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Izlūkošana nekavējoties 

    Suverēns 

 
 
 

Pētījums par sabiedrības un sistēmas 
pretrunām: 

 

Diktatūra + bailes 
 

vai apgaismību un 
 

Tiešā demokrātija + brīvība 
 
 
 
 
 

Dīters Valters Liedke 
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Imprint 
 
 
 
The Sovereign Global Trust 
(veidošanā Britu Virdžīnu sala) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontaktpersona: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - 2021. gada marts  
     Wikipedia  
 
 
 
 
 
 
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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Darba hipotēze: 
Uzņēmuma sistēmas izstrāde 

 
Pašreizējās sabiedrības un sistēmas cīņu norises vietas 

demokrātijās nav pagātnes kauju lauki. 
bet mediju platformas. 

Notiek vienpusēji virzīta globāla, bet izšķiroša cīņa. 
starp slēptu verdzības atjaunošanu 

 
un 
 

atsevišķu iedzīvotāju apziņā... 
lēnām izpaužas vēlme 

ilgtspējīga un ētiska mūsu vides veidošana. 
izmantojot īpaši drošu 

Notika "Globālās tiešās demokrātijas lietotne". 
 

Tas, ar šodienas tehnoloģiju paziņošana, demokrātijas progress ir aptuveni. 
Pirms 15 gadiem verdzības atsākšanas grupa to apstiprināja ar pētījumiem un 

atsevišķiem tiešās demokrātijas attīstības gadījumiem, un pašlaik tā tiek 
īstenota ar IQ samazināšanu, izmantojot slimības, pandēmijas, kara tēlus, 

baiļu izplatīšanu, kontrolētu radošuma attīstību, papildus radītu nabadzību un 
ekspluatāciju, naudas kontroli, informācijas apspiešanu, viltus informāciju, kā 
arī globāli izsludināto "iedzīvotāju skaita samazināšanas atsākšanu ar slēptu 

globālu eitanāziju", ignorējot konstitūcijas un ANO Cilvēktiesību hartu. 
palēnināja, boikotēja un sabotēja. 

un ir jāpārveido par neatgriezenisku 
Nākotnes diktatūra ar utilitāru attieksmi. 

 
Kura no abām sociālajām sistēmām galu galā uzvarēs 

ir saistīts ar pakāpenisku baiļu uzturēšanu un to pieaugumu, kā arī ar varas 
līdzekļu asertivitāti. 
Diktatūras grupa 

 
vai 

 
pretējo izgudrotību un inteliģenci 

Tiešās demokrātijas grupa 
iedzīvotāju, lai veidotu savu nākotnes tēlu, 

(ja vien viņa joprojām var brīvi izpausties un izvēlēties) 
izglītot pret bailēm un uzvarēt nelielā laika sprīdī. 
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Indekss 
 
 

 
 
 
Izlūkošana nekavējoties 
 
Digitālais manifests 
Mediju kods 
Galvenais ir radošums 
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Digitālais manifests  
 
Sociālās sistēmas jautājums 2020 - 2021. gada marts 
 

Autori Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd Gigerenzer, 
Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, juriste un AI eksperte Yvonne 
Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto V. Zicari un 
profesors Andrejs Cviters jau 2016. gadā brīdināja par jaunas feodālas 
valdīšanas briesmām, ko rada datu diktatūra:  

"Digitālā demokrātija datu diktatūras vietā"  

"Lielie dati, pamudinājumi, uzvedības kontrole: vai mūs 
apdraud sabiedrības automatizācija, izmantojot 
algoritmus un mākslīgo intelektu?  

Kopīgs aicinājums nodrošināt brīvību un demokrātiju."  

"Mēs atrodamies krustcelēs: ja arvien spēcīgāki algoritmi 
ierobežotu mūsu pašnoteikšanos un tos kontrolētu daži lēmumu 
pieņēmēji, mēs atgrieztos pie sava veida feodālisma 2.0, jo tiktu 
zaudēti svarīgi sociālie sasniegumi. Taču tagad mums ir iespēja, 
izvēloties pareizo kursu, sākt ceļu uz demokrātiju 2.0, kas dos 
labumu mums visiem. Neraugoties uz sīvo globālo konkurenci, 
demokrātijām būtu vēlams neatteikties no gadsimtu gaitā 
uzkrātajiem sasniegumiem. Salīdzinājumā ar citiem politiskajiem 
režīmiem Rietumu demokrātiju priekšrocība ir tā, ka tās jau ir 
iemācījušās tikt galā ar plurālismu un daudzveidību. Tagad 
viņiem ir tikai jāiemācās no tā gūt vēl lielāku labumu. Nākotnē 
vadošās valstis būs tās, kas panāks labu līdzsvaru starp 
ekonomiku, valsti un iedzīvotājiem. Tam nepieciešama tīklota 
domāšana un informācijas, inovāciju, produktu un pakalpojumu 
"ekosistēmas" izveide. Tādēļ ir svarīgi ne tikai radīt iespējas 
piedalīties, bet arī veicināt daudzveidību. "Skatoties uz Ķīnu: vai 
tā izskatās sabiedrības nākotne? "Šāda sociālā kontrole 
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novēršas no pašatbildīga pilsoņa ideāla un pievēršas subjektam 
feodālisma 2.0 izpratnē. Tas ir diametrāli pretējs demokrātiskām 
pamatvērtībām. Tāpēc ir pienācis laiks "Apgaismībai 2.0", kas 
novedīs pie demokrātijas 2.0, kuras pamatā ir digitālā 
pašnoteikšanās. Tam nepieciešamas demokrātiskas 
tehnoloģijas: Informācijas sistēmas, kas ir saderīgas ar 
demokrātijas principiem - citādi tās sagraus mūsu sabiedrību."  
(Izvilkums no raksta: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Sociālo sistēmu attīstība, kā rāda vēsture, ir lēna un 
aizkavējusies līdz ar apgaismību, renesansi un izglītību.  

Pamatjautājums ir šāds: kā plašsaziņas līdzekļi ir integrēti 
dažādos valstu sociālajos modeļos?  

Tomēr 21. gadsimtā ir jāuzdod daži jauni jautājumi par politiskās 
varas, uzraudzības kapitālisma, mediju grupu (sociālo un 
klasisko mediju) varas, PR informācijas, dezinformācijas un uz 
pierādījumiem balstītas informācijas mijiedarbību, kā arī par to 
reprezentāciju un īstenošanu publikācijās, jo tās kontrolē un 
prognozē iedzīvotāju uzvedību.  

Ir pierādīts, ka tūkstošiem gadu ir izmantota bailes izraisoša 
informācija, lai inscenētu un kontrolētu iedzīvotāju IQ 
samazināšanos, lai saglabātu varu. Šodien šīs bailes rada sevi 
apstiprinošas, neironālas, pastāvīgas informācijas cilpas visos 
plašsaziņas līdzekļos, kas vai nu izraisa un veicina 
antidemokrātiskas efektīvas diktatūras struktūras, vai, no otras 
puses, daļā iedzīvotāju izraisa sacelšanos vai gatavību 
revolūcijai, kas rada antidemokrātiskas baiļu un efektu cilpas 
abās pusēs, kuras mēs tomēr varam izšķīdināt ar otro renesansi 
un apgaismību, ieviešot tiešo demokrātiju.  
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Vai datu vākšana un izmantošana, kā arī bailes raisošā 
informācija plašsaziņas līdzekļos ļaus politiski kontrolēt Rietumu 
demokrātijas un uz laiku samazināt iedzīvotāju IQ, kas varētu 
novest pie totalitāras pārvaldes sistēmas izveides?  

Bet kā var atcelt gadsimtiem ilgi izcīnītās cilvēktiesības un 
iznīcināt demokrātiju? Kā tas var notikt visā pasaulē un gandrīz 
visās valstīs vienlaicīgi?  

Vai vēl šodien, izmantojot dezinformāciju plašsaziņas līdzekļos 
un valdību bailes, ir iespējams globāli īstenot iedzīvotāju garīgu 
un materiālu ekspluatāciju uz cilvēktiesību un konstitūciju rēķina?  

Šādu seku iespējamību var īsumā noskaidrot, aplūkojot mūsu 
vēsturi.  

 
Šobrīd mēs pieņemam šādus pieņēmumus:  
Globālās korporācijas ir ekonomiski orientētas, totalitāras 
valdošas struktūras, kas valda valstīs un valdībās smalkā, slēptā 
un gandrīz neatpazīstamā veidā, ko atbalsta plašsaziņas līdzekļi, 
to sabiedrisko attiecību aģentūras un dažas lielas starptautiskas 
organizācijas; tās šodien aizstāj vecās reģionālās, feodālās 
valdošās sistēmas.  
 
Lai spētu izgaismot dažu mūsdienu cilvēku slēpto feodālo 
vēlmi valdīt, jāatceras vecās valdīšanas sistēmas, kurās: 
a) subjekta dzīve bija jādzīvo bez cilvēktiesībām, 
 
b) likums neattiecas uz visiem cilvēkiem,  
 
(c) subjekta kā kalpa rīcībā nebija ne dzīvības, ne brīvības, 
 
d) kalpu garīgi, ekonomiski un fiziski ekspluatēja viņa kungs,  
 
e) ķēniņus iecēla Dievs,  
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f) augstākstāvošie muižnieki zemākajai muižniecībai piešķīra 
lēņus (zemi), ko viņi pārvaldīja kā kalpus, un viņu zemnieki 
dzīvoja šajā lēnī. Zemniekiem bija jāmaksā viņam nodokļi un 
jāstrādā viņa labā. Pats feodāls nemaksāja nodokļus, taču viņam 
bija jāveic kara pakalpojumi savam valdniekam, ja tas bija 
nepieciešams, 
 
g) dzimtļaužu likteni iepriekš noteica Dievs, Baznīca un feodāļi. 
 
 
 
Jautājums ir šāds:  
Kā tolaik zemniekus varēja pārvaldīt nedaudzi feodāļi un kā tos 
varēja ekspluatēt, piemēram, lopkopībā? 
 
Pierādījumi liecina, ka lielākā daļa teritoriju, kurās tolaik valdīja 
karaļi, kņazi un muižnieki, bija nelielas, tajās bija maz iedzīvotāju, 
un aptuveni 95 % iedzīvotāju bija analfabēti.  

Valdnieks varēja gadsimtiem ilgi ekspluatēt savu tautu ar nelielu 
skaitu policistu, karavīru un ar nelielu slepeno policijas nodaļu, 
kas aptvēra viņa domēnu, kā arī ar aliansēm un laulībām ar 
citiem valdošajiem namiem, ja iedzīvotāju skaits domēnā 
nepalielinājās.  

Vairāk jautājumu šeit:  
Lai samazinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu un izplatītu bailes, 
vispirms tika palielināti nodokļi, tādējādi sagraujot iztikas 
līdzekļus un visbeidzot izraisot karus starp tautām? (sk. arī 
Martina Klausa (Martin Clauss) grāmatu "Viduslaiku militārā 
vēsture" un Teodora Kisela (Theodor Kissel) recenziju žurnālā 
"Spektrum der Wissenschaft", kurā viņš rezumē: "Izmantojot 
Simtgadu kara starp Angliju un Franciju (1337-1453) piemēru, 
Klauss parāda, ka viduslaikos karadarbībā dominēja laupīšanas 
un postīšanas kampaņas. Galvenais mērķis bija ne vienmēr 
fiziski iznīcināt ienaidnieku, bet gan iznīcināt viņa resursus. ") vai 
Hekana Baikala (Hekan Baykal) arheoloģijas ziņojums žurnālā 



61 

 

 

"Spektrum der Wissenschaft" par slaktiņu, kas iznīcināja veselu 
apmetni, kurai zinātnei nav izskaidrojuma. "Vislielāko vērienu šī 
vieta sasniedza dzelzs laikmetā no 350. līdz 200. gadam p.m.ē., 
kad reģionā dzīvoja celtiberiešu beronu cilts. Šajā laikā, kad 
notika arī brutālais uzbrukums, ciemats bija ieguvis gandrīz 
pilsētas apmērus: Gar piecarpus metrus platām, bruģētām un 
ietvēm izklātām ielām un publiskajiem laukumiem atradās vairāk 
nekā 300 ēku, kurās atradās ne tikai dzīvojamās telpas, bet arī 
veikali un sadzīves telpas aptuveni 1500 iedzīvotājiem. 
 

Vai ģimenēm nebija ļauts nekontrolēti apvienoties kā lielākai 
grupai vai ciemam, lai apmainītos ar savām izkaisītajām 
zināšanām vai domām un tādējādi apspriestu savas 
eksistenciālās rūpes ar radošām idejām, lai sasniegtu zināšanas, 
labklājību un savu neatkarību?  

Vai cilvēki, kas nepiederēja feodālajām struktūrām, apzināti 
palika nabadzīgi, lai viņi nevarētu iegūt zināšanas, veidot un 
uzturēt arvien pieaugošas ģimenes, apmetnes vai pilsētas? Ja tā, 
vai tās tika iznīcinātas? 

Ja cilvēki vairs nevarēja strādāt, vai viņiem bija jāmirst agri, lai 
zināšanas nevarētu iegūt un nodot tālāk?  

Vai būtu jāļauj kalpam ceļot tikai ar lēņa piekrišanu, lai viņa 
īpašums, kā arī piekļuve kalpam būtu iespējama jebkurā laikā? 
 
Tāpēc kļuva par kalpiem:  
 
- tūkstošgades tika bloķēta pieeja zināšanām,-  
viņiem netika nodrošināta izglītība,-  
Bībele tika rakstīta latīņu valodā, 
- dievkalpojumi notika latīņu valodā vai-  
nodokļu slogs bija tik augsts, ka iedzīvotāji palika nabadzīgi un 
tādējādi, pieaugot bailēm par izdzīvošanu, slimībām un kariem, 
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nevarēja rūpēties par izglītību, radošumu vai apzināti atstumt  
citus cilvēkus eksistenciālu baiļu dēļ?  
 
Šim nolūkam zinātniskajā pētījumā informāciju varētu sniegt 
iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju noskaņojums, ieraksti pirms kara 
gadiem attiecīgajās valdībās.  
 
 
Tajā pašā laikā vidusslāņa sabrukums, izmantojot bloķēšanu, 
krīzes likumus un mediju baiļu histēriju, šķiet, ir apsveicams 
nabadzības un baiļu paātrinātājs, kas iet roku rokā ar iedzīvotāju 
skaita samazināšanu, lai īstenotu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu elpas aizturēšanas ātrumā (sk. arī Staļina, Hitlera, 
Mao un Kambodžas valdības 1975.-1979. gada attaisnojumu). 
  
Vai vidusšķiras bagātības, tehnoloģijas un zināšanas tiks atdotas 
atpakaļ varenajiem un valdībām par viszemākajām cenām kā 
feodālā valdīšanas laikā un vienlaikus tiks izveidota globāla datu 
diktatūra ar feodālu pārvaldi, kurai ir iespēja jebkurā brīdī 
izsludināt krīzi, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu un atkal 
izveidotu digitālo feodālo pārvaldi par lietderību?   
 
 
Turklāt var jautāt:  
Kāpēc cilvēki, kuri pēc savas iniciatīvas attīstīja augstas garīgās 
spējas un savas zināšanas padarīja pieejamas visiem cilvēkiem 
tautas valodā, kā arī nodrošināja iedzīvotājiem orientēšanos un 
medicīnisko palīdzību, dziedināšanu un piekļuvi zināšanām un 
apgaismībai (Sokrats, Galilejs, Bruno, vārdu sarakstu var turpināt 
ar grāmatām), tika nosodīti vai iznīcināti?  
(Sk. lese majeste, sazvērestības spriedumus, reliģiskās ticības 
tiesas procesus un raganu dedzināšanu visā Eiropā.) )  

Vai līdz pat 18. gadsimta beigām tautas cilvēks tika atturēts no 
lasīšanas un rakstīšanas (lielākajā daļā valstu arī ar skolas 
nodevām), lai viņš nevarētu izglītoties un tādējādi palielināt to, 
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pateicoties izglītībai un labākām dzīves un ienākumu iespējām 
ģimenē?  

Vai cilvēkam radošuma un izglītības trūkuma dēļ nebūtu jāpalīdz 
sevi ekspluatēt kā derīgu cilvēku un kalpu, palikt nabadzīgam un 
nomirt agri, kad viņš vairs nevar strādāt?  

Feodālisms un dzimtbūšana liedza tautas cilvēkam dzīvot 
pietiekami ilgi, lai attīstītu savu prātu, pašvadītas zinātkāres un 
pasaules izzināšanas ceļā, pat bez skolas vai mācībām, tikai ar 
dabas palīdzību.  

Kāpēc nabadzīgie un jūsu darbs tika aplikts ar nodokļiem, 
bet feodāļi joprojām varēja pelnīt no padarītā darba, paši 
nemaksājot nodokļus. Ar ko tas atšķiras no šodienas? Savukārt 
lielie uzņēmumi valstij atklāj strādājošo nodokļus, tos arī iekasē 
un pat ar likumīgām un valdības atļautām līgumattiecībām 
samazina savus ienākuma nodokļus, par savu nodokļu 
organizētāja un iekasētāja, slimību un darba kontroliera un darba 
radītāja pakalpojumu starptautiski gandrīz līdz nulles nodokļiem 
un uzkrāj arvien lielākus īpašumus un tādējādi var pēc savas 
gribas veidot viltniecisku varu, lobēt un ietekmēt valdības un 
medijus (līdzīgi kā feodālā valdīšanas laikā kapitāla spēcīgie 
kņazi ar impērijas valdniekiem).  

Izraksts no Vikipēdijas 2020. gada 10. oktobrī par 
paverdzināšanu Vācijā, kas dažādās formās pastāvēja visā 
Eiropā.  

 

 

 

(Izvilkums no Vikipēdijas: Serfdom, ir iezīmēts zilā krāsā) Šis teksts ir 
licencēts ar Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. Tajā 
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izmantoti materiāli no Vikipēdijas raksta "Schloss Biebrich". 
Autoru saraksts ir pieejams Vikipēdijā. 

Šlēsvigā un Holšteinā nebija paredzēta pārcelšanās no muižas bez muižas 
kunga piekrišanas. Muižas kungam bija tiesības atgūt kalpu no trešām 
personām. Starp teritoriālajiem muižkungiem pastāvēja izdošanas līgumi, un 
citi muižnieki, pilsētas un amatnieku ģildes drīkstēja uzņemt tikai tos kalpus, 
kas varēja uzrādīt muižas īpašnieka izziņu. Savukārt Virtembergā pastāvēja 
vairāki jauni noteikumi: 1455. gadā, šķiet, dominēja pārvietošanās brīvība; 
personai, kas pārcēlās, bija tikai jāapņemas maksāt nodokli. 1523. gadā vienā 
gadījumā nodoklis bija 36 helleri (Švēbišhallē kalti sudraba graši).  

1495. gadā tika noteikts aizliegums izceļot no Leibherra valdījuma, 1514. gadā 
- vispārēja atļauja izceļot ar divdesmit gadu pārejas periodu. 1520. gadā šī 
atļauja tika pārcelta uz priekšu, bet 1537. gadā tā atkal tika atsaukta. 1551. 
gadā atkal tika piešķirtas tiesības izbraukt, bet 1598. gadā tās tika galīgi 
atceltas. Tomēr tiesības pārcelties nenozīmēja to, ka pakļaušanas tiesības 
beidzās vai tās pārtrauca kāds svešs vietējais kungs, bet gan to, ka Vācu 
dienvidos tika piemērots pakļaušanas tiesību pārākuma princips.  

No kalpa nodokļus, piemēram, muižnieka nodokli, muižas īpašnieks varēja 
iekasēt arī vietās, kas viņam nepiederēja. Vistas, ar kurām katru gadu no 
jauna tika atzīta dzimtbūšana, ar lielu administratīvu piepūli vistu kungi kā 
"Fasnachthennen" vāca ārpus zemes un vietējās muižas un ierakstīja vistu 
grāmatā, tāpat kā cilvēku nodokli.  

 

brīvības zaudēšana   

Nebrīves tiesības tika noteiktas ar dzimšanu; noteicošais faktors bija mātes 
statuss. Ja atraitnim ir bērni no vairākām laulībām, tas var pat novest pie 
bērnu atņemšanas.  

Brīvi cilvēki varēja nonākt verdzībā. Brīvā statusa "zaudēšana" notika tad, kad 
brīvzemnieks apmetās apvidū, kur lauku iedzīvotāji bija kalpi. Pat brīvi dzimuši 
bērni kļuva par kalpiem, ja viņu vecāki pēc dzimšanas kļuva par kalpiem. Tie, 
kas vairs nespēja sevi ekonomiski uzturēt kā brīvzemnieki, varēja kļūt par 
kalpiem. Lai šī deklarācija būtu spēkā, tā bija jāiesniedz rakstveidā ar 
nodošanas vēstuli. Arī masveida zvēresti pēc iepriekš sagatavotiem 
paraugiem, ar kuriem pavalstnieki apņēmās neatkāpties no muižas kunga ar 
savu miesu un mantu, tika doti Virtembergā 1282/1283. un 1296/1297. gadā, 
kā arī Bāzelē 1499. gadā.  

Nebrīves atcelšanu varēja īstenot, atbrīvojot pret samaksu un pēc muižas 
kunga vēlēšanās. Prombūtne no muižas nozīmēja kalpības izbeigšanos. 
Neprecētām personām šis periods bija 31 gads, sešas nedēļas un trīs dienas; 
precētām personām - desmit gadi.  
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Virtembergā izņēmuma kārtā, jo īpaši kaimiņu teritorijās, starp atsevišķiem 
muižkungiem notika zemnieku apmaiņa. Izmaiņas notika arī pēc kalpu 
iniciatīvas, galvenokārt tad, kad viņi vēlējās precēties un tādējādi pārcelties, 
bet viņiem nebija naudas izpirkuma maksai.  

Kalpus varēja pārdot kopā ar precēm un arī individuāli. Parasti trūcīgā zemākā 
muižniecība pārdeva kalpus maksātspējīgai augstākajai muižniecībai.  

 
Atšķirība starp verdzību un kalpību  

Lai nošķirtu verdzību no kalpības, pastāv trīs galvenie viedokļi, proti, par šo 
divu jēdzienu atšķirību, līdzību un identitāti. 

Daudzveidība  

Vēsturiskais materiālisms pieņem attīstības atšķirību. Saskaņā ar to verdzības 
sistēmā viss izstrādātais produkts piederēja verga īpašniekam, kurš pēc tam 
deva vergam tik daudz, lai viņš varētu palikt dzīvs. Feodālismā kalps vai 
muižnieks vispirms saņem visu sava darba rezultātu, bet pēc tam viņam ir 
jāatdod sava daļa natūrā vai naudā feodālam kungam. Tas nozīmē, ka ne tikai 
apspiedējs un laupītājs, bet arī apspiestais un aplaupītais ir daļa no produkta. 
Produkta pārpalikums vairāk vai mazāk nonāk feodālam kungam, bet tas, ka 
daļa produkta pamatoti pieder kalpam un ka šo daļu daudzos gadījumos var 
palielināt ar lielāku darbu, padara feodālo sistēmu par progresīvu 
salīdzinājumā ar seno un ļauj tai pastāvēt pirmajā vietā.  

Līdzība  

Arī starptautiskajos līgumos un valstu krimināllikumos, kas tos īsteno, ir 
paredzēta atšķirība starp verdzību un verdzību, bet ir noteiktas tās pašas 
juridiskās sekas, proti, absolūts aizliegums. Saskaņā ar 1926. gada 25. 
septembra Konvenciju par verdzību verdzība ir "tādas personas stāvoklis vai 
statuss, kurai tiek īstenotas pilnvaras, kas saistītas ar īpašuma tiesībām, vai 
kāda no tām". Tikai trīsdesmit gadus vēlāk 1956. gada 7. septembra 
Papildkonvencijā par verdzības atcelšanu] tika pievienota verdzības juridiskā 
definīcija: "Verdzība ir stāvoklis vai juridiskais statuss, kurā atrodas persona, 
kas saskaņā ar likumu, paražām vai līgumu ir spiesta dzīvot un strādāt uz citai 
personai piederošas zemes un sniegt šai personai noteiktus algotus vai 
neapmaksātus pakalpojumus, patstāvīgi nespējot mainīt savu stāvokli."  

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1948. gada 10. decembra Vispārējās 
cilvēktiesību deklarācijas 4. pantā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 4. 
panta 1. punktā, kā arī 2009. gadā ratificētās Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 5. panta 1. punktā ir minēts verdzības vai verdzības aizliegums. No 
1866. gada līdz 2005. gadam krimināltiesību norma par verdzību un kalpību 
gandrīz tādā pašā redakcijā bija ietverta Ziemeļvācijas Konfederācijas, Vācijas 
impērijas un Vācijas Federatīvās Republikas Kriminālkodeksa 234. pantā, kas 
tika konsekventi skaitīts tādā pašā veidā; no 2005. gada līdz 2016. gadam 
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atbilstoša norma bija atrodama Kriminālkodeksa 233. pantā, bet kopš 2016. 
gada - Kriminālkodeksa 232. pantā. 

L 

Sākot ar 16. gadsimtu, Eiropā pamazām tika ieviestas pirmās 
skolas ar obligāto izglītību, kas pēc tam tika pārcelta uz lielākām 
valstu teritorijām līdz pat industrializācijas sākumam 18., 19. un 
20. gadsimtā, kuras starpniecības misijā skolā tomēr tika 
izslēgtas vispārējās zināšanas, iztēle un radošums, un mācību 
priekšmets tika reducēts uz svarīgākajiem kultūras paņēmieniem 
"ABC priekšmetu strādniekiem". Mācību priekšmetu un to satura 
ierobežojumu mācīšana, nemācot radošumu, tika pārnesta (ar 
dažām reformām) no 19. gadsimta uz mūsdienu izglītību, 
saglabājot galveno orientāciju - izslēgt radošumu un inovācijas. 
Klasisko "Studium Generale", kas savieno un paplašina zināšanu 
jomas, valsts parasti nepiedāvā vai piedāvā tikai minimālā formā. 
Studium Generale" kvalitāte ir atstāta paša indivīda iniciatīvai un 
izziņas spējām (sk. arī Leonardo da Vinči), un no paša indivīda 
(pat pretēji daudzajiem šķēršļiem) ir atkarīgs, vai viņš ar savu 
iniciatīvu atradīs progresu un inovācijas.  

Fragments no Wikipedia Obligātā izglītība 
Šajā tekstā izmantoti materiāli no Vikipēdijas raksta Schloss Biebrich, un 
tas ir pieejams ar Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenci. 
Autoru saraksts ir pieejams Vikipēdijā. 
 
Lai gan 1536. gadā Ženēvā un pēc tam arī citās pavalstīs[2] un 1592. gadā 
Pfalcas-Zveibrūkenas hercogistē[3] kā mazākā valsts vienībā tika ieviesta 
obligātā apmācība, un Strasbūras pilsēta jau 1598. gadā pieņēma attiecīgu 
likumu, tomēr tikai 18. gadsimtā lielākā daļa Eiropas valstu ieviesa obligāto 
apmācību (Austrija 1774. gadā, Šveice, ASV), kas ietvēra arī apmācību mājās 
vai obligāto izglītību (Lihtenšteina 1805. gadā, Francija 1882. gadā, 
Vācija191919[4]). 
 
Par pēc Thomas Malthus un sociālā darvinisma piešķirts 
šodienas domātāji un it kā cilvēces glābēji (laikos franču 
revolūcijas 1789 -1799) ir realizēt organizētu samazināšanu 
cilvēces sugu saglabāšanai šādu iemeslu dēļ. Šis feodālā kunga 
modelis jau sen ir apgāzts ar zinātniskiem faktiem, pētījumiem un 
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cilvēces attīstību līdz pat mūsdienām, un ar nepatiesu 
informāciju, maskējoties par zinātniskiem pētījumiem, tiek 
mēģināts novērst uzmanību no fakta, ka runa ir tikai par cilvēka 
lietderīgās attieksmes uzturēšanu un izmantošanu, izmantojot  
eitanāzijas un eigēnikas pasākumi zem vides un vīrusu 
aizsardzības karoga cilvēces saglabāšanai. Tam sekoja 
radošuma trūkums, kas tika pasniegts zinātniskās apgaismības 
aizsegā, kurā pieaugošais pasaules iedzīvotāju skaits tika 
pasniegts kā drauds, nevis kā ētisks demokrātijas attīstības 
ieguvums. Tas, kas ar faktisko tūkstošgadu attīstību, kā arī ar 
pierādījumiem balstītiem pētījumiem un simtkārtīgiem 
dokumentiem, arī pēc pirmo demokrātiju izveides, palielinoties 
pasaules iedzīvotāju skaitam, izrādījās nepareizi un ir pierādīts.  
 
Fragments no Vikipēdijas par Tomasu Maltusu (1766 -1834) 
Šajā tekstā izmantoti materiāli no Vikipēdijas raksta Schloss Biebrich, un 
tas ir pieejams ar Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenci. 
Autoru saraksts ir pieejams Vikipēdijā. 
  
Kritizējot Viljama Godvina (William Godwin) optimistisko viedokli par 
cilvēku sabiedrības pilnīgumu un tās galvenajām problēmu risināšanas 
spējām, Maltuss savā "Esejā par iedzīvotāju skaita principu" (1798) izcēla 
pārapdzīvotību kā attīstības ekonomikas un sabiedrības problēmu. 
Maltuss to pasniedz kā acīmredzamu liktenīgu nepieciešamību, ka cilvēce 
akli pakļāvās neierobežota pieauguma likumam, kamēr iztikas līdzekļi, kas 
tai nodrošināja iztiku, nepieauga līdz ar to tādā pašā proporcijā. Šis fakts 
viņam šķita tik labi zināms, ka viņš nekautrējās to pasludināt par 
matemātisku aksiomu. Viņš apgalvoja, ka cilvēku skaits pieaug 
ģeometriskā progresijā, bet pārtikas produktu - aritmētiskā progresijā. 
Skaitliskajā piemērā: Ja pārim ir četri bērni un viņiem savukārt ir četri bērni 
uz pāri, iedzīvotāju skaits attiecīgi palielinās, bet pārtikas ražošana 
nepalielinās tādā pašā proporcijā. Uzlabota apūdeņošana palielina 
produktivitāti par aptuveni 20 %. Taču šis pieaugums pēc tam vairs nerada 
nekādu turpmāku pieaugumu. Tādējādi, pēc Maltusa domām, pienāks 
brīdis, kad krājumi vairs nebūs pietiekami zemes iedzīvotāju skaitam, ja 
neiestāsies tādi koriģējošie faktori kā slimības, posts un nāve, lai atkal un 
atkal atjaunotu līdzsvaru. Tādējādi Maltuss izteica savu zinātnisko un arī 
morālo spriedumu par nelaimīgajiem cilvēkiem teksta fragmentā, ko 
vēlākos izdevumos viņš svītroja, bet kas tika uzskatīts par raksturīgu viņa 
mācības garam: 
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"Cilvēkam," viņš sacīja, "kurš piedzimst pasaulē, kas jau ir okupēta, kad 
viņa ģimenei nav līdzekļu, lai viņu pabarotu, vai kad sabiedrībai nav 
vajadzīgs viņa darbs, šim cilvēkam nav ne mazāko tiesību prasīt jebkādu 
pārtikas daļu, un viņš patiešām ir pārāk daudz uz zemes. Lielajā dabas 
mielastā viņam nav atvēlēta vieta. Daba pavēl viņam aiziet, un viņa pat šo 
pavēli nekautrējas izpildīt."[3]. 
 
Valdošajās klasēs plaši izmantoto feodāļu verdzības un kalpības 
modeli vēl vairāk nostiprināja Tomasa Maltusa eitanāzijas 
filozofija (Populācijas princips un ekonomikas principi) un 
sociālais darvinisms, lai samazinātu cilvēku mūža ilgumu. Šī 
feodālu kungu masveida slepkavības veicinošā doma ir ne tikai 
zinātniski kļūdaina, bet arī ar pretēju iedarbības virzienu uz 
cilvēces izdzīvošanu, un to ir acīmredzami atspēkojusi pozitīvā 
iedzīvotāju skaita attīstība, pasaules iedzīvotāju radošums, 
resursu ieguve. Tomēr tas netraucēja Tomasa Maltusa (19. 
gadsimtā 1,65 miljardi cilvēku zem Franču revolūcijas zīmes), 
Hitlera vai maskēta kā sociāldarvinisms, necilvēcīgā eitanāzijas 
doma, ka 2020. gadā 7,8 miljardi cilvēku ir saglabājusies līdz 
mūsdienām un turpina dzīvot kā totāls uzbrukums cilvēka būtībai, 
kā sociālā šķira, rase, nabadzība vai vecuma eitanāzija, kā arī kā 
piespiedu sterilizācija, lai glābtu pasauli, maskējoties ar globālo 
PR, kas vērsta uz vides aizsardzību.  
 
Fragments no Vikipēdijas par eigeniku 
Šajā tekstā izmantoti materiāli no Vikipēdijas raksta Schloss Biebrich, un 
tas ir pieejams ar Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenci. 
Autoru saraksts ir pieejams Vikipēdijā. 

 
Nacistu rasu higiēnas ietekmē daudzi politiķi un zinātnieki atteicās no 
eigēnikas idejām. 1948. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija parakstīja 
Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā ir ietverts šāds teikums: "Vīriešiem 
un sievietēm, kas sasnieguši laulības vecumu, ir tiesības stāties laulībā un 
dibināt ģimeni bez jebkādiem ierobežojumiem rases, tautības vai reliģijas 
dēļ." 1978. gadā UNESCO pasludināja visu cilvēku fundamentālo 
vienlīdzību par ideālu. [76] 
Reaģējot uz radikalizāciju nacistu laikā, gandrīz visas valstis novērsās no 
iepriekš praktizētās eigēnisma politikas, lai gan šī ideja neizzuda. Džulians 
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Hakslijs, pirmais UNESCO ģenerāldirektors un Pasaules Dabas fonda 
līdzdibinātājs, arī Lielbritānijas Eugenikas biedrības prezidents un 
eigēnikas atbalstītājs, 1947. gadā teica: 
"[N]eskatoties uz to, ka radikāla eigēnas politika daudzus gadus būs 
politiski un psiholoģiski neiespējama, UNESCO būs svarīgi, lai eigēnas 
problēma tiktu izskatīta ar vislielāko rūpību un lai sabiedrība būtu informēta 
par attiecīgajiem jautājumiem, lai daudz kas, kas tagad ir neiedomājams, 
vismaz kļūtu iedomājams." 
 
"Lai gan, protams, ir taisnība, ka jebkāda radikāla eigēnikas politika vēl 
daudzus gadus būs politiski un psiholoģiski neiespējama, UNESCO būs 
svarīgi atzīt, ka eigēnikas problēma tiek pētīta ar vislielāko rūpību un ka 
sabiedrības apziņa tiek informēta par faktiem tādā mērā, ka 
neiedomājamais kļūst vismaz iedomājams." 
- Džulians Hakslijs[77] 

No 20. gadsimta 20. līdz 40. gadiem mācību grāmatās bieži vien bija 
ietverts saturs, kurā aprakstīts zinātniskais progress saistībā ar eigēnisko 
praksi. Daudzos agrīnajos zinātniskajos žurnālos par ģenētiku bija raksti 
par eigeniku. Pēckara periodā daudzas no šīm atsaucēm tika izņemtas. 
Zinātniskie žurnāli pat mainīja nosaukumus. Piemēram, 1969. gadā 
Eugenics Quarterly pārdēvēja par Social Biology. Tomēr daži ievērojami 
akadēmiķi turpināja atbalstīt eigeniku. 1963. gadā Ciba fonds sasauca 
konferenci par cilvēka nākotni, kurā par labu eigēnikai runāja trīs pazīstami 
biologi un Nobela prēmijas laureāti (Hermanis Mullers, Džošua Lederbergs 
un Frānsiss Kriks). [78] Arī baznīcas sfērā turpināja skanēt pozitīvas balsis 
par eigeniku, piemēram, vēl 1953. gadā pāvests Pijs XII paziņojumā 
"Pirmajam starptautiskajam ģenētiskās medicīnas simpozijam"[79] 

pasludināja, ka eigēnikas un ģenētikas pamatprincipi ir morāli pareizi, un 
tajā pašā paziņojumā pasludināja, ka eigēnika un ģenētika ir morāli 
pareizi. [80]  
 
Nacistiskais periods  
→ Galvenais raksts: Nacionālsociālistiskā rasu higiēna 
Trešajā reihā ar sociālpolitiskiem pasākumiem bija jāpalielina dzimstība 
"ariju" ģimenēs un jānovērš, jāsegregē un jāiznīcina "dzīvības necienīga 
dzīve". Pēc Hitlera nākšanas pie varas jau 1933. gada jūlijā kā nozīmīga 
nacionālsociālistu ideoloģijas sastāvdaļa tika ieviests eigēnisks 
sterilizācijas likums ("Likums par iedzimtām slimībām slimu pēcnācēju 
novēršanu"): atšķirībā no iepriekšējiem projektiem tas paredzēja arī 
piespiedu sterilizāciju, attiecināja iedzimtu nepilnvērtību uz salīdzinoši 
lielām iedzīvotāju grupām un - bez precedenta starptautiskā mērogā - 
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faktiski noveda pie aptuveni 300 000 cilvēku sterilizācijas dažu gadu laikā 
līdz 1939. gadam, un līdz 1945. gadam šis skaits pieauga vēl par 60 000. 
Daži no cietušajiem sterilizācijas operācijas rezultātā arī nomira.  
Salīdzinājumam: ASV no 1907. līdz 1939. gadam sterilizēja aptuveni 31 
000 cilvēku, Zviedrijā no 1934. līdz 1948. gadam - aptuveni 12 000. 
Vācijas Federatīvajā Republikā daudzus gadus tika noraidīti 
kompensācijas pieprasījumi. Tikai 20. gadsimta 70. gadu beigās piespiedu 
kārtā sterilizētām personām tika piešķirta invaliditātes pensija. 
Likums atļāva mērķtiecīgu sterilizāciju dažādu slimību gadījumos, par kuru 
ģenētiskajiem cēloņiem bija aizdomas, proti, "iedzimta imbecilitāte, 
šizofrēnija, cirkulāra (maniakālidepresīva) neprāts, iedzimta krišanas 
slimība, iedzimta Svētā Vita deja (Hantingtona horeja), iedzimta aklums, 
iedzimta kurlums, smaga iedzimta fiziska kroplība, [...] smags 
alkoholisms". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Likums un skaidrojumi, Minhene: J.F.Lehmanns Verlag, 56. 
lpp.). Par sterilizāciju bija jālemj "mantojuma veselības tiesām" pēc 
attiecīgās personas, tās aizbildņa vai ierēdņu ārstu, vai iestāžu direktoru 
lūguma, un pēc šāda lēmuma pieņemšanas tā bija jāveic "pat pret 
neauglīgās personas gribu" (Gütt et al. 1934: 58. lpp.). 
Atšķirībā no citām Eiropas valstīm šis radikālais eigēnikas variants 
nacistiskajā Vācijā galu galā noveda arī pie sistemātiskas "dzīvības 
necienīgas iznīcināšanas", ko vismaz veicināja eigēniska "mazvērtīgo" 
devalvācija. Jau 1929. gadā Reiha partijas kongresā Nirnbergā Hitlers 
paziņoja: 
"[...] ja Vācijā būtu miljons bērnu gadā un no tās tiktu izņemti 700 000 līdz 
800 000 visneaizsargātāko bērnu, galarezultāts varētu būt pat spēka 
pieaugums." 
Akcija T4 no 1939. līdz 1941. gadam atkal kļuva par tiltu uz holokaustu 
pret Eiropas ebrejiem.  
 

Kad nacistu reihs diskreditēja eigeniku, eigēnikas aizstāvjiem bija 
nepieciešamas jaunas stratēģijas. Tāpēc 1946. gadā par pirmo UNESCO 
["Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas"] ģenerāldirektoru kļuva britu eigēnikas 
biedrības viceprezidents Džulians Hakslijs. Viņa rakstītais oficiālais ANO 
dokuments "UNESCO, tās mērķis un filozofija" liecina: 
"Lai gan, protams, ir taisnība, ka radikāla eigēnas politika vēl daudzus 
gadus būs politiski un psiholoģiski neiespējama, UNESCO būs svarīgi 
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rūpēties par to, lai eigēnas problēma tiktu izskatīta ar vislielāko rūpību 
un lai sabiedrība tiktu informēta par šo tēmu, lai daudz kas, kas šodien 

šķiet neiedomājams, vismaz atkal kļūtu iedomājams." 
 
 Mērķis bija ietērpt eigēnikas jeb populācijas kontroles tēmu pilnīgi 
jaunā un pozitīvā veidā kā cilvēces glābšanu. Eigēnika no šī brīža 
nozīmē: Zemes aizsardzība pret ekspluatāciju, piesārņojumu un 
ekoloģisko katastrofu, ko izraisījis cilvēks, nevis rūpniecība un tās 
lobēto valdību likumdošana.  
Sekoja "apgaismības" gadu desmiti, kuros pieaugošais pasaules 
iedzīvotāju skaits tika attēlots kā drauds cilvēcei, lai vidi, kas plīst pa 
vīlēm, piedēvētu pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumam, aizmirstot, 
ka cilvēkiem nav nekādu iespēju atturēt rūpniecību un valdības no videi 
kaitīgu lietu ražošanas vai ražošanas. Protestus un demonstrācijas 
apgrūtināja policijas iejaukšanās un diskreditēja plašsaziņas līdzekļi, 
dalībnieku skaits tika pierakstīts kā reti sastopami dīvainīši, un 
ilgtspējīgas vides koncepcijas netika izvirzītas, bet dažos gadījumos tika 
apliktas ar nodokļiem un dekrētiem. Gluži pretēji, novecojušās videi 
kaitīgās nozares tiek finansētas ar spēcīgiem lobiju piedāvājumiem.  
(Partiju vēlēšanu koncepcijas, izmantojot kontrolētus un centrētus 
plašsaziņas līdzekļu ziņojumus), kas aizsargā un subsidē šo nozari. Ar 
korupciju darbavietu saglabāšanā tiek investēts vecās, videi kaitīgās 
metodēs, nevis izglītībā, Otrajā apgaismībā, Studium Generale, 
iedzīvotāju radošuma veicināšanā, izglītībā un tiešajā demokrātijā, 
cilvēku pamatienākumos, kā arī visu iedzīvotāju kopīgā vides 
nākotnē. 
  
 
Eiženikas kronoloģija 20. un 21. gadsimtā: 
- 1948. gadā Hakslijs nodibināja Starptautisko dabas aizsardzības 
savienību (IUCN).  
 
- 1961. gadā Hakslijs nodibināja Pasaules Dabas Fondu (WWF). Citi 
dibinātāji bija, piemēram, Godfrijs A. Rokfellers, Nīderlandes princis 
Bernhards un Anglijas karalienes Elizabetes II vīrs princis Filips.  
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- 1969. gadā prezidents Niksons publicēja ziņojumu "Iedzīvotāju skaita 
pieaugums un Amerikas nākotne", kas tika sagatavots Džona D. 
Rokfellera vadībā. Tas acīmredzot bija par to, lai eigenika atkal kļūtu 
cerīga, Turpmāk citāts no ziņojuma parāda eigēnikas saistību:  

"Iedzīvotāju skaits nevar pieaugt bezgalīgi. Neviens to neapšauba, un 
mēs savā atzinumā norādījām, ka, mūsuprāt, valstij tagad būtu atzinīgi 

jāvērtē un jāplāno stabilizēts iedzīvotāju skaits." 
 
- 1972. gadā Stokholmā notika pirmā starptautiskā konference par vidi. 
Tās priekšsēdētājs bija Mauriss Strongs, tuvs Deivida Rokfellera draugs. 
Kopš tā laika vides aizsardzības kustība pēdējās desmitgadēs ir 
pievērsusies citiem krīzes jautājumiem, piemēram, skābajiem lietiem, 
ozona slāņa caurumam, tropu mežiem u. c., vainojot pasaules 
iedzīvotāju skaita pieaugumu, nevis nosakot atbildību valdībām un 
ražošanas uzņēmumiem. 
 
Visbeidzot, 1988. gadā tika izveidota IPCC ["Starpvaldību ekspertu 
grupa klimata pārmaiņu jautājumos"], kas pazīstama kā "Klimata 
pārmaiņu starpvaldību ekspertu grupa". Klimata padomes sagatavotie 
ziņojumi kalpoja par autoritatīvu avotu plašsaziņas līdzekļiem un 
daudziem citiem "globālās sasilšanas" atbalstītājiem, piemēram, 
bijušajam ASV viceprezidentam Alam Goram. Tikmēr globālās 
sasilšanas jautājums un ar to saistītā CO2 emisiju samazināšana ir 
kļuvusi arvien aktuālāka, tā ka šodien tā ir kļuvusi par vienu no 
galvenajām tēmām politikā, kā arī vadošās elites sanāksmēs, tādējādi 
noslēdzot loku ar eigeniku.  
 
 -1988 Princis Filips Vācijas preses aģentūrai:  

"Kad es atdzimšu, es vēlos atgriezties kā nāvējošs vīruss, lai kaut ko 
palīdzētu risināt pārapdzīvotības problēmu." 

 
-2021 Eiropas Komisijas priekšsēdētāja fon der Leiena Pasaules 
ekonomikas forumā brīdināja par jaunu pandēmiju, ja netiks sasniegti 
klimata mērķi. 
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Šodienas eigēnikas aizstāvjiem jaunu impulsu dod atraisītais 
kapitālisms, kas sajaukts ar sociālā darvinisma ideju.  
 
Izvilkums no Vikipēdijas Sociālais darvinisms 
Šajā tekstā izmantoti materiāli no Vikipēdijas raksta Schloss Biebrich, un 
tas ir pieejams ar Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenci. 
Autoru saraksts ir pieejams Vikipēdijā. 
Sociālais darvinisms ir sociālo zinātņu teorijas virziens, kas aizstāv 
bioloģisko determinismu kā pasaules uzskatu. Tā bija ļoti populāra 19. 
gadsimta otrajā pusē un līdz pat Otrajam pasaules karam. Tā nepareizi 
interpretē daļējus darvinisma aspektus saistībā ar cilvēku sabiedrībām un 
uzskata to attīstību par dabiskās atlases rezultātu "cīņā par eksistenci". Pēc 
Franča M. Vuketica (Franz M. Wuketits) domām, dažādās sociāldārvinisma 
atziņas ir vienotas trīs pamatkonstatējumos:  

- Selekcijas teorija ir pilnībā piemērojama sociālā, ekonomiskā un arī 
morālā ziņā, un tai ir būtiska nozīme cilvēka attīstībā. 

- Ir labs un slikts ģenētiskais materiāls. 
- Labās iedzimtās īpašības ir jāveicina, sliktās jāizskauž. 

Viens no sociāldarvinisma kritikas punktiem ir nekritiska un kļūdaina bioloģisko 
likumu pārnešana uz cilvēku sabiedrībām. Turklāt vairāki no tās 
pamatpieņēmumiem nav ietverti Darvina teorijā un mūsdienu zinātne tos 
uzskata par novecojušiem. Šis Darvina teoriju pārnesums, kas cita starpā 
balstās uz naturālistisku kļūdu, ne vienmēr izriet no Darvina darba, un tas ne 
tuvu neatbilst Darvina uzskatam par pasauli un cilvēku.  

 
Eugeniku, eitanāzijas aizstāvju un sociāldarvinistu argumentācija 
ir zinātniski atspēkota un šodien tiek uzskatīta par mītu par masu 
slepkavībām un genocīdu, kas attaisno cilvēku ekspluatāciju un 
feodālo valdījumu varas saglabāšanu. 
 

Bet atgriežoties pie iedzīvotāju izglītības attīstības vēstures.  

Lai turpinātu industrializāciju iekšzemē un konkurētu 
starptautiskā mērogā, vai pēc revolūcijām, sacelšanās un 
nemieriem strādniekiem un pilsoņiem tika nodrošināta 
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parlamentārā demokrātija ar cilvēktiesībām, jo ekonomikai bija 
vajadzīgi strādnieki?  

Interneta plašsaziņas līdzekļi līdz pat šai dienai dod iedzīvotājiem 
iespēju bez feodāļu ietekmes, bez bažām par to, ka nākotnē viņi 
būs pakļauti, informēt sevi vai izplatīt savu informāciju visā 
pasaulē. Turpretī, šķiet iespējams, ja kāds lido pār jauno mediju 
ainavu, ka sabiedrisko attiecību un mediju dezinformācijas 
industrija, kas pašinformē cilvēkus, ar viltus ziņām visos medijos 
mulsina, destabilizē, šķeļ un cenšas diskreditēt.  
 
Jaunā "Industrializācija 4.0" ar robotiem un pašmācības 
programmām nākotnē padarīs monotoni strādājošos strādniekus 
nevajadzīgus. Tas dod cilvēkiem laiku domāt, turpināt izglītoties 
un paplašināt savas radošās spējas, iepazīt informācijas 
plašumu un dziļumu, izmantojot jaunos medijus, un selektīvi 
nošķirt viltus ziņas no patiesas informācijas, apšaubot 
informāciju. Šobrīd demokrātijā jau sen vajadzīgs izglītots un 
izlēmīgs demokrāts, kas pieprasa vairāk demokrātijas, 
līdznoteikšanas un kopīgu pasaules likumu attiecībā uz 
uzņēmumiem un resursiem, lai aizsargātu cilvēci un nākotnes 
attīstību.  
 
Zināšanas par informācijas, populārajiem un mediju rituāliem var 
parādīt, kur mēs savā attīstībā esam nogājuši nepareizā virzienā 
un kā šie informācijas rituāli ir bruģējuši ceļu slepkavnieciskām 
egoistiskām sistēmām valstu sociālajās sistēmās, kas domā un 
darbojas tikai sevi ierobežojošās grupās.  
  
Vācu sabiedrības filozofs Niklass Lūmans (Niklas Luhmann) 
1996. gadā šādi izsakās par radošuma mākslas formulu un 
sabiedrības sistēmu neironu un epiģenētiskās efektīvas 
informācijas evolūciju:  
"To varētu uzskatīt par evolūcijas sasniegumu, kas, reiz izgudrots 
un ieviests, kļūst pašpietiekams. Ja šo rezultātu pārnes uz 
modernās sabiedrības sistēmu, kas ar izvēles palīdzību īsteno un 
atceļ savas struktūras, redzams evolūcijas rezultāts."  
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Atklājumu par jaunas informācijas izmantošanu no radošuma 
vai bailēm, lai kontrolētu cilvēkus vai veselas nācijas, veidojot 
neironu tīklu, kā arī epigenētiku, izmantojot mediju informāciju, 
pēc vairākiem gadiem apstiprināja pētījumi, kurus veica 
zinātnieki, kuru atklājumi tika godināti ar Nobela prēmiju 
medicīnā.  
 
Pirms 75 gadiem Nirnbergas prāvā Hermanam Geringam jautāja: 
"Kā jūs pierunājāt vācu tautu tam visam piekrist? Viņš teica:  
"Protams,	cilvēki	nevēlas	karu.	(...)	Bet	galu	galā	politiku	nosaka	
valsts	vadītāji,	un	vienmēr	ir	viegli	panākt,	lai	tauta	tam	piekristu,	
neatkarīgi	no	tā,	vai	tā	ir	demokrātija,	fašistiska	diktatūra,	
parlaments	vai	komunistiska	diktatūra."(	....).	"Ak,	tas	viss	ir	labi,	bet	
tautu	vienmēr	var	piespiest	pildīt	vadītāju	rīkojumus	ar	vai	bez	
balsstiesībām.	Tas	ir	ļoti	vienkārši.	Jums	nav	jādara	nekas	cits,	kā	
tikai	jāpasaka	cilvēkiem,	ka	viņiem	uzbrūk,	un	jāvaino	pacifisti	par	
viņu	patriotisma	trūkumu,	apgalvojot,	ka	viņi	pakļauj	valsti	
briesmām.	Šī	metode	darbojas	visās	valstīs."		
(Avots	Nirnbergas	dienasgrāmata,	Fischer	Verlag)		
 
Tomēr pat demokrātiskās valstīs radošums, inovāciju 
tehnoloģijas, izgudrotība un epigenētiskā radošuma un 
dziedināšanas mākslas formula līdz pat mūsdienām netiek 
mācīta skolās un universitātēs. Iedzīvotāju IQ, veselību un 
brīvību atkal un atkal sabotē viltus ziņas jeb mediju sagatavoti un 
pārspīlēti, kā arī visaugstākās bailes radoši notikumu ziņojumi 
medijos (un tādējādi arī demokrātija).  
 
Tā ir vēsture un sen zināms, ka daudzi turētāji zināšanu, kas 
noveda ar zināšanu pārraidi, radošums, veselība pašpalīdzības 
cilvēku ar feodālo kungu apziņā iedzīvotāju ar apsūdzot Fake 
News mobbed un nevis kā izplatītājs zināšanu, radošuma un 
pašpalīdzības zināšanu vēstneši veicināja, bet varas sistēmas 
viņus nosodīja kā ķecerus, raganas, majestātes aizvainotājus vai 
sazvērestības sekotājus, konspiratorus un ļaužu pāridarītājus, 
feodāļi (arī ar atlīdzību) virzīja iedzīvotāju vairākumu viņus 
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nosodīt, atstumt, vajāt vai nogalināt. Tomēr lēnām trīs gadsimtu 
laikā, līdz ar pirmo izglītības vilni, attīstījās demokrātija, kurā 
feodāļi vairs nebija priekšgalā ar savu pārvaldes sistēmu un 
varēja darboties tikai slēpti. 
 
 
Ja dažās valstīs aktīvi, tehnoloģijas un zināšanas par vidusšķiras 
(kā Hitlera līdz 1945;, Kambodžā 1975-1979, VDR līdz 1989. 
gadam, Krievijā līdz 1991. gadam, Ķīnā 1949. gadā līdz 70. gadu 
beigām) pieder valstij vai ir aizliegta, jo vidusslānis un tā 
darbinieki (uzņēmumi līdz 499 darbiniekiem -neņemot vērā gada 
apgrozījumu - saskaņā ar Vācijas Federālā statistikas biroja 
datiem 1999. gadā bija 98 uzņēmumi,8 % no valsts vidusslāņa) 
var garantēt brīvu valsts attīstību, tauta ir neatkarīga no valsts, 
var izstrādāt ekonomiskos labumus, kā arī dzīvot brīvi, bez valsts 
vadības pretenzijām uz cieņu un vismaz jau bez ekspluatācijas 
un korupcijas no valsts puses? Ķīnā, sākot ar 20. gadsimta 70. 
gadiem, komunistisko ideoloģiju nomaina pragmatisms un datu 
diktatūras izveide "Ķīna vairs nav komunistiska," saka ķīniešu 
vēsturnieks un bijušais Sociālo zinātņu akadēmijas loceklis 
Džans Lifans (Zhang Lifan): "Ir izveidojies elitārais kapitālisms, 
kura priekšā ir sociālisma karogs," viņš saka. "Tagad pie varas ir 
cilvēki ar milzīgiem īpašumiem. Viņi ekspluatē zemākās šķiras." 
Viņš saka, ka priviliģētie ir monopolizējuši īpašumus, resursus un 
varu partijas rokās. "Dažiem oligarhiem pieder lielas bagātības, 
un sociālā sadale ir ļoti netaisnīga." Viņš teica, ka viss, kas palicis 
no komunisma, ir autokrātija - autokrātija, ko īsteno īpašnieku 
šķira." "Viņi rada ilūziju, lai maldinātu cilvēkus." "Viņi paši tam 
netic. To, ko viņi dara, ir tieši pretēji tam, ko viņi saka." Citāts no 
Andreas Landwehr, dpa 
 
Impēriju vēsture rāda, ka, lai vājinātu iedzīvotāju skaitu valstīs un 
salauztu pārējo iedzīvotāju gribu, vispirms ar baiļu un krīžu, karu, 
karu un baiļu izplatības palīdzību ir jāizdzēš izaugušo kultūra un 
ētika, vidusslānis valstīs ir vājināms vai likvidējams, un kņazi ir 
jāpiesaista imperatoru pusē (Romas laikos okupētās valsts 
valdošās struktūras, viduslaikos - kņazi vai daļēji arī pilsētu 
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iedzīvotāji, skat. arī, kā Mao, Hitlers, Staļins, Kambodža vai VDR 
vēl 20. gadsimtā atņēma cilvēktiesības vidusslānim un 
izglītotajiem pilsoņiem, kuri, no viņu viedokļa, nebija pakļauti 
valdībai, un kā VDR atņēma viņiem cilvēktiesības. Gadsimtu viņu 
cilvēktiesības ir aplaupīti un miljoniem koncentrācijas nometnēs 
uz vergu darba ekspluatāciju Menschnutzhaltung vai ar masu 
slepkavību ir likvidēti un lielākā daļa iedzīvotāju ar plašsaziņas 
līdzekļiem par faktisko fonu ir maldināti).  
 
Cik līdzīgi ir viduslaiku likumi un noteikumi dažās diktatūras 
valstīs. 
 
 
Traki cilvēki ar izskalotām smadzenēm,  
viduslaikos = apsēstie un raganas / 
20. gadsimtā diktatoru laikā; bez kara nāves tikai Hitlera, Staļina vai Mao laikā aptuveni 50 - 60 
miljoni cilvēku = cilvēku kaitēkļi, kas ieslodzīti cietumos, izmantoti kā vergi eksperimentiem ar 
cilvēkiem un nogalināti.  
 
Noliedzēji, pret valdību vērsti konspiratori...  
viduslaikos = neticīgie un ķeceri /  
20. gadsimtā diktatoru laikā; bez kara nāves tikai Hitlera, Staļina vai Mao laikā aptuveni 50 - 60 
miljoni cilvēku = cilvēku kaitēkļi, kas ieslodzīti cietumos, izmantoti kā vergi eksperimentiem ar 
cilvēkiem un nogalināti.  
   
Nonkonformisti vai domu nemiernieki, kas apdraud kārtību 
un vēlamo nākotni un ir jālikvidē no sabiedrības redzesloka.  
viduslaikos = publiski sodīts ar nāvi vai ieslodzīts cietumā /  
20. gadsimtā diktatoru laikā; bez kara nāves tikai Hitlera, Staļina vai Mao laikā aptuveni 50 - 60 
miljoni cilvēku = cilvēku kaitēkļi, kas ieslodzīti cietumos, izmantoti kā vergi eksperimentiem ar 
cilvēkiem un nogalināti.  
 
 
Nekas no tā nav noslēpums. Vēsturnieki to jau sen ir pierādījuši. 
Šodienas sociālās sistēmas evolūcijas jautājums ir šāds: kad 
iedzīvotāji pieprasīs tiešu demokrātiju un ilgtspējīgu un 
ētisku kapitālismu, kas ļaus mums sasniegt strauju 
ekonomisko izaugsmi bez nožēlas un vides piesārņojuma?  
 
Vairāk nekā septiņus līdz astoņus miljardus cilvēku mūsdienu 
valdības var pārvaldīt, pat ar vairāk karavīriem un policistiem, 



78 

 

 

bez vēl vairāk paplašinātām iedzīvotāju elektroniskās 
uzraudzības sistēmām, tikai samazinot iedzīvotāju 
pamattiesības, ar jauniem likumiem un noteikumiem, pārkāpjot 
pamatlikumus un valstu konstitūcijas, kā arī ar mediju un 
parlamentārās demokrātijas palīdzību valstīs (sk. arī šodienas 
bēgļu plūsmas). Ja vecās politiskās sistēmas vēlas turpināt valdīt 
pēc vecajiem tradicionālajiem principiem, tām ir jāsamazina 
pamatlikumos vai konstitūcijās paredzētās pilsoņu brīvības un 
garantētās tiesības tā, lai tās jebkurā brīdī, neprasot tautai, 
varētu ieviest ārkārtas stāvokli ar vēl vairāk ierobežotām pilsoņu 
tiesībām pat 10 vai 13 miljardiem cilvēku.  
 
Liktenīga vai bez radošuma pasaules iedzīvotāju skaita 
samazināšana ar kariem, pandēmijām vai sterilizāciju un 
baiļu histēriju neatrisina cilvēces problēmas, bet nogriež 
visu cilvēku nākotni, jo pieaugošo radošumu samazina vai 
iznīcina internets un tikko apzinātais, ar K Es labāk 
lietojams, swarm inteliģence.  
 
Pasaules iedzīvotāju IQ jeb radošuma samazināšanās noved pie 
garīgo resursu ierobežojuma. 
Par savu attīstību mēs esam pateicīgi tikai dažu cilvēku 
neatlaidībai un izdomai.  
Inteliģences ierobežošana ar bailēm jau 70 gadu laikā attiecībā 
uz joprojām brīvām sabiedrībām izraisa nākotnes bailes, dzīves 
prieka trūkumu, motivācijas trūkumu un bez spēka no dzīves ar 
bērniem bezjēdzīgu eksistenci, kurā iedzīvotāji ar uz ilgtspēju 
neorientētu domāšanu un rīcību noved pie noziedzības, 
terorisma, kā arī pie ierobežotām inovācijām un ekonomisko 
sistēmu ierobežotības, nabadzības, slimībām vai nebrīvības un 
imūnsistēmas mazināšanās. Rezultāts ir apgriezta paradīze, kas 
rada panīkušas, no jauna nošķirtas fašistiskas kultūras un karus, 
kā arī feodālas pārvaldes sistēmas.  
 
Jautājums, kas radās: Kāpēc?  
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Savukārt mums ir nepieciešama jauna ilgtspēja un, vēlams, 
bezgalīgi un ētiski izmantoti resursi, lai nodrošinātu turpmāku 
pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu. 
 
Kā var notikt šāda attīstība? 
Vai ir tā, ka atpalikušie feodālie spēki jau pirms daudziem gadiem 
ar pētījumu palīdzību ir atzinuši, ka globālā attīstība, sākot no 
valstu iedzīvotājiem un īstenojot tiešo demokrātiju, novedīs pie 
partiju un politiķu, kā arī globālo korporāciju un megakapitāla 
varas izšķīdināšanas un dos vietu jaunam humānam, ētiskam 
kapitālismam?  
 
Vai trešās tūkstošgades sākums ir pēdējais brīdis, kad 
varenajiem, kā arī dažiem politiķiem vēl ir iespēja aktīvi 
darboties, lai novērstu gaidāmo tiešās demokrātijas 
attīstību, jo pasaules sociālajās sistēmās vērojamas šādas 
izmaiņas:  
 

1. Mākslīgais intelekts atbrīvo cilvēkus no monotona 
darba un ar jauno mediju starpniecību dod viņiem dzīves 
laiku un informāciju, kas ļauj domāt evolucionāri.  
 
Viltus ziņas, lai radītu bailes un novērstu tiešās 
demokrātijas ieviešanu: mākslīgais intelekts likvidē 50 % 
darbavietu visā pasaulē. Bezdarbnieki ir jāatbalsta 
pastāvīgi un viņiem nav jāmaksā nekas pensiju un 
sociālajos fondos.  
  

2. paredzamās otrās renesanses un apgaismības laikā 
iedzīvotāju bailēs par nākotni izplūdīs un atkal atbrīvosies 
ģenētiski pieejamais radošums. 

 
 Viltus ziņas, lai radītu bailes un novērstu tās  
       tiešās demokrātijas ieviešana: tā kā arvien vairāk un 
vairāk  
 vairāk, nevis strādājošiem cilvēkiem, kuri bez darba vairāk  
       Laiks pārdomām un ideju apmaiņai, kā arī  
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       Internets informācijai un diskusijām  
       ir demokrātiska balss un galu galā     
       tiešo demokrātiju kā sen nokavētu  
       Sociālās sistēmas solis prasīs. 
 

 
3. vecākiem un veselākiem iedzīvotājiem ir arvien vairāk 

laika, lai bez bailēm domātu par sociālo sistēmu, kurā viņi 
vēlas dzīvot, un demokrātiski pieprasītu to, izmantojot 
savas cilvēktiesības, 

Viltus ziņas, lai radītu bailes un nepieļautu tiešās 
demokrātijas ieviešanu: Cilvēki kļūst arvien vecāki un, 
vairs nestrādājot, kļūst par slogu pensiju un sociālās 
nodrošināšanas fondiem, kurus finansē no nodevām un 
nodokļiem par darba laiku, 

4. apgaismotas, pašapzinīgas un domājošas pasaules 
sabiedrības pieaugums ar tiešās demokrātijas palīdzību 
lauž valdību un slēpto globālo feodāļu varas monopolu.  

 Fake News radīt bailes un novērst      
           Tiešās demokrātijas ieviešana: izaugsme  
           pasaules iedzīvotāju skaits paātrina negatīvo     
           Vides procesi, enerģija, pārtika, atkritumi utt., kā arī  
           globālā sasilšana, izdevumi par  
           skolu un veselības aprūpes sistēmām, kā arī pensijām un  
           Sociālā nodrošinājuma fondi kļūst arvien  
           bezdarbnieku skaits pasaules iedzīvotāju vidū  
           un izraisīs turpmāku masveida migrāciju, 
           (tā kā aptuveni 7 miljardiem cilvēku izglītība nav     
           vairs nav nepieciešams).      
        
1.-4. punktu vairs nevar nosegt un noteikti nevar atrisināt ar PR- 
mediju ziņojumiem, vēlēšanu dāvanām un nepatiesu zinātnisku 
informāciju mūsdienu mediju vidē. Tie noved pie kļūdaina 
glābšanas secinājuma par spēcīgo no piektā vēl lielāku 
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necilvēcību domāja feodālās valdīšanas pēc Tomasa Multhus 
parauga:  
 
Cilvēkiem, kas ir nevajadzīgi, ir jāmirst. 
 
Tas aizmirst,  

a.) ka sabiedrības informācijas tīklā (saskaņā ar Dītera 
Liedtkes (Dieter Liedtke) vispārējo informācijas teoriju) nav 
bezjēdzīgu cilvēku. 

b.) ka šos negatīvos apstākļus - vides, klimata, vides toksīnu, 
veselības sistēmu, rūpnieciskās pārtikas, radošas 
izglītības attīstības ārkārtas situāciju - ir apstiprinājušas un 
veicinājušas dažas valdības, piekāpjoties rūpniecībai un 
uzņēmējdarbībai un neveicot turpmākās pārmaiņas; 

 
1.) pieņemt ilgtspējīgas ražošanas un izgatavošanas tiesību 

aktus,  
 

2.) ilgtspējīgu resursu tiesību aktu izstrādi,  
 

3.) pārveidot izglītības sistēmu ētiskai un radošai sabiedrībai,  
 

ar informācijas starpniecību iesaistīt iedzīvotājus līdzi 
vides koprades procesā,  

 
4.) ieviest plašsaziņas līdzekļu kodeksu pret baiļu izplatīšanu,  

           tikai pašreizējā laika krīzes liecina, ka caur  
           Valdību nespēja risināt šīs katastrofas      
           varētu attīstīties.  
 
Dažas valdības rīkojas saskaņā ar to, norādot uz iedzīvotājiem: 
Pārtrauciet zagli!  
 
Domājamais zaglis ir jābiedē baiļu paralīzē (saskaņā ar valdības 
vadlīnijām medijiem, kā arī mediju un PR ziņojumiem) ar 
dekrētiem, visur pamanāmiem, redzamu valdības pasākumu 
spēkiem un jāiegremdē viltus vainas apziņā un jāpadodas 
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spēcīgu baiļu, mediju sabiedriskās domas, likumu, noteikumu, 
policijas un armijas klātbūtnes dēļ savam liktenim (kā īrniekam 
bez iespējas iegūt īpašumu un drošību), kas lielākajai daļai 
iedzīvotāju (pakāpeniski līdz 90%) no augstākās varas ir noteikts 
kā neizbēgams.  
 
 

Uz pašreizējo Corona vīrusu  

Kontrolēt sabiedrību, izmantojot pandēmijas bailes? 

Vispirms dažas labas ziņas.  

Korona pandēmija zaudēs savu šausminošo spēku un to 
varēs kontrolēt, kad mēs būsim mācījušies no savām 
kļūdām, kā sadzīvot ar daudz nāvējošākām pandēmijām bez 
vispārējiem valdības un plašsaziņas līdzekļu noteiktiem 
aizliegumiem un baiļu histērijas.  

Šajā nolūkā, veicot pētījumus par vakcīnu sastāvu un to 
komulatīvajām aktīvajām vielām ar turpmākajām vakcinācijām, 
jāņem vērā vispārējais veselības apdraudējums, ko šīs laika ziņā 
novēlotās vakcinācijas rada dažādās vecuma un riska grupās (un 
vai vakcīnas vājina imūnsistēmu mākslīgā vīrusu uzbrukuma 
rezultātā un sagatavo to nākamajam spēcīgākam vīrusu 
uzbrukumam).  

Farmaceitiskajai rūpniecībai papildus plašsaziņas līdzekļiem un 
PVO jāuzņemas vismaz atbildība par tās izstrādāto un pārdoto 
vakcīnu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību (saistībā ar plašsaziņas 
līdzekļu informāciju, vidi, pārtiku un medikamentiem riska grupām 
un valdības rīkojumiem par slēgšanu), un valdībai jāpasūta 
neatkarīgi ilgtermiņa pētījumi par vakcīnām visām riska grupām.  

Paliek pozitīva realizācija (pēc 2021 līdz nākamajai pandēmijai) 
populācijās, ko farmācijas rūpniecība, valdības un plašsaziņas 
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līdzekļi, kas ar farmācijas rūpniecību, valdības un mediji 
uzkurinātas bailes un bloķēšanu, pie savas domāšanas 
veiktspējas un uzvedības novērošana, tagad ikvienam pēc 
baiļu samazināšanas; kā IQ un intelekta samazināšana, kā arī 
depresija, slimību uzkrāšanās un vīrusu šūnu uzņemšanas 
atslēgu var saprast.  

Turpmākais tumšais teksts ir tikai izdomājums, kas pēc 
iespējas ātrāk pēc izlasīšanas būtu jāaizmirst un tikai tad, 
kad politiskie notikumi parādīs baiļu kontroles mehānismus, 
kas šeit fiksēti valdības paziņojumos un plašsaziņas 
līdzekļos, jāizrakņo un jāatceras. 

Šai tumšajai fikcijai nav realitātes un tā ir tikai prāta spēle. 
Paplašināsim šo domu. Ko 2022.-2025. gadā globālā sabiedrība 
atļaus bez mainstream mediju sniegtās informācijas kā realitāti 
un informāciju, neizslēdzot to no sabiedrības, kas savukārt 
mediju antidemokrātiskā mafijā tiek diskreditēta un diskreditēta 
no politiskajiem un sabiedriskās domas veidošanas procesiem?  

 
Vai mēs tikai tagad, izmantojot internetu, jaunos plašsaziņas 
līdzekļus, pamanām slēptā feodālisma realitāti un vadošo vai 
noteicošo otro un trešo aizmugurējo roku, ko mēs nevarējām 
uztvert ar klasisko plašsaziņas līdzekļu starpniecību, vai arī 
tīmeklī pieejamā informācija par šo mūsu sabiedrības stāvokli ir 
tikai dezinformācija? 
  
Vai tas ir atkal tādā veidā, kā ticības laikā viduslaikos vai 
diktatūru laikā, ka mums ir jātic bez nosacījumiem, ka kalpiem 
pasludināja pār iemesliem kara, pandēmijas, klimata un 
terorisma, ka mēs nedrīkstam apšaubīt informāciju par feodāļiem 
un pēc zinātniski acīmredzamiem faktiem neizpētīt un jo vairāk 
nepublicēt? Iedzīvotājiem nav atļauts tikties, apmainīties ar 
informāciju vai veidot diskusiju kopienas (tīmeklī vai analogajā 
pasaulē)?  
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Papildus šodienas valdības uzskatiem, kurus tāpat kā reliģiskās 
dogmas viduslaikos izplatīja plašsaziņas līdzekļi un kurus zinātne 
(toreiz tāpat kā tagad) nevarēja apšaubīt bez diskreditācijas un 
vajāšanas no valdības puses (20. gadsimta masu saziņas 
līdzekļos Hitam, Staļinam, Mao, kā arī par agresijas karu pret 
Irāku - feodāļu ticības plašsaziņas līdzekļos un bez pierādītiem 
izgaismotiem faktiem). gadsimtā Hitlera, Staļina, Mao valstīs, kā 
arī par agresijas karu pret Irāku, ko veica feodāļu ticības mediji 
un bez pierādītiem, izgaismotiem faktiem) tika izplatīta tikai viena 
puse, proti, valdību informācija un to "viltus ziņas", kas ar 
pašcenzūras palīdzību tika mediju "noskaidrotas" kā vienīgā 
patiesība;  
"Tas, kurš nodara kaitējumu cilvēcei.". 
 
Tas tiek darīts gan toreiz, gan tagad, nerisinot vides, 
kapitālistiskās veselības aprūpes un cilvēktiesību 
pārkāpumu problēmas savā valstī, lai ar likumiem, dekrētiem 
un rīkojumiem, neskaitāmām slepkavībām ar plašsaziņas 
līdzekļu palīdzību, ar absolūtu ticības prasību, tostarp iedzīvotāju 
pašcenzūru (ko padara iespējamu tikai plašsaziņas līdzekļi), 
pašsaglabāšanās nolūkos uzspiestu iedzīvotājiem slēptu 
verdzību ar vēl lielākiem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
neskaitāmām slepkavībām, ko veic valdības ar plašsaziņas 
līdzekļu palīdzību. (Mediji un žurnālisti vēl nav apsūdzēti par 
saviem noziegumiem, par nepatiesas informācijas izplatīšanu 
Hitlera laikā, par atbalstu neētiskai masu pašcenzūrai ar viltus 
ziņu (Fake News) palīdzību, par cilvēktiesību pārkāpumiem, kā 
arī par kūdīšanu uz miljoniem cilvēku nogalināšanu un veselu 
tautu izslēgšanu un iznīcināšanu). 
 
Vai, tieši pārņemot dažu valdību viduslaiku feodāļu pretenzijas, 
arī mūsdienās joprojām pastāv šie antidemokrātiskie un 
necilvēcīgie informatīvie uzskati, kas noved pie iedzīvotāju 
pašcenzūras un atgādina arī sektantu, komunistu, 
nacionālsociālistu un kapitālistu līderu necilvēcīgo praksi? 
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Vