut sekot savai intuīcijai, bloķē viņu iztēli. Tas noved pie tā, ka 
atkarība no valsts un reliģijas ir sistēmai raksturīga, jo tādējādi 
neiedomājamas, garīgas nākotnes konstrukcijas netiek radītas 
cilvēkos pašos, bet iedzīvotājiem ir jāgūst spēks no reliģijas un 
valsts vadības - no to dotajām vadlīnijām un likumiem. Tas 
nozīmē, ka iztēles aizlieguma dēļ cilvēki nevar radīt sev jaunas 
idejas, tēlus vai vērtības uz pagātni vērstā pasaulē un tādējādi 
nevar veidot mūsdienu ideālus nākotnei, neraugoties uz to, ka 
Kristus un Muhameds paši bija lieli vizionāri un pārmaiņu 
veidotāji.  
 
Bez savām un jaunām vērtībām nav iespējama radoša un 
produktīva nākotnes veidošana. Attīstība un labklājība gan 
indivīdam, gan sabiedrībai ir iespējama tikai ar grūtībām 
radošuma un redzējuma ierobežojumu dēļ. Populācija apstājas 
tai paredzētajās attīstības stadijās vai arī neattīstās saskaņā ar 
gēnu dabiskajām evolūcijas programmām. Tāpēc nav 
pārsteidzoši, ka uz pagātni vērstās reliģiskajās sistēmās un 
ideoloģijās pagātnes atsauces sistēmas un vērtības tiek 
idealizētas. 
 
Šodien notiek cīņa par to, kā sadalīt vakardienas vērtības. Tā 
rezultātā, baidoties no jaunā un svešā, notiek cīņa pret vērtību 
mainītājiem, kas virza apziņas revolūciju, citiem vārdiem sakot, 
kas veicina uz nākotni orientētu sociālo sistēmu. Iepriekš 
aprakstītā parādība attiecas uz lielāko daļu pašpietiekamu 
ideoloģiju un uzskatu sistēmu. Aizvien pieaugošā distance līdz 
galējiem fatālistiem, teroristiem un neonacistiem caur izziņu, iztēli 
un nākotnes veidošanu veicina to, ka viņi izslēdz sevi no 
mainīgās pasaules un dzīvo tikai savā pasaulē - reaģējot vai 
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rīkojoties arvien agresīvāk un, no mūsu viedokļa, arvien 
necilvēcīgāk. 
 
Bet kuri no savas fatālistiskās uztveres rīkojas saskaņā ar savu 
reliģiju, savu pārliecību vai no iekšējas nepieciešamības un 
saskaņā ar Dieva baušļiem, kā arī no nākotnes un pētniecības 
pasaulēm, no kurām, kā viņi uzskata, ar Dieva vārdu (ar iztēles 
ierobežojuma interpretāciju) sevi izslēdz, un šajās neticīgo 
pasaulēs viņi saskata sava ienaidnieka tēlus un tāpēc vēlas 
cīnīties un iznīcināt citas reliģijas vai pasaules tēlus un to 
simbolus (kā to parāda teroristu uzbrukumi).  
 
Tas ir viegli iespējams, jo vadības grupas varas sistēmu (arī 
demokrātiskas valstis), apvienojumā ar reliģijām, ideoloģijām un 
uzskatiem, gan iekšēji (locekļi, kas pieder sistēmai) un ārēji 
(trešās puses), tālāka attīstība, atvērtība, radošums un attīstība, 
lai saglabātu varu be- un novērst. Tie, kas nepieder pie varas 
sistēmu tuvākajiem kodoliem, tiek maldināti vai iebiedēti, 
iebiedēti, nobijušies, un viņu personības attīstību traucē 
informācijas filtri. Tie, kuri ar savu radošumu, pretēji visām 
pretrunām, rada jaunas idejas, kas vieno cilvēkus, rada jaunas 
vērtības un ideālus, tiek attēloti kā meļi vai tiek saukti pie 
atbildības kā krāpnieki un likuma pārkāpēji, izolēti no savām 
ģimenēm un sabiedrības. Tuvākajā nākotnē izglītības plaisa 
starp kultūrām elementāri nemainīsies, jo pat Rietumu pasaulē 
vēl nav apzināti un apturēti ieguvumi no mākslas dekodēšanas ar 
muzeju un mediju starpniecību, kā arī mākslas dekodēšanas kā 
obligāta mācību priekšmeta ieviešana skolās, radošu cilvēku 
aizsardzība ar konstitūciju un smadzeņu manipulēšana ar 
mežonīgi izplatītu negatīvu informāciju medijos, ko veic aprindas, 
kas turas pie novecojušiem vadības instrumentiem. 
 
Tieši šajā punktā, Rietumu pasaules, Austrumu un Trešās 
pasaules gandrīz vienādās starta pozīcijās attiecībā uz radošuma 
palielināšanu, uzlabojot neironu tīklu, slēpjas iespēja, ka, globāli 
ieviešot radošuma formulu ar mediju starpniecību ar jaunām 
programmām un saturu (jo tai būtu jābūt optiski attēlu - neatkarīgi 
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no lasīšanas, rakstīšanas un iepriekšējās izglītības - 
starpniecības sistēmai), visi cilvēki vienlaicīgi varētu spert vienu 
un to pašu soli. Ja tiktu ieviesta šāda radošuma formula, kuru 
pareizāk būtu saukt par dzīvības formulu vai miera formulu, 
ievērojami mazinātos ārkārtējās pārmērības, pretrunas un 
pārpratumi starp kultūrām, reliģijām, ideoloģijām un tautām. Tā 
būtu lieliska iespēja paaugstināt radošuma un inteliģences līmeni 
visā pasaulē un samazināt terorismu un kara draudus. 
 
Radošums un smadzeņu bloki līdz šodienai 
Eiropā vēstures gaitā esam pieredzējuši, ka iedzīvotāju piekļuvi 
zināšanām (lasīšanai un rakstīšanai) liedza reliģija, kas bija 
saistīta ar varas sistēmām. Šo stāvokli 15. gadsimtā pārtrauca 
tikai Johanness Gūtenbergs un viņa izgudrotā drukāšana, kas 
veicināja grāmatu pavairošanu un izplatīšanu, un līdz ar to arī 
zināšanu izplatīšanu visā tā laika pasaulē. Statistika liecina, ka 
tolaik Eiropas priviliģēto iedzīvotāju rīcībā bija aptuveni 900 000 
grāmatu. Gadsimtu vēlāk, pateicoties Gūtenbergam, to jau bija 
deviņi miljoni. Gūtenbergs deva ievērojamu ieguldījumu elitārās 
blokādes pārvarēšanā. 
 
Zināšanu administrācijas monopola dominance turpinājās ilgu 
laiku, bet atsevišķās Vācijas teritoriālajās zemēs agrākā 
privilēģija - prasme lasīt un rakstīt - kļuva par pienākumu tikai 18. 
gadsimta beigās, pateicoties apgaismības centieniem. Obligāto 
skolu ieviešana vāciski runājošajā pasaulē Prūsijā tika ieviesta 
1794. gadā. Taču ne tikai šeit, bet arī lielākajā daļā Eiropas 
valstu šajā laikā sākās iedzīvotāju lasīt un rakstītprasme. Mērķis 
bija arī cīnīties pret tautas nabadzību, nezināšanu un miegainību, 
tādējādi veicinot aktivitāti un ražošanu valsts uzturēšanai un 
uzlabošanai. Lēnām iedzīvotāju dzīves apstākļi sāka uzlaboties, 
vidējais paredzamais dzīves ilgums pieauga, un zīdaiņu mirstība 
pakāpeniski samazinājās līdz pat mūsdienām. Jau 200 gadus 
rakstpratības apmācība, izglītība un mācīšanās ir veicinājusi 
strauju zināšanu izplatību un izjaukusi iepriekš aprakstītos 
zināšanu monopolus. 
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Mūsdienās ar visu plašsaziņas līdzekļu starpniecību mūs katru 
dienu pārņem milzīgs informācijas pieplūdums, bez kura mēs 
vairs nevaram iedomāties savu dzīvi, un mums ir ļoti grūti atšķirt 
svarīgo no nesvarīgā. Dažiem ļoti jūtīgiem cilvēkiem tas noved 
pie atturēšanās no informācijas plašsaziņas līdzekļos vai, ja tā 
tiek piedāvāta vai izvēlēta nepareizi, pie depresijas, agresijas vai 
pašnāvības, bet galējā fatālisma gadījumā - pie pašnāvības un 
agresijas simbiozes. Šajos slimību veicinošajos vai slimību 
izraisošajos procesos smadzenes lielās zonās uz laiku vai 
pastāvīgi paralizē garīgi vai emocionāli vīrusi. Negatīvie 
informācijas avoti ir arī šausmu filmas un spēles vai atbilstošie 
drukātie produkti, kā arī negatīvi pārspīlētas radio, preses un 
televīzijas ziņas un reportāžas, kas saņēmēja prātā raisa bailes. 
Tas neatbilst cilvēka evolūcijas, informācijas, gēnu 
programmētiem maņu orgāniem, kā arī viņa smadzeņu neironu 
tīklojumam, ka viņa dzīves rādiusā, kas ir ne vairāk kā 100 km, 
novērotāja apziņā var tikt implicēta negatīva veida informācija un 
realitāti izkropļojoša informācija, kā psihiski nesagatavoti vīrusi, 
kas šeit samazina neironu tīklojumu un manipulē ar to tā, ka tas 
noved pie negatīvas pasaules izzināšanas, tāpēc šie cilvēki vēlas 
panākt savu izolāciju no šīs negatīvās pasaules, arī pakāpeniskā 
veidā. Evolūcijas rezultātā attīstījusies tiešā informācijas 
uztveršana no maņu orgāniem ir ierobežota aptuveni 100 m 
rādiusā no novērotāja. 
ierobežots. Tālāk par 400 m pat ar vislabākajām acīm mēs vairs 
nevaram saskatīt nekādas detaļas. Kurš savā dzīvē ir redzējis 
cilvēkus, kas sakropļoti šādā rādiusā? Gēnu programmēšana ir 
saskaņota ar sugas saglabāšanas principu tādā veidā, ka visai 
negatīvajai un dzīvību apdraudošajai informācijai redzes lauka 
rādiusā tiek dota priekšroka pār tiešās sensorās uztveres 
iespējām, lai spētu nekavējoties veikt aizsardzības pasākumus 
sev un savai sugai. 
 
Šo sugas saglabāšanas, evolucionāro aizsardzības instinktu 
izmanto daži mediju uzņēmumi un politiķi (Hitlera ceļš uz varu ir 
mācību objekts par mentālo vīrusu un neironu tīklu 
pārprogrammēšanas izmantošanu un kombinēšanu) kā 
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izlūkošanas un propagandas mediju slazdu. Pat uz negatīvi 
attīstošās pasaules rēķina viņi palielina savu peļņu un varu, 
veicinot vai pat organizējot noziedzību, ekstrēmistu un teroristu 
darbības, vienlaikus demokrātiski pieprasot drastiskus 
pasākumus un lielākas pilnvaras un ierobežojot konstitucionāli 
garantētās cilvēka pamattiesības cīņā pret noziedzību, terorismu 
un cilvēktiesību pārkāpumiem. 
 
Lai īstenotu savu politisko prasību, globālā negatīvā informācija 
tiek arī multimediāli pārraidīta uz saņēmēja seju un apziņas lauku 
- 100 m rādiusā - un tādējādi viņa apziņā un neironu tīklā kā 
realitāte tiek instalēta baiļu izkropļota pasaule, kas var samazināt 
viņa inteliģenci - kā liecina pētījumi - līdz pat 30 % sinapses 
mutāciju rezultātā. No vienas puses, šī negatīvi pārtēlotā pasaule 
neatbilst ārējai vizuālā lauka realitātei, kas izveidojusies 
evolūcijas rezultātā, un, no otras puses, inteliģences un 
radošuma samazināšanās ierobežo smadzeņu bojājumu skartās 
personas spēju spriest. Turklāt, kā apstiprina daudzi pētījumi, ir 
arī citas fiziskas un psiholoģiskas slimības, ko izraisa bailes, 
depresijas un personības samazināšanās. Šī iemesla dēļ 
smadzeņu traumas viltīgie vainīgie paliek slēpti no slimā cilvēka 
pat tad, ja viņa intelekts ir samazinājies. Ikgadējais garīgo slimību 
gadījumu skaita pieaugums, ko Pasaules Veselības organizācija 
WHO 
publicētie dati par depresijas slimniekiem un pašnāvībām runā 
savā valodā, un tie ir pieprasīti no PVO. Tikai Vācijā vien ir 340 
000 depresijas slimnieku un vairāk nekā 11 000 pašnāvību gadā, 
neskaitot lielo neziņoto gadījumu skaitu, par kuriem, kā uzskata 
eksperti, nav ziņots. Šīs sakarības un ietekmi atklāj plaša mēroga 
pētījumi, kā arī Vācijas Maksa Planka Psihiatrijas institūta 
Minhenē publicētais pētījums "Depresija 2000": "Empīriski 
nodrošināti, attiecībā uz depresīvo slimību neaizsargātību un 
riska faktoriem, papildus dzimumam (sievietēm ir lielāka 
iespējamība saslimt), jo īpaši ir: 
Ģimenes ģenētiskie faktori: depresijas pacientu pirmās pakāpes 
radiniekiem ir ievērojami lielāka iespējamība dzīves laikā 
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saskarties ar depresiju; ir pierādīts atšķirīgs saslimšanas 
biežums viendzimuma un dvīņiem.  
Neurobioloģiskās izmaiņas: Traucējumi signalizācijā neironu 
iekšienē un starp neironiem, kā arī endokrinoloģiskā ietekme 
(piemēram, kortizola, melatonīna) un miega un nomoda 
regulācijas traucējumi. Daži disfunkcionāli kognitīvie stili, 
iepriekšēji trauksmes traucējumi un atkarība no psihotropām 
vielām, vielām - akūti un hroniski psihosociāli (stresa) faktori, 
piemēram, šķiršanās, bezdarbs, dzīves krīzes, zaudējuma 
pieredze un vientulība (cilvēkiem, kas dzīvo vieni vai šķirti, ir 
ievērojami paaugstināts saslimšanas risks), un dažas hroniskas 
fiziskas slimības (piemēram, hronisku sāpju sindromi)." Avots: 
Minhenes Maksa Planka Psihiatrijas institūts. 
Slimību izraisošie faktori ir atkarīgi no tā, kādu nozīmi slimnieks 
piešķir negatīvajām kognīcijām. 
 
Taču tas nevar noslēpt faktu, ka humusu un augsni šiem 
mentālajiem vīrusiem gatavo propagandas mediji (labprātīgi 
mediju uzņēmumi, kas kalpo varas struktūrām, radot bailes un 
ierobežojot inteliģenci un demokrātiju). Turklāt visus Maksa 
Planka institūta uzskaitītos cēloņfaktorus un riska faktorus var 
tieši vai netieši - to apstiprina turpmāki pētījumi - attiecināt uz 
mūsdienās dominējošo plašsaziņas līdzekļu praksi kā 
cēloņfaktoru. Turklāt etioloģiskās depresijas pētījumos tiek 
pieņemts, ka pastāv vairāku cēloņu kopums, kurā vienlīdz liela 
nozīme ir ģenētiskajiem, neirobioloģiskajiem, psiholoģiskajiem, 
sociālajiem un uzvedības faktoriem. Ja daudzos starptautiskos, 
empīriski pierādītos pētījumu rezultātus no iepriekš minētajām 
jomām, kā arī mākslas vēstures, evolūcijas pētījumiem un 
kognitīvo sistēmu evolūcijas teorijas sakārtojam režģī, iegūstam 
skaidri apstiprinošu priekšstatu par - ar propagandas mediju 
starpniecību iefiltrētajiem mentālajiem vīrusiem, kas var 
nepārtraukti mutēt, pateicoties jaunai negatīvai informācijai, un 
tādējādi klīniskajā ainā parādīties dažādi simptomi. 
 
Politikas un propagandas mediju īstenotā maksimāla peļņas 
palielināšana un varas paplašināšana neapstājas pat pie cilvēku 
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smadzeņu traumām. Tā rezultātā tiek ieslodzīti un nogalināti visi 
iespējamie režīma pretinieki, notiek kari un mēģinājumi iznīcināt 
veselas etniskās grupas un tautas (sk. www.Shoa.de).  
Šo fenomenu ilustrē, piemēram, nacistu režīms. 
Staļina laikmetā vai karā pret Sadamu Huseinu, un par to liecina 
apzināta vai neapzināta palīdzība mediju uzņēmumiem, kurus pie 
varas esošie cilvēki pakļāva. Vēsturnieku zinātniskajā darbā šī 
parādība ir parādīta saprotamā veidā. 
 
Šodien varas apsēstie neaizmirst, ka tad, kad tauta ir 
pārdzīvojusi šo garīgo epidēmiju un apzinājusies sakarības, 
tā ir noturīga pret šīs slimības atkārtotu izplatīšanos.  
Lai to novērstu, pētījumi tiek ignorēti, falsificēti, izplatīti un 
izmantoti pretēji to rezultātiem politisko mērķu sasniegšanai - ar 
pretēju efektu. (Daudz piemēru var atrast plašsaziņas līdzekļos 
par narkotikām, katastrofām, noziedzību, neonacistu kustību, 
ksenofobiju, izglītību, mākslu un māksliniekiem, medicīnu u. c.). 
Kā liecina pētījumi, personības brīvas attīstības kavēšanas 
process, fiziski ievainojot smadzenes, var novest pie vidējā 
intelekta koeficienta (IQ) samazināšanās no 100 līdz 110 līdz 
vērtībām, kas ir zemākas par 80 ballēm. Padomājiet tikai par labi 
zināmajām bailēm no eksāmeniem, kas kā bailes no nākotnes 
var uz laiku bloķēt daļu neironu tīkla. 
 
Cilvēks, ar kuru manipulē propagandas plašsaziņas līdzekļi, kā 
liecina nacionālsociālisma attīstība Vācijā, kā vēlētājs nav spējīgs 
pieņemt pārdomātus politiskus lēmumus, jo viņa radošie un 
intelektuālie resursi ir slēgti (sk. arī www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Šajā stāvoklī ievainotā cilvēka 
smadzenes var manipulēt ar varu, lai instinktīvi pārveidotu 
samazinātas apziņas neironu tīklu (likvidējot vai ierobežojot 
kritiskās, līdzsvarojošās un radošās apziņas tīklu), izmantojot 
vienkāršu, emocionāli uzlādētu jaunu informāciju. Pārnesot uz 
Rietumu pasaules demokrātisko valstu izglītību, saskaņā ar 
zinātniskiem pētījumiem (sk. Pizas pētījumu) attiecībā uz 
attiecīgajām salīdzināmajām valstu grupām pusaudži vidēji vairs 
nespēj sasniegt augstākos akadēmiskos rezultātus (samazinot 
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IQ). Tie paši rezultāti vēlāk atspoguļojas valsts ikgadējos 
ekonomiskajos datos, ja negatīvās informācijas patēriņš medijos 
netiek ierobežots, bet gan vēl vairāk veicināts. Intelektuāli 
norobežotajam mediju recipientam bez iespējamās agresijas vai 
depresijas attīstības paliek atvērts tikai ceļš uz brīvprātīgu 
piespiedu darbu (kas, savukārt, dod garīgajiem vīrusiem jaunu 
spēku) vai iespēju bez kritikas un motivācijas pārņemt valdnieku 
vēlamo vispārējo sabiedrības virzību. Trešās tūkstošgades 
sākumā ir pienācis laiks konstitūcijās iekļaut, ka iedzīvotāju vidū, 
izmantojot obligāto izglītību, tiek apmācīta un izveidota zināšanu 
sistēma, radošs apziņas tīkls, kas tādējādi stiprina neironu tīklu 
un īpaši tajā nostiprinās. Tas ļautu cilvēkam selektīvi un 
neapzināti iepriekš filtrēt uz viņu plūstošo evolucionāri svarīgo un 
arī nesvarīgo informāciju, tādējādi novēršot intelekta un 
radošuma ierobežošanu un vienlaikus panākot pretējo, proti, 
automātiski veicinot radošumu un inteliģenci visa mūža garumā. 
Katja Tīma (Katja Thimm) žurnālā "Der Spiegel" raksta:  
 
 "Katrs mācību process maina smadzenes" [2]. 
 
Gerhards Rots, Brēmenes Universitātes neirozinātnieks un 
Hanse-Wissenschaftskolleg rektors Delmenhorstā, apstiprina to 
pašā ziņojumā: 
"Katru mācīšanās procesu pavada izmaiņas smadzenēs."... 
 
Redzamais radošums ir sugas saglabājošs, tas veido neironu 
tīklu. Freiburgas Universitātes matemātikas un didaktikas 
profesors Gerhards Preiss: 
 

"Lai gan ētika un likums aizliedz invazīvus smadzeņu 
eksperimentus ar... 

Cilvēki. Taču pētnieki, veicot pētījumus ar dzīvniekiem, zina, ka 
sarežģītas smadzenes mācās līdzīgā veidā. Viņu smadzenēs 
notiek līdzīgi procesi, jo viņi abstrahē, vispārina un sadala vidi 
kategorijās, piemēram, mazs un liels, skaļš un kluss. Neironu 

pamatmehānismi ir universāli no jūras gliemeža  
cilvēkam. “ 
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Mācīšanās nozīmē informācijas nostiprināšanu smadzenēs tā, lai 
tos var izsaukt jebkurā laikā. Par iespējamo radošuma, 
inteliģences un cilvēcības attīstības līdzekli stāsta mākslinieks 
profesors Jozefs Boiss (Joseph Beuys): 
 
"Māksla, manuprāt, ir vienīgais evolūcijas spēks. Tas nozīmē, ka 

tikai no cilvēka radošuma var mainīties apstākļi." 
 

Kopš 1988. gada ar mākslas formulu ir pieejams mentāls 
instruments, ar kura palīdzību var mainīt apstākļus. Tas 
nodrošina vispārēji derīgu pieeju radošumam un, ārpus teorijas, 
grafiski-optisku veidu, kā veicināt neironu radošuma tīklu 
smadzenēs, kas kā radošās apziņas tīkls padara radošumu 
uztveramu un iepriekš filtrē un saglabā to kā izziņu. Par 
procesiem smadzenēs Gerhards Preiss izsakās šādi:  
 

"Smadzenēm ir jāaizsargā sevi no pārāk daudz mācīšanās. Jo 
Sekundi pēc sekundes par viņa uzmanību sacenšas 

neizmērojams daudzums iespaidu un priekšstatu. Ja tie visi tiktu 
saglabāti, smadzenes īsā laikā tiktu paralizētas bezjēdzīgu datu 

atkritumu plūsmas dēļ. Tāpēc tai ir jātiek galā galvenokārt ar 
diviem sarežģītiem uzdevumiem: atšķirt svarīgas lietas no 

nesvarīgām un veidot kategorijas. 
Vispirms smadzenes no visām domām un idejām, maņu 

stimuliem, sajūtām un pieredzes izdala to niecīgo daļu, ko tās 
uzskata par pietiekami svarīgu, lai saglabātu un atcerētos 

smadzenēs. Pēc tam šis izraksts ir jāsakārto. Jo tikai tiem, kas 
spēj atpazīt kategoriju "ābols" vārdos Boskop, Cox Orange un 

Granny Smith, pasaule iegūst jēgu. Milzīgo filtrēšanas un 
šķirošanas darbu veic aptuveni 100 miljardu nervu šūnu tīkls 

galvā, kas savukārt ir savstarpēji saistītas ar aptuveni 100 
triljoniem kontaktpunktu (sinapsēm). Katrs iespaids, katrs stimuls, 
katrs apstāklis, kam cilvēks ir pakļauts, maina šo smalki savērpto 

tīklu, nostiprinot dažus neironu savienojumus un vājinot citus." 
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Mākslas atšifrēšanas formula ne tikai izveido smadzenēs 
pastiprinātu radīšanas tīklu, bet arī iepriekš filtrē informāciju 
apziņai, lai atslogotu smadzenes un zināšanas tiktu sagatavotas 
(kā ābols), padarītas atpazīstamas kā radošums, prezentētas. 
Redzamais radošums ir sugas saglabājošs, tas veido neironu 
tīklu. Bērnībā līdz pubertātes vecumam attīstītie sinoptiķi un to 
savstarpējie sakari, ko attīstīja gēnu programmēšana, jaunā 
informācija un sugu saglabājošās atziņas pieaugušā vecumā 
veidojas no jauna, pārsvarā ar sugu saglabājošām atziņām, ko 
iepriekš filtrē apziņa. Šī formula ļauj veicināt iztēli un nākotnes 
veidošanos, izmantojot strauji augošu neironu tīklu radošai 
darbībai. Mūsdienās var paredzēt, ka smadzenēs attīstās 
radošuma centrs un/vai tīkls. Tā kā mūsu primārā sensorā 
uztvere ir redze, radošuma jeb mākslas atpazīšana, vizuālo 
radošo izmaiņu selektīva uztvere, radošā redze ir vissvarīgākais 
un efektīvākais mūsu konkrētās garīgās attīstības process. 
Radošuma izziņas procesu rada un/vai veicina sugas 
saglabāšanas gēnu programmēšana apziņas evolūcijas dzinējam 
un formula. Protams, plaisa starp cilvēkiem, kuri ir apguvuši šo 
izziņu un nostiprinājuši to savā neironu tīklā, paplašinās ar lielāku 
izziņas ātrumu un blīvumu, jo viņi no maizes un spēlēm filtrē tieši 
to informāciju, kas ir svarīga viņu sinapsēm un tīkla evolūcijai, 
atpazīstot pārmaiņas mūsdienu mediju daudzveidībā. Vācu 
pētnieks un antropologs Frīdemans Šrenks (Friedemann 
Schrenk) uzskata, ka šīs zinātniskās plaisas izpēte varētu strauji 
paātrināt cilvēka biokultūras evolūciju. Pamatprincips - meklētais 
kods - skaidri parādās visām dzīvības formām kā sugas 
saglabāšanas gēnu programma, kas filtrē sugas saglabāšanai 
nepieciešamo informāciju un saglabā to neironu tīklā. Šīs 
sakarības un garīgās un fiziskās sabrukšanas apgriezeniskais 
process ir iepriekš aprakstīti un pamatoti ar daudziem empīriski 
apstiprinātiem pētījumiem: 
a) Sugām specifiska prioritāte attiecībā uz pozitīvu informāciju 
b) narkomānija no negatīvas informācijas, nedabiski pārveidojot 
neironu tīklu. 
c) gēnu ieprogrammēta personības pielāgošanās negatīvajai 
ārējai pasaulei. 
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d) Ārējās pasaules maiņa ar saviem darbiem, lai panāktu 
saskaņu ar sava neironu tīkla iekšējām atziņām, līdz pat 
niknumam, rasu naidam, antisemītismam, sociālismam, 
komunismam, kapitālismam, ekspluatatīvajam koloniālajam vai 
globālajam kapitālismam, reliģiskajam fanātismam, terorismam, 
karam vai - un tas ir bieži sastopams - līdz gluži normālam 
neprātam. Bieži vien šīs parādības izpaužas jauktās formās, kas 
var būt, piemēram, reģionālas, nacionālas vai tām raksturīga 
grupu apziņa. 
 
Šajā sakarā neirobiologs un pētnieks no Madrides Alberto 
Ferruss (Alberto Ferrús) meklē nākamo svarīgo soli 
neirobioloģijā: 
 
"Mēs vēlamies atrast kādu neironu kodu, lai saprastu, piemēram, 

kā uztvere tiek kodēta mūsu smadzenēs. Vai arī kā mēs 
saglabājam atmiņā saņemto informāciju: Kods: Kā to dara mušas 
vai cilvēka smadzenes? Saskaņā ar kādu pamatprincipu? Katram 

organismam, protams, detaļas būs atšķirīgas. Bet, iespējams, 
iespējams, ir kāds tāds pamatprincips, tāds universālas vērtības 
kodekss. Tiklīdz tas tiktu atklāts, mēs būtu veikuši milzīgu lēcienu 

uz priekšu.  
Tas mūs aizvedīs tikpat tālu uz priekšu, cik savulaik Mendeļa 

likumi aizveda ģenētiku." 
 

Avots: Džonatans Veiters (Jonathan Weiter) "Laiks, mīlestība, atmiņa - uzvedības pirmsākumu 
meklējumos", kas publicēta 2000. gadā,  
Siedler Verlag, Berlīne. 
 
[1] Mediju patērētājs, pateicoties gēnu ieprogrammētai sugas saglabāšanas programmai, kļūst par narkomānu 
ar visām sekām un kaitējumu veselībai, kas saistās ar narkotiku lietošanu, jo viņa neironu tīklā ir izveidojušies 
savienojumi negatīvai informācijai. Mūsdienās no pētījumiem par narkotikām mēs zinām, ka, tiklīdz nervu 
savienojumi ir izveidojušies, atkarību rada atmiņa. Cilvēks ar garīgo vīrusu propagandas mediju starpniecību 
nonāk četrkāršās ģenētiskās lamatās. 
2] Labs rīts, dārgie skaitļi, Vācijas ziņu žurnālā "Der Spiegel" Nr. 27/2002. 
"Divas pētnieku komandas no Getingenes Maksa Planka institūta ir spējušas pierādīt, ka sinapses veidojas 
agrīnā smadzeņu attīstības stadijā pat tad, ja nav komunikācijas stimulu. Tikai vēlākā attīstības posmā 
Neaizstājami aktivizācijas stimuli." Avots: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki no Tokijas Universitātes, 
pētot primātu smadzenes pēc rīku lietošanas, pierādīja, ka neironi reorganizējas, lai integrētu rīku sava ķermeņa 
iztēlē. Avots: Tokijas Universitāte 
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Brīvības formula? 2020 

 
Mēs saņemam arvien vairāk informācijas un reklāmu par to, ko mēs 
šobrīd vēlamies, un arvien dziļāk ienirstam neironu tīkla struktūrā, kas 
mums rāda to, kas apstiprina mūsu iepriekšējo domāšanu un kas 
pašlaik ir iesaistīts. Filmu un mūzikas pakalpojumos tiek parādīts vairāk 
no tā, ko mēs klausāmies, un ziņu kanālos tiek parādīts vairāk no tā, 
kam mēs jau ticam vai no kā baidāmies. Tā nav reālā pasaule, bet tikai 
neliela tās daļa.  
 
Ar šo informāciju domāšana kļūst neobjektīva, un cita informācija kļūst 
tik margināla, ka mēs arvien mazāk izkopjam līdzjūtību pret citiem 
cilvēkiem. Tik ļoti, ka mēs varam dzīvot kaimiņos, bet dzīvot pilnīgi 
atšķirīgās realitātēs. Vai tā ir pasaule, kurā mēs vēlamies dzīvot, 
dezinformēti ar informācijas robotu palīdzību, mentālās salu pasaulēs, 
svešinieku kontrolēti izolācijā, nekad nespējot saskatīt dzīvības 
daudzveidību un veselumu?  
 
Algoritmu kultūrā sociālie mediji arvien vairāk  
parāda to, kas apstiprina mūsu izziņu un centienus, turklāt aizsedz 
lielāko daļu daudzveidīgās informācijas pasaulē. 
 
Algoritmu izstrādātāji apgalvo, ka viņi kalpo mums un sniedz mums 
vairāk tā, ko vēlamies. Taču patiesībā viņi sniedz tikai vēl vairāk no tā, 
ko mēs jau esam piedzīvojuši, vienlaikus manipulējot ar mums 
uzņēmuma, kas izstrādājis šos produktus un algoritmus, labā. Dodot 
bērnam tikai cukuru un konfektes, kas maskētas kā pārtika, tas palīdz 
cukura ražotājam, bet noved bērnu pie slimības un galu galā pie 
priekšlaicīgas nāves. Algoritmiska atkārtošanās kultūra ir stagnējoša un 
mirstoša kultūra, kas ierobežo mūsu uzmanību, vienlaikus izslēdzot vai 
apslāpējot informācijas daudzveidību un tādējādi arī cilvēku ģenialitāti 
un radošumu.  
 
Tā ir vērsta pret mūsu radošumu, inteliģenci, daudzveidību, iecietību, 
dzīvību, sugu un dabas saglabāšanu, un tas attiecas ne tikai uz mūsu 
radošuma informācijas radikalizāciju, bet arī uz vienpusēji konservētās 
informācijas negatīvo epigenētisko iedarbību uz mūsu ķermeņiem, 
mūsu veselību un mūža ilguma saīsināšanos, kā arī demokrātijas, 
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diferencētu viedokļu grupu apklusināšanu, izmantojot zirgiem, nevis 
cilvēkiem izgudrotus informācijas aizsegus, plašsaziņas līdzekļu veikto 
informācijas priekšatlasi un to interpretācijas suverenitāti, kas apdraud 
demokrātiju un mieru kā masu diktatūru. 
 
Algoritmiskie roboti kontrolē medijus un mūsu selektīvo uztveri, lai mēs 
varētu attīstīties tikai to programmu un informācijas ietvaros, kas mums 
šķiet realitāte. 
 
Kur ir algoritmi, kas sniedz mums to, ko mēs vēl neesam redzējuši, 
apsvēruši vai uzskatījuši? Kur ir algoritmi, kas ar  
radošumu izlaužas cauri šim domu cietumam tā, lai mēs bez patērētāju 
un zīmolu neirozes varētu padarīt savu personību, veselību un dzīvi 
laimīgāku, veselīgāku, empātiskāku, ilgtspējīgāku, jēgpilnāku un 
stiprinātu savu imūnsistēmu pret pandēmijām, slimībām un bailes 
izraisošiem mediju vīrusiem? Kas dod mums nevis to, ko mēs paši vai 
korporācijas/diktatori grib, lai mēs darām, iepriekš domājam un 
ieprogrammējam, bet to, kas mums patiešām ir vajadzīgs mums 
pašiem, sabiedrībai, dabai un pasaulei? Daba šo algoritmu jau pirms 
simtiem miljonu gadu ir ģenētiski izstrādājusi augos, dzīvniekos, 
cilvēkos un pat vienšūnu organismos un dzīvniekos bez smadzenēm, 
un to ir pilnveidojusi, saglabājot informāciju un epigenētiku sugas 
saglabāšanai. Dabas algoritma nosaukums ir "radošums". Tā mums ir 
devusi mākslu un inovācijas, vairāk pārtikas, brīvību, mūsu labklājību, 
ilgāku mūžu un labāku veselību, kā arī pirmo soli uz demokrātiju. 
Tagad mums tikai jāatklāj selektīvais dabas ģēnija algoritms, 
radošums, lai visiem cilvēkiem nodrošinātu labāku nākotni 
suverenitātē.  
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Ētisks kapitālisms 2014.-2020. gadam 
 
Ar sirsnīgu pateicību es veltīju šo nodaļu, 
grāmatas "Systemopposition" autors Maikls Grevens, 
kurš sarunās sniedza man vērtīgus padomus par jaunas, taisnīgākas 
sociālās sistēmas attīstību, kritizējot un sniedzot ieteikumus, un šādi 
raksturoja ētiskā kapitālisma modelētāju:  
 

"Dīters Liedke ir mākslinieks,  
Sociologs un sociālais filozofs 

 līdz šim nezināmās prāta sfērās." 
 

Prof. Dr. Mišels T. Grevens (Micheal Th. Greven), 2011. gads  
Politikas zinātņu profesors / Marburgas, Darmštates un Hamburgas universitāšu dekāns / DVPW 
Ētikas komitejas un DVPW Pastāvīgās mācību un studiju komitejas priekšsēdētājsLuigi Sturzo 

Premio Amalfi īpašā balva/  
Vācijas Politikas zinātnes asociācijas goda piespraude/ 

Padomdevējs ētiskā kapitālisma kā sociālās sistēmas izstrādē. 
 

Mihaela Grevena apgalvojums liecina, ka Hēgeļa dialektika un viņa 
ideālisms ar Marksa materiālismu vēl nav realizēti, sintezējot tos ētiskā 
kapitālismā.  
 
Tālāk izklāstītās domas par ētisko kapitālismu nevar būt patentēts 
līdzeklis.  
 
Šis saraksts nav izsmeļošs.  
Protams, jauni sasniegumi un pētījumi mainīs prasību parametrus, taču 
kopā ar jaunajiem atklājumiem tie norāda, kādā virzienā mēs varam 
virzīties, lai nākotnē ar vairāk nekā 20 miljardiem cilvēku nodrošinātu 
mieru. Jāņem vērā zināmi konteksti, jāapspriež nākotnes attīstības 
tendences, kā arī jāpievērš politiķu un uzņēmumu uzmanība, rosinot 
domāt par to, kā ētisko kapitālismu var attīstīt un īstenot sociālpolitiskā 
līmenī ne tikai Vācijā un Eiropā, bet visā pasaulē. 
 
No šodienas perspektīvas raugoties, nav ieteicams tālāk paplašināt 
kapitālismu ar tā vājajām un tumšajām pusēm, nenodarot vēl lielāku 
kaitējumu cilvēcei, dabai un videi. Gluži pretēji, mums ir vajadzīga 
jauna kapitālisma koncepcija, kas ietvertu kapitālisma priekšrocības un 
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aizsargātu un īstenotu ANO hartā noteiktās cilvēktiesības un sugu 
saglabāšanu radīšanas izpratnē, kā arī kā galveno priekšnoteikumu un 
pamatu izvirzītu ilgtspēju un kopīgu vides aizsardzību.  
Mums kā jauns sociālās evolūcijas virzītājspēks ir nepieciešams 
 "Ētisks kapitālisms".  
 
Ētiska kapitālisma evolucionārās priekšrocības: 
Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem tas atbilst mūsu ģenētiskajai un 
epiģenētiskajai, dabiskajai, sociālajai un evolucionārajai DNS 
programmai: "Būt mūsu cilvēkam". 
 
Ētiska kapitālisma mērķi 
Ētiskais kapitālisms ir vērsts uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu produktu un 
uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, kā arī uz ētisku peļņu, kurā pirmajā 
vietā ir cilvēki un daba. 
 
1. tiesības uz brīvu attīstību 
Katrai personai ir tiesības uz: Informācijas brīvība, preses brīvība, 
atbildīgo personu mediju kodeksa ievērošana, uz izglītību un brīvu 
radošuma un personības attīstību, brīva piekļuve Código Universo caur 
izglītības sistēmām, lai vienkāršāk (tikai redzot izpratni) neirobioloģiski 
pielāgotu esošo radošumu viņa ticības kopienā, kultūru un viņa tautu, 
kā arī izpratni par iepriekš nesaprastu reliģiju, tautām, kultūrām, 
mākslas darbiem un inovācijām, kā arī tiesības uz brīvi pieejamu 
internetu, izglītības, skolu, profesionālās un tālākizglītības sistēmām, 
turklāt tiesības uz informāciju par Código Universo un dažādiem 
plašsaziņas līdzekļu kodeksiem reģionā dominējošajā valsts valodā un 
angļu valodā, papildus tam 
bezmaksas piekļuve ar datoru un bezmaksas interneta 
pieslēgumu. 
 
2. starptautiskās sabiedrības aizsardzība 
Katram cilvēkam ir tiesības uz savu brīvību un cieņas aizsardzību, kā 
arī uz pasaules kopienas aizsardzību pret totalitārām valsts sistēmām, 
diktatūrām, terorismu, karu, genocīdu, spīdzināšanu, apspiešanu, 
ekspluatāciju, rasismu, atstumtību, nepatiesu un maldinošu informāciju, 
kā arī pret tiešu un slēptu, smalku baiļu izplatīšanu. 
 
3. tiesības uz beznosacījumu pamatienākumu. 
Ikvienai personai ir tiesības uz tīru dzeramo ūdeni, apģērbu, 
medicīnisko aprūpi, pārtiku, kā arī pienācīgu mājokli un/vai 
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beznosacījumu pamatienākumiem, kas ļauj viņai pēc pašas vēlēšanās 
uzņemties brīvprātīgu darbu sabiedrības labā vai veikt uzdevumus un 
darbu, kas piešķir jēgu viņas dzīvei un nodrošina papildu ienākumus. 
Turklāt ikmēneša pamatienākums dod viņam arī iespēju nostāties kādā 
no sabiedrības labklājības platformām. Ar Código Universo palīdzību 
atraisot savu epigenētikā esošo radošumu, katrs cilvēks veicina savas 
valsts, uzņēmumu un dzīves ētisko attīstību un ekonomiskos 
panākumus, izplatot ētiskus produktus un ētiskus uzņēmējdarbības 
modeļus, kā arī savu ekonomisko līdzdalību ētiskās koncepcijās. 
Beznosacījumu pamatienākumam būtu jānodrošina cilvēka cieņa. 
Nodokļi jāmaksā tikai tiem, kas gūst labumu no darba un datoru 
izmantošanas, proti, uzņēmumiem un organizācijām. Par darba izpildi 
vairs nedrīkst sodīt ar nodokļiem, kā tas bija feodālisma laikā. 
Ienākumu nodoklis vai darbaspēka nodoklis tiek atcelts kopā ar 
sociālās sistēmas izmaksām un veselības un pensiju apdrošināšanu un 
aizstāts ar tiešsaistes tirdzniecības nodokli lietošanas un piegādes 
vietā, kā arī ar vispārēju ražošanas nodokli rēķinu izrakstījušās 
pašvaldības/valsts valstī vai uzņēmuma darbības vietā.  
Tiek reformēts pievienotās vērtības nodoklis jeb tirdzniecības nodoklis.  
 
Veids 
Lai sasniegtu ētiskā kapitālisma mērķus, mums nav vajadzīga valsts, 
globāla mēroga uzņēmums vai reliģiska kopiena, bet gan cilvēki visā 
pasaulē, kuri nevēlas turpināt atbalstīt ekspluatatīvas, dominējošas un 
duālistiskas sistēmas un kuri vēlas piedalīties pozitīvas, atvērtas 
ētiskas pasaules veidošanā. Likumi un konstitūcijas nav šķērslis 
ētiskam kapitālismam. Taču pat tajās valstīs, kur ētiskais kapitālisms 
būs aizliegts, saskaņā ar ētiskā kapitālisma principiem dzīvojošo 
atvērto valstu iedzīvotāju ātrāka un spēcīgāka radošuma attīstība, 
labāka veselība un augstāka labklājība apliecina praktiski un filozofiski 
brīvākas cilvēku veidošanas iespējas. Pakāpeniski pat slēgtās 
sociālajās sistēmās (kā to rāda pēdējo 500 gadu vēsture) 
nostiprināsies atziņa, ka bez brīvības, cieņas, labklājības un iedzīvotāju 
veselības (pasaules iedzīvotāju skaitam arvien pieaugot), ANO 
Cilvēktiesību hartas ievērošanas un reliģiskās brīvības neviena valsts 
nevar pastāvīgi novērst sociālās sistēmas attīstību. 
 

Ierosinātie vēlēšanu jautājumi: Vēlētāju kopiena un 
izstrādājamie mākslīgā intelekta programmatūras rīki, kas 
izmantos iedzīvotāju intelektu (tādējādi apkopojot, filtrējot un 
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izstrādājot pilsoņu izstrādātos balsošanas jautājumus diskusijai), 
nodrošina trīs "par" un trīs "pret" bezpartejiskas, 
bezpersoniskas, grafiskas faktu filmas ar skaidriem 
skaidrojumiem, kas balstīti uz pierādījumiem balstītā informācijā 
(ko, pamatojoties uz faktiem un mediju kodeksa ievērošanu, 
sagatavo un pārbauda bezpartejiski studenti universitātēs), kas 
veicina vēlētāju izglītību, zināšanas un brīvu lēmumu 
pieņemšanu. 
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Tiešā demokrātija 2014 -2020 
 
Atgriežoties pie mūsu desmit tūkstošgadu vēstures;  
 

Vairāk cilvēku = vairāk cilvēktiesību, 
vairāk brīvības, vairāk labklājības, vairāk veselības, vairāk dzīves 

laika un vairāk informācijas, vairāk zināšanu. 

Līdz šim kapitālismā mēs esam pielāgojuši cilvēkus tam, kā 
strādā mašīnas, lai gūtu peļņu no ražošanas. Palielinoties 
pasaules iedzīvotāju skaitam, mēs izmantosim inovācijas, lai 
pielāgotu robotus, kuri nākotnē paši rakstīs savas programmas, 
cilvēkiem. Nākotnē darbs tiks organizēts individuāli tā, lai katrs 
cilvēks varētu dzīvot jēgpilnu dzīvi savā izvēlētajā valstī, cieņā, 
labklājībā un veselībā.  

Radošuma, izglītības, demokrātijas un otrās apgaismības 
saistība ir pierādīta daudzos pētījumos, un es atkārtoju šo 
pētījumu rezultātus, jo uzskatu, ka ceļš uz pozitīvu nākotni ar 
lielāku iedzīvotāju dzīves laiku, radošumu un izglītību atspēko arī 
dažu valdnieku izlikto argumentu, ka iedzīvotāji nav spējīgi 
pašorganizēties tiešās demokrātijas ceļā. 

Šeit tiek aizmirsts, ka jau līdz ar tiešās demokrātijas iespējas 
publicēšanu vienlaikus ar augstu, mākslīgi no ārpuses ar mediju 
palīdzību, mūsu smadzenēs ar baiļu sinapses mutācijām 
uzceltas inteliģences robežas un bezspēcības sajūtas, ar 
brīvības risinājumiem un personīgo atbildību tiek mazinātas, kas 
ved no IQ samazinošām baiļu pastāvīgām cilpām un uz to:  

a. Vai publikācijas un diskusijas par baiļu un domāšanas 
bloķēšanas ietekmi mazina šīs bailes. Iedzīvotāji mācās 
aizsargāties no pārspīlētām, nereālām bailēm un domāšanu 
paralizējošas informācijas un paši tās pārvērtēt pēc to nozīmes 
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un reālās baiļu skalas, neignorēt šo pārvērtēto informāciju, bet, ja 
tas ir iespējams un nepieciešams, vai arī var organizēt palīdzību 
cietušajiem, rast holistiskus līdzpasaules risinājumus, izmantojot 
cilvēku rojveida inteliģenci baiļu izšķīdināšanas demokrātiskos 
procesos.  

b. Neirobioloģiski un epiģenētiski iedarbīgie baiļu, radošuma un 
IQ smadzeņu bloķētāji (kas it kā brīdina par reālām briesmām, 
ģenētiski ieprogrammēti, var tikt ļaunprātīgi izmantoti, lai 
antidemokrātiski kontrolētu populācijas IQ samazināšanai, lai 
domāšanas bailēm un stingrībai), kurus smadzenēs iecirtuši 
mediji, atkal tiek atcelti ar suverēnu un radošuma formuli 
radošuma procesos mākslā, kas ir kļuvusi par tēlainu, par 
spoguļneironu un informācijas apvedceļotāju pasludinātu 
inovāciju vai problēmu risinājumu smadzeņu neironu tīklojumā. 
Tas ir šodien zinātniski zināms (arī epigenētiski iedarbīgs) 
neiromadzeņu evolūcijas brīnums caur izziņu-informāciju sevis 
un sugas saglabāšanai: mediju un autoritāšu piekritējs, četrus 
gadus bez varas, viltus ziņu un lobisma pārvaldīts, kļūst par 
aktīvu, radoši domājošu demokrātu un tiešās demokrātijas 
suverēnu caur radošuma radītu tīklošanos-formāciju (trīskāršā 
nozīmē). 

Arī aizmirst pretinieki tiešās demokrātijas ir tas, ka iedzīvotāju 
blockchain nodrošināta; Roboti, ilgtspējīga nākotne, radošums, 
veselība, brīvība, izglītība un ētikas programmas, izmaksu un 
nodokļu samazināšanas programmas un visasgoryhtms, lai 
optimizētu labākos balsošanas priekšlikumus un vēlēšanu 
lēmumus no cilvēkiem un ar BIG Data un to pārvēršanu 
rīcības plānos un likumdošanas priekšlikumos, var izmantot bez 
partijām piesaistītiem politiķiem un lobēšanas tautas 
balsojumam, no kuriem izvēlētie (Open Sours attīstībai un 
vēlētāju uzraudzībai) vēlēšanu programmām un jautājumiem 
(universitātes producēto sešu pro un pret faktu filmu par attiecīgo 
vēlēšanu jautājumu īstenošanai) tiek nodoti balsošanai, pēc sešu 
faktu filmu noskatīšanās, ar pilsoņu vēlēšanu licenci. 
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Ienākumu un algas nodoklis tiks atcelts. Nodokļu sistēma tiks 
mainīta uz ētisku līdzsvaru (skatīt Ētisks kapitālisms) saskaņā ar 
principu "piesārņotājs maksā par nodarīto kaitējumu" un uz tīriem 
patēriņa nodokļiem. Pilsoņi, kuri ir kognitīvi veseli un nevar vai 
nevēlas piedalīties vēlēšanās, vēlēšanu gadā maksās 10% 
nodokli no saviem gada ienākumiem, jo viņi nepiedalās 
demokrātiskajā vēlēšanu procesā un uzspiež saviem 
līdzpilsoņiem savu lēmumu pieņemšanu kā demokrāti.  
 
Brīvas, aizklātas un tiešas vēlēšanas  
Pieprasiet savas cilvēktiesības ar tiešās demokrātijas palīdzību!  

 
 
Negatīvajām reģionālajām, nacionālajām un globālajām norisēm 
var stāties pretī tikai tajos pašos līmeņos ar ētiskām idejām un 
konstitūciju un likumu palīdzību, tādējādi paverot pozitīvu nākotni 
visiem cilvēkiem, izmantojot uz jautājumiem balstītu tiešo 
demokrātiju.  
 
Izvēlieties, vai jūs un jūsu bērni vēlaties dzīvot brīvā pasaulē, 
kurā visiem ir veselība un labklājība.  
 
Ar tiešās demokrātijas palīdzību nobalsojiet par to, lai 
uzraudzības kapitālisma monopoli tiktu sadalīti ar likumiem, lai 
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sociālo tīklu un izlūkošanas aģentūru mega-dati tiktu publiskoti 
galapersonalizēti ētiskai ideju attīstībai un lai uzraudzības 
kapitālisma datu prognožu zemapziņas izmantošana netiktu 
izmantota intelekta un IQ samazināšanai, personības, brīvības, 
radošuma, veselības, dzīves ilguma, demokrātijas, finansiālās 
brīvības un ētiskās attīstības iespējas un brīvības indivīdiem, 
grupām vai tautām, un ka uzraudzības kapitālisms ar 
likumdošanas palīdzību jāpārveido par ētisko kapitālismu visu 
cilvēku labā. 
  
 
Tēmu tieša izvēle  
Žurnāli un sociālie plašsaziņas līdzekļi prezentēs trīs zinātniski 
pārbaudītas faktu pārbaudes filmas par un trīs faktu pārbaudes 
filmas pret, katra piecu minūšu garumā, par attiecīgo vēlēšanu 
jautājumu.     
 
Jūsu balss  
Balsojiet par tiešo vēlēšanu sistēmu, kas valdības amatus 
aizpilda ar profesionāliem vadītājiem. Tematiskajā tiešajā 
demokrātijā netiek ievēlētas partijas vai politiķi, bet par 
izvēlēto un prezentēto vēlēšanu tēmu balso suverēns vēlētājs, 
izmantojot vēlēšanu lietotni.  
 
Blokķēdes vēlēšanas ir slepenas, drošas un ar tām nevar 
manipulēt.  
 
Reģistrējieties bezmaksas tiešās demokrātijas mobilajai 
lietotnei vairāk nekā 100 valodās, lai jūs varētu lemt par 
ilgtspējīgu dabu un ētisku nākotni veselībā un cieņā sev un savai 
ģimenei, kā arī par savu dzīvi un brīvību.  
 
Vēlēšanu lietotne vāc un apvieno tiešās demokrātijas vēlētājus, 
līdz piecos līmeņos veidojas reģionāls, valsts mēroga vai 
globāls demokrātiskais vairākums tiešās demokrātijas 
atbalstam. Esi suverēns un sazinies ar cilvēkiem, kas domā par 
brīvību, sociālajā tīklā - www.the-sovereign.com ar brīvību 
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domājošiem cilvēkiem no Issues Direct Democracy, veidot 
draudzību un apmainīties idejām. 
 
 
 
Izvēlieties, kā vēlaties dzīvot  
 
 
www.the-sovereign. com izvēles lietotni, lai 
atrastu jaunus draugus labākai dzīvei.  
 

 
 
Ja ikviens no mums iegūst 4 draugus, īsā laikā 
mēs eksponenciāli iegūstam demokrātisku 



 

 
29 

vairākumu un varam pieprasīt cilvēktiesību 
ievērošanu un ilgtspējīgu kapitālisma attīstību.  
 
Jau ar septiņiem procentiem  
www. the-sovereign. com vēlētāji var padarīt 
pasauli labāku.  
 
Padomājiet, cik strauji sociālais tīkls var 
attīstīties 4 gadu laikā.  
  

sociālais tīkls 
www.the-sovereign.com 
Uz negatīviem un globāliem izaicinājumiem mēs varam 
reaģēt tikai ētiski, pozitīvi globāli un nacionāli.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (veidošanā) nav politiska partija, ideoloģija 
vai reliģija, bet gan globāli strādājoša tautas kustība, 
kas visās valstīs iestājas par ētiski veidotu ilgtspējīgu 
vidi un līdzāspastāvēšanu nacionālajās valstīs un ar 
"cilvēces radošuma rojveida inteliģences 
programmatūras palīdzību", atbilstoši katras valsts 
attīstītajai kultūrai, palīdz nodrošināt optimālu un ētisku 
dzīvi brīvībā, cieņā un pašnoteikšanās ceļā uz labāku 
nākotni valsts iedzīvotājiem tiešās demokrātijas 
apstākļos.  
Pieprasījums - tiešā demokrātija, cilvēktiesību 
ievērošana un kapitālisma attīstība: 
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JŪSU PILSĒTĀ  
JŪSU VALSTĪS  
JŪSU VALSTU KOPIENĀ  
GLOBAL 
 
Balsojums tagad par tiešās demokrātijas jautājumiem 
un jūs iegūsiet sabiedrības modeli, ko garantē 
Pamatlikums vai valstu konstitūcijas, ja pietiekami 
daudz cilvēku jūsu valstī jums piekritīs.  
 
Ne vairāk valsts, bet mazāk valsts, mazāk likumu un 
noteikumu, kā arī ilgtspējīgas koppasaules sistēmas 
nodrošinās labāku nākotni.  
 
Kļūsti aktīvs savas un visu cilvēku brīvības labā! 
 
Tiešā demokrātija ir tik vienkārša 
Balsojiet ar globālo tiešo vēlēšanu aplikāciju un 
sazinieties ar cilvēkiem, kuriem rūp jauna ētiska 
pasaule, kurā valda miers, brīvība, veselība un 
labklājība visiem cilvēkiem, izmantojot sociālo tīklu: 
www. the-sovereign. com ar cilvēkiem, kuriem rūp jauna 
ētiska pasaule, kurā valda miers, brīvība, veselība un 
labklājība visiem cilvēkiem. Apmainieties ar viņiem un 
kopā ar viņiem veidojiet taisnīgāku un brīvāku vietējo un 
globālo sabiedrību jums, jūsu bērniem un visiem 
cilvēkiem.  
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Lai uzlabotu demokrātiju, sabiedrību, vidi un pasauli ap 
mums, balsošanai un diskusijai piedāvājiet savus 
radošos ierosinājumus par uzlabojumiem, lai uzlabotu 
demokrātiju, sabiedrību, vidi un pasauli ap mums.  
Brīvība veidot pasauli apstājas tur, kur valsts, 
uzņēmumu produkti vai pakalpojumi neaizsargā un 
neveicina cilvēku un radošu, ilgtspējīgu 
līdzāspastāvēšanu, bet ierobežo, kaitē vai mazina 
iedzīvotāju un līdzāspastāvējošās pasaules cieņu, 
radošumu, brīvību, veselību, IQ, dzīves ilgumu un 
labklājību.  
 
Vide un pasaule ap mums, cilvēktiesības un 
konstitūcijas iezīmē ceļu uz jaunu brīvību, veselību, 
cieņu un labklājīgu dzīvi visiem.  
 
Pieprasiet savas tiesības uz pašnoteikšanos, radošumu 
un dzīvi bez bailēm. 
 
Mums ir laiks, jo tas mums strādā 
un turpina vākt atbalstītājus vēlētāju platformā www.the-
sovereign. com, līdz izveidojas iedzīvotāju vairākums:  
 
in CITIES, REGIONĀLĀS,   
VALSTĪS UN PASAULĒ  
 
ir izveidojušas tiešās demokrātijas vēlēšanu 
sistēmu, lai saskaņā ar valstu konstitūcijām un 
pamatlikumiem parlamentāro demokrātiju varētu 
pārveidot par tiešo demokrātiju ar ētisku 
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kapitālismu, kas orientēts uz cilvēku, vidi un 
dabu katrā valstī.  
 
Tikmēr mēs atstāsim vēlēšanu programmu kā  
Izstrādāt "the-sovereign app", šifrētu ar blokķēdes 
palīdzību, slepenai balsošanai un ieprogrammēt to 
valstīm visās dominējošajās valstu valodās. 
 
Vēlēšanu lietotnes "The-Sovereign" balsošanas sistēma 

izmantos blokķēdes šifrēšanas drošību. Vēl 
neizstrādātajā vēlēšanu lietotnē vēl tiks nodalīta vēlētāja 

identifikācija un balsošana, lai garantētu vēlētāju 
anonimitāti. 

 
Ar lietotnes vēlēšanu programmu: 
 www.the-sovereign. com, mēs izveidosim taisnīgāku un 
ilgtspējīgāku pasauli, kurā izmantosim mākslīgā 
intelekta programmatūru un globālās sabiedrības 
rojveida inteliģenci, lai uzsāktu nākamo, sen nokavēto 
sociālo sistēmu evolūcijas soli un veidotu vislabāko 
iespējamo nākotni cilvēkiem un videi.  
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Vēlēšanu jautājumi nav pakļauti lobiju, tirgus, politiķu, 
mediju vai partiju ietekmei, jo vēlētāji nav apvienoti 
partijās vai vēlētāju grupās un satiekas tikai blokķēdes 
nodrošinātās suverēnās vēlēšanu rezultātu vēlēšanās 
pēc savas brīvas gribas un suverēnas atbildes uz 
vēlēšanu jautājumiem. Papildu slepeni drošības 
pasākumi ir ieviesti, lai nodrošinātu, ka balsošanas 
jautājumus, vēlēšanas vai vēlētājus pēc iespējas vairāk 
nevar ietekmēt vai nopirkt ar vēlēšanu dāvanām lobisti, 
partijas, plašsaziņas līdzekļi vai valdības. Ziedojumus 
"The Sovereign Organisation" var veikt tikai Fundacion 
Liedtke kā pilnvarotajam. Ziedotāju vārdus un uzvārdus 
nesastāda un neuztur ne Fundacion Liedtke, ne tiešās 
demokrātijas organizatori. Suverēnās tiešās 
demokrātijas finansēšana vai sponsorēšana nav 
iespējama, jo mēs nevēlamies pieļaut nekādu ietekmi 
uz vēlēšanu jautājumiem.   
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Kļūstiet pārliecināti un piedalieties.  
Neatstājiet pasaules nākotnes veidošanu lobētājiem un 

valdībām. 
 

Pat tad, ja politiķi piekāpjas demonstrācijās,  
esiet brīdināti, piesargāties un zvaniet jau tagad, lai  

Tiešā demokrātija. 
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Jūsu pirmā globālā izvēle  
par globālas tiešās demokrātijas izveidi 
 
Tiešajās vēlēšanās var piedalīties ikviena 
persona, kas sasniegusi 14 gadu vecumu.  
 

 
 
 

Jūsu Blockchain biļetens  
par pirmo principiālo jautājumu               
 
 
 
 
Reģistrējieties, lai mēs varētu jums paziņot, kad būs laiks doties 
uz skolu. 
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Vēlēšanu	veidlapa: 
Vārds	Uzvārds	 
Vecums	 
Valsts	(atlase) 
Pilsēta	(izvēle) 
Pasta	indekss	(	) 
E-pasts: 
Tālrunis 
Whatsapp	
Dzimtā	valoda	(atlase)	
Papildu	valoda	(izvēle) 

Jūsu	dati	ir	slepeni	un	netiks	koplietoti	vai	pārdoti,	netiks	nodrošināti	ar	reklāmu,	bet	tiks	
izmantoti	tikai	suverēnas	tiešās	demokrātijas	globālai	izplatīšanai,	bezmaksas	veselības	
lietotnei	visiem	cilvēkiem,	kā	arī	Globalpeace	Campus	Peace	Center	ar	iekšējām	sīkdatnēm,	
lai	nodrošinātu	jums	piekļuvi	informācijai,	lai	izveidotu	ētisku	kapitālismu	ar	jaunu	un	
labāku	pasauli.				 

 

 
Vai vēlaties tiešo demokrātiju? 
 

O Jā      
O Nē        
O bez viedokļa 
(lūdzu, atzīmējiet atbilstošo) 
 
 
Suverēnas blokķēdes vēlēšanas aizsargā pret vēlēšanu 
rezultātu viltošanu un korupciju gan vietējā, gan globālā 
mērogā. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Kas ir The Sovereign Global Trust? 
Sovereign Global (TSG) Trust pārvalda trasta dibinātāju, biedru 
un suverēnās monētas aktīvus, kā arī to suverēno trastu aktīvus, 
kas izveidoti valstīs, lai īstenotu nacionālo tiešo demokrātiju.  
  
Trusta biedri nav politiska partija vai reliģija (un nevēlas kļūt par 
partiju vai reliģiju), bet gan tautas demokrātiska kustība, kurā 
apvienojušies cilvēki neatkarīgi no reliģijas, piederības politiskajai 
partijai, ideoloģijas, pasaules uzskata, sociālās, finansiālās vai 
etniskās piederības, sociālās vai izglītības grupas orientācijas, 
ādas krāsas, dzimumu vai vecumu tikai par faktiskiem un 
vēlēšanu jautājumiem kopā, lai balsotu par ētiska kapitālisma 
koncepciju, kas orientēta uz cilvēku un dabu, ar globālu tiešo 
demokrātiju, attiecīgo valstu konstitūciju ietvaros miermīlīgi un 
demokrātiski par labu visiem cilvēkiem visā pasaulē tiešsaistē, lai 
balsotu par jaunu ilgtspējīgu koppasauli mierā, veselībā un 
labklājībā cilvēkam un dabai. 
Saskaņā ar BRITĀNIJAS VIRGĪNU SALU likumiem tiek 
nodibināts Sovereign Global Trust, lai uzsāktu pirmo globālo 
tiešo demokrātiju. 
Katrai pavalstij tiek izveidots Suverēns trests, kas, ņemot vērā 
pavalsts kultūru, likumus un konstitūciju, kā arī valsts valodu(-as), 
organizē un ierosina Suverēnam lemt un balsot par valsts 
diferencētajiem balsošanas jautājumiem ar piedāvātajiem 
risinājumiem. 
 
TSG Trust, tāpat kā balsošanas jautājumu izkārtojums, nav 
pakļauts nekādiem ārējiem lēmumiem.  
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Reklāmas vai sponsorēšana TSG Trust plašsaziņas līdzekļos 
nav iespējama.  
 
Ziedojumus TSG Trust var veikt tikai anonīmi. 
 
Suverēno monētu ieguvēja dati ir bloķķķēdes aizsargāti, un tos 
nevar apskatīt pat TSG Trust locekļi.  
 
Suverēnā trasta uzdevumi 
Ar tīrajiem ieņēmumiem no suverēnās monētas pārdošanas un ziedojumiem 
mēs 100% apmērā finansējam trīs prioritātes, lai veicinātu ētisku pasauli: 

 
a.) globālās tiešās demokrātijas "The Sovereign" izveide.  
b.) piecu "Globalpeace Campus INC" miera centru būvniecību. 
c.) bezmaksas globālās veselības veicināšanas lietotnes "aimeim" 

izpēte un programmēšana visiem cilvēkiem.  
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Sovereign Sociālais tīkls: 

 
Sovereign-Star:      Sociālais tīkls: video, filmas, fotogrāfijas un teksti par  
                                 Tēmas un izvēles jautājumi ar valodas izvēli un     
                                 Dzimtās valodas marķējums      
                                 Informācijas apmaiņa + draudzības pieprasījumi ar  
                                 Tikšanās kalendārs, lai iepazītos personīgi 
 
Sovereign-Fink:      Publiskā videokonferences asambleja un     
                                  Pasākuma ķēde  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain un īpaši nodrošināta     
                                  un pret pieskaršanos aizsargāts tālrunis un video ar  
                                  Konferences zvans 
 
Suverēns amats:    Blokķēde un īpaši nodrošināta       
                                 E-pasta sistēma 
 
Sovereign-Lark:     Blockchain un īpaši nodrošināts     
                                Teksts, foto, video draudzības sistēma Suverēns  
                                Kopiena  
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Suverēno saziņas sistēmu ētikas noteikumi  
Negatīva informācija, kas pārkāpj Mediju kodeksu, ANO Cilvēktiesību hartu, 
cilvēka cieņu, cildina, kurina vai veicina naidu, vardarbību vai iebiedēšanu un 
diskrimināciju, vai ir acīmredzami nepatiesa kā fakts, vai cenšas ierobežot 
informācijas brīvību, radošumu, demokrātiju un ilgtspējīgas vides attīstību vai 
iedzīvotāju izglītību, tiks dzēsta. Lietotājs apliecina, ka viņš neizmanto 
suverēnās saziņas sistēmas, lai sniegtu uzskaitīto negatīvo informāciju, jo 
"Sovereign Trust" var bloķēt viņu kā saziņas lietotāju un kā valsts locekli, 
vēstnieku vai ģenerālsekretāru. 
 
Suverēnā datu drošība: lietotāji un vēlētāji paliek slepeni. 
Visi suverēnu lietotāju privātie dati un visi Sovereingn sakaru sistēmu dati: 
Falcon, Post, Fink un Lark ir lietotāju īpašumtiesības un neierobežots 
īpašums, kas netiks pārdots vai kopīgots un ir aizsargāts ar Blockchain. 
 
Blokķēdes suverēnā monēta aizsargā jūsu globālo neatkarību. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jauna globāla blokķēdes suverēnās vērtības apmaiņa  
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par Soverein-Coins pret Artinvest mākslas darbiem, akcijām vai Globalpeace 
nekustamo īpašumu ar vērtību krātuvi nodrošina globālu un finansiālu 
elastību, kā arī ētisku peļņu. 
Lai saglabātu Sovereign balsotāju un lietotāju konfidencialitāti, Sovereign tīkla 
operators var iznīcināt visus datus bez aizstāšanas. Suverēno sakaru sistēmu 
lietotājs ar šo dod savu piekrišanu un ar Suverēno sakaru sistēmas 
izmantošanu, ka viņa datus neatgriezeniski iznīcinās Suverēnā tīkla operators 
(operatoram neatmaksājot izmaksas par datu atgūšanu vai aizstāšanu) 
gadījumā, ja to apdraud (piemēram, uzticības valsts juridiskas izmaiņas) 
iestādes, valdības, hakeru uzbrukums vai trešās personas. Jūsu aktīvi un 
svarīgi dati būs drošībā un aizsargāti ar blokķēdēm jūsu mobilajā tālrunī, 
atmiņas ierīcē vai datorā. Pēc dzēšanas lietotājs var atkal pieteikties, jo 
suverēnie serveri darbojas jaunās vietās, ja pastāv risks, ka varētu notikt 
iejaukšanās vēlēšanās, izlūkošanas mēģinājums, balsošanas jautājumu 
veidošana, aizklāta balsošana vai vēlēšanu sistēma saskaņā ar citas valsts 
likumiem.  
 
 
Sociālais tīkls Sovereign ir bez reklāmām un sīkfailiem 
Sociālā tīkla Sovereign, tostarp sistēmu -Falcon, -Lark, -Fink un -Post 
izmantošana ir bez maksas. 
Reģistrētie sociālā tīkla Sovereign lietotāji saņems paziņojumu pēc drošas 
saziņas programmas pabeigšanas. 
 
Bezmaksas reģistrācija kā sociālā tīkla Sovereign lietotājam  
Lai izmantotu Sovereign drošo sociālo tīklu, nav obligāti jābūt The Sovereign 
Gobal Trust biedram vai tiešās demokrātijas vēlētājam. 
 
Šī reģistrācija ir bez maksas, un, to pabeidzot, tiek nodrošināta vieta 
Suverēnajā drošības programmā: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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kļūt par biedru  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

Globālā valsts programma  
Pirmajā posmā ir paredzēti tikai daži priekšlikumi pārmaiņām un 
to īstenošanai kā darba bāze, lai mainītu globālās ētiskās 
sabiedrības virzienu jaunai pasaulei, kas jāpielāgo katras valsts 
apstākļiem un prasībām. 

Jebkurš biedrs var iesniegt priekšlikumus un vēlēšanu biļetenu 
jautājumus, par kuriem izmaiņas un pielaidi vēlēšanu biļetenā 
pēc tam organizēs suverēnie vēstnieki un uzticības fonda 
ģenerālsekretāri attiecīgajā valstī un attiecīgās valsts iedzīvotāji 
KI Wiki vēlēšanu biļetenu jautājumu mediju procedūrā ar faktu 
pārbaudi bez partijām vai personām saskaņā ar vēlēšanu 
biļetenu tēmām valsts valodā vēlēšanām. 

Tīmekļa vietne www.the-sovereign. com ir dubultā veidā nostiprināts ar tapām. Mēs nenoteicam 
Cuckis, dati netiek pārdoti, bet tikai izmantoti miera un tiešās demokrātijas attīstības veicināšanai. 
Visi dati par Suverēnajiem vēlētājiem un Suverēnā trasta locekļiem paliek rezervēti tikai miera un 
demokrātijas projektiem un ir slepeni. Pašvaldību, štatu un pasaules mēroga vēlēšanu rezultāti 
tiek publicēti tiešsaistē bez vārdiem un personas datiem. Tikai vēlētājs ar savu šifrēto mobilo 
lietotni var pārbaudīt savu nodoto balsi blokķēdes vēlēšanu statistikā. Valdības iestādēm nav 
piekļuves lietotāju datiem. The opensouce izveidots blockchain vēlēšanu programma vēlēšanu 
programma tiešās demokrātijas; the-sovereign.global ir likts tiešsaistē apskatei un kontrolei 
programmas struktūru un publicēts
 
Reģistrējieties tagad kā bezmaksas "Sovereign Trust" dalībnieks: 
www.the-sovereign. com 
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TSG Trust organizācija 
Asociācijas TSG organizācija 

tauta tiek veidota 
 
 
Piesakieties, lai kļūtu par TSG Trust vēstnieku vai 
ģenerālsekretāru. 
 
Kļūsti par vēstnieku vai ģenerālsekretāru kādā no ES valstīm;  
"The Sovereign Global" Trust, ja vēlaties aizstāvēt globālo tiešo 
demokrātiju. 
 

 
 
Reģistrācijas veidlapa:  
Valsts organizācija: www.the-sovereign.com 
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Valsts monētu iegāde 
 
Pērciet suverēnās monētas, lai atbalstītu 
globālas tiešās demokrātijas veidošanu. 
 
Ja ikviens pērk 20 suverēnās monētas gadā, mēs esam 
neatkarīgi un finansiāli spēcīgi, lai ieviestu informācijas brīvību, 
pilsoniskumu un demokrātiju un aizstāvētu mūsu  
veselību un brīvību.  
 

VARDENĀS MONĒTAS 
 

Radošums padara jūs un jūsu bērnus 
brīvus un labklājīgus. 
 
Feodāļiem naudai ir tikai rotaļu naudas funkcija, jo viņiem šī 
nauda, kurai nav vērtības seguma, ir ražota kā maiņas līdzeklis, 
lai par naudu varētu samainīt valdīšanai svarīgus labumus, 
piemēram, plašsaziņas līdzekļus, organizācijas, politiķus, 
neatkarīgās vidusšķiras uzņēmumus, akcijas, nekustamo 
īpašumu, īpašumus, kā arī darba laiku, veselību, mūžu, 
radošumu, inovācijas un cilvēku brīvību.  
 
Tas, kas ir patvaļīgi pieejams valdniekiem (nauda), ar viltus tēla 
un skolas sistēmas palīdzību kļūst iedzīvotājiem par brīvību, 
darbu, veselību un labklājību, par globālo feodālo sistēmu 
iekasēto spēļu naudu, par apmaiņas objektu (kā konializācijas 
sākumā: stikla pērlīšu apmaiņa pret zeltu), kas cilvēka brīvības 
monopolstāvoklī turpina iztukšot no iedzīvotājiem garīgās un 
monetārās vērtības, kā arī apmaiņas līdzekli zeltu un naudu un 
uzkrājas pie valdniekiem, kam pievienojas arvien lielāka vara. 
 
 



 

 
45 

 
Valsts monētas īpašā iezīme ir tā, ka tā ir  
tiek izmantota tikai un vienīgi globāla miera, veselības un cilvēku 
suverenitātes veicināšanai, un šim nolūkam tiek izveidota tiešās 
demokrātijas tiešsaistes sistēma, ko sauc par:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

un  
 

"The Sovereign Global Trust"   

izveidotajai organizācijai. 
  
Sovereign Global Trust emitēs 100 miljardus suverēno monētu 
(TSG monētu), kuru nominālvērtība 1 TSG monēta ir 1 eiro, lai 
veidotu un paplašinātu jaunu ētisku pasauli.  
 
Neto ieņēmumi no pārdotajām "suverēnajām monētām" tiks 
izmantoti 100% apmērā, lai veidotu:  

a.) globālās tiešās demokrātijas "The Sovereign"  
b.) "Globalpeace Campus" miera centri un  
c.) par veselības aplikāciju "aimeim".  

 

Suverēnās monētas var iegūt, radot objektīvus (inovatīvus) 
mākslas darbus un inovatīvas mākslas koppasaules idejas 
no sabiedrības vai no pašiem mākslas darbu īpašniekiem, 
apmainot tos pret suverēnajām monētām un veicinot viņu 
bagātību. Mākslas darbiem, kas ir iekļauti atvērta mākslas 
muzeja Suverēnajā mākslas kolekcijā no īpašumtiesībām vai 
ražošanas, jābūt objektīvi un zinātniski pierādītiem ar "Artinvest 
appraisal" ar inovācijām AAA. AA vai A mākslas darbs, kura 
vērtība ir norādīta sertifikātā "Suverēnās monētas". 

Pirmo reizi suverēnās sistēmas nevar atņemt iedzīvotājiem 
brīvību, radošumu, veselību un bagātību. Suverēnā trasta 
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mākslas darbu kolekcijas kultūras vērtība, ko iedzīvotājos rada 
mākslas darbi, tiek atdalīta un apvienota "Suverēnajā mākslas 
kolekcijas trastā" (Sovereign Art Collection Trust). TSG monētu 
vērtību palielina mākslas darbu pārdošana, mākslas izsoles un 
sasniegtās cenas par objektīviem, nevis patvaļīgi izgatavojamiem 
mākslas darbiem, un to vērtība pieaug visā pasaulē, jo TSG 
monēta ir pirmais kvalitatīvu mākslas darbu apmaiņas līdzeklis 
(no 1985. līdz 2015. gadam kopš 1945. gada izgatavoto mākslas 
darbu cenas pieauga vidēji par 1100%, ko noteica 5 miljoni izsoļu 
un 700 izsoļu nami). Kad mākslas darbu cenas pieaug, valsts 
monētas iedomātā sasaiste ar mākslu nozīmē, ka valsts monētas 
cena pieaug līdz ar mākslas darbu). Suverēnajai monētai ir īpaši 
augsts nākotnes brīvības potenciāls, un tā papildina 
jaunizveidoto tiešās demokrātijas un vides tirgu ar ētiskā 
kapitālisma palīdzību. 

 

Iedzīvotāju brīvība: Tādējādi suverēnā monēta ir jauns 
pašradīts kultūras aktīvs un mākslas darbs, kas ir nodrošināts 
apmaiņas līdzeklis, kas finansē mākslu un māksliniekus bez 
valsts atbalsta vai galeriju atkarības, veicina radošumu, veselību, 
izglītību un demokrātiju, kā arī ar inovāciju palīdzību veicina 
iedzīvotāju labklājību un turklāt garantē "suverēnās monētas 
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brīvību" saskaņā ar Britu Virdžīnu salas likumiem atbilstoši "TSG 
monētu emisijas valsts" sistēmas likumiem. 
 
X Pasūtījums ar pārskaitījumu, lai iegādātos suverēnās monētas 
tiešās demokrātijas atbalstam:  
"The Sovereign Global Trust"  
lūdzu, pārskaitiet savu pirkumu uz kontu bezpeļņas fondā 
Fundacion Liedtke Puerto de Andratx Maljorkā, kas ar prieku 
ziedos 100 % no jūsu pirkuma summas "The Sovereign Global 
Trust" bez jebkādiem administratīviem vai citiem Liedtke 
Fundacion atskaitījumiem, lai veidotu globālo fondu.  
"Tiešā demokrātija un suverenitāte" 
"Globalpeace Campus Centers" un  
"aimeim veselības lietotne" 
uz Sovereign Global Trust, kas apstiprinās monētu iegādi un 
nosūtīs jums rezervētās un pasūtītās suverēnās monētas uzreiz 
pēc to ģenerēšanas drošā blokķēdes procesā.  
 

Bankas rekvizīti tūlītējiem bankas pārskaitījumiem  
Konta turētājs: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Sovereign Cion polsterēts ar Artinvest sertificētiem pasaules 
mākslas darbiem. 
 

 
 
 
Artinvest sertificēti mākslas darbi  
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Valsts monēta  

 
Drošība: 
Tieša demokrātija, brīvība, miers un labklājība visiem cilvēkiem. 
Valsts monētu pasūtījums www.the-sovereign.com 
X                20 valsts monētas =          20 eiro 
X              100 valsts monētas =          97 eiro 
X           1 000 valsts monētu =          950 eiro 
X         10 000 valsts monētu =       9 000 eiro 
X       100 000 valsts monētu =     80 000 eiro 
X    1 000 000  valsts monētu = 7 00 000 eiro 
 
X Kredītkarte vai rēķins un bankas pārskaitījums 
 
X Valsts monētu pasūtījums ar Pay Pal/  
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Secinājums: 

Lēmums par ieguldījumiem  
Niklas Luhmann 1996 
 

 
Visiespaidīgākie līdz šim sabiedrībā novērotie un kultivētie 
pārraksti ir atrodami Kopernika revolūcijā un vēl radikālāk - 
mūsdienu fizikas makro- un mikrodimensijās. Taču šī uzskatu 
maiņa tiek pasniegta kā zinātnisku pētījumu rezultāts, kam ir 
jāpakļaujas, jo tā ir patiesība. Nav ņemts vērā tas, ka sabiedrība 
pati padara iespējamu šādu pētījumu, tā publicēšanu un 
pieņemšanu. Acīmredzot liela nozīme ir tam, ka pētniecībā vairs 
netiek turpināta reliģiski pamatota pasaules tēze. Bet vai tā ir 
pietiekama perspektīva nākamajai tūkstošgadei vai pasaules 
pārrakstu turpināšanai? Vai arī: kā sabiedrība var reaģēt uz to, 
ka pati zinātne ir pieņēmusi pragmatisku metožu izvēli un 
konstruktīvisma epistemoloģiju? Pārrakstu sniegšana, protams, ir 
jautājums par to, kā zinātne pati maina problēmas, ierosinot 
jaunus problēmu risinājumus, kā arī apzinoties, ka problēmas ir 
neatrisināmas. Turklāt būs jādomā arī par plašsaziņas līdzekļiem, 
kas ar pastāvīgi jaunu informāciju maina iespējas atskatīties uz 
pagātni. Tomēr dzeja galvenokārt kalpo tam, lai izrautu pagātni 
no aizmirstības un parādītu to tādā veidā, lai to varētu no jauna 
aprakstīt aletheia sākotnējā nozīmē. Bet kā tas viss var 
turpināties, ja pasaule pati sevi nemitīgi atjauno, izdarot izvēli. 
Līdztekus klasiskajiem redeskriptiem, kuru mērķis ir aletheia, 
tagad parādās arī citi komunikācijas veidi, kas rada informāciju 
par lēmumiem. 
 
Sabiedrība pati sevi atjauno, un problēma ir, kā komunikācija var 
iet kopsolī ar to, kā tā var uzturēt pašu sabiedrību aktuālu. 
Protams, sabiedrība, kas nepārtraukti atjaunojas, pieņemot 
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lēmumus, ir jāsaprot kā sistēma, kas rada savu nenoteiktību. 
Neviens iepriekš nezina, kā izvērsīsies nākamās politiskās 
vēlēšanas, vai un kur starptautisko finanšu tirgu naudas 
svārstības novedīs pie investīcijām, vai kurš ar kuru apprecēsies. 
Pasauli, kurai ar to jātiek galā, iespējams, var iedomāties tikai kā 
vienību, kas sevi realizē laikā, pastāvīgi radot jaunu nākotni, kura 
joprojām ir atvērta. Šādā gaismā skatoties, pastāv izomorfisms 
starp sabiedrību, kas ir izšķiroša pati par sevi, un pasauli, kas ir 
atvērta nākotnei, kuras pašreizējais stāvoklis, sarecējusī pagātne 
nenosaka, kas "nāks". Šī pasaules situācija izpaužas vairākos 
jēdzienos, ar kuriem sabiedrība šobrīd strādā, lai tai pielāgotos. 
Mēs runājam par risku un riska aprēķināšanu vai par inovāciju un 
radošumu, lai radītu apstākļus pēc iespējas daudzveidīgākai 
attīstībai nākotnē. 
 
Cilvēks dod sev drosmi, un, protams, neko nedarīšana un 
gaidīšana nebūtu problēmas risinājums. Ir jārada fakti, lai 
retrospektīvi varētu saprast, kas ir noticis ar paša līdzdalību. Tas 
nozīmē, ka pasaule vairs nav iedomājama kā lietu (redzamo un 
neredzamo) kopums, kā "Universitas Rerum". Pasaules jēdziens 
kļūst par korelējošu lēmumu pieņemšanas jēdzienu, un lēmumu 
pieņemšanas iespēju ierobežojumus vairāk nosaka viņu pašu 
vēsture, nevis pasaule, kas palikusi neskarta. Tieši šī iemesla dēļ 
literatūrai (un varētu piebilst, ka arī zinātnei) piemīt jau minētā 
atmiņas paplašināšanas funkcija. Turklāt, ja pasaule pieļauj 
lēmumu pieņemšanu, tai jāatzīst, ka tādējādi laiks kļūst 
neatgriezenisks (jo atšķirība starp pagātni un nākotni nemitīgi 
atjaunojas) un ka tas notiek caur notikumiem, kas izpaužas kā 
jēga, lai gan tie nav ilgstoši un līdz ar to parādīšanos jau izzūd. 
Tādējādi veidojas pasaule, kas ir vēsturiska tiešā nozīmē un kas 
par savu dinamismu ir pateicīga nevis īpašiem spēkiem 
(energia), bet gan tās elementāro sastāvdaļu nestabilitātei. Tā 
var būt tikai pasaule, kas vairs nesniedz nekādu atspēriena 
punktu. Tādējādi pasaules vērojums ir vērsts atpakaļ uz to, kas ir 
noticis un, tieši tāpēc, ka tas ir noticis kā notikums, vairs nav 
maināms. Vēl jo spēcīgāk šis pasaules apraksts akcentē nākotni, 
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kuras nezināmībā ir apslēptas iespējas, par (vai precīzāk - par) 
kuru realizāciju var lemt. 
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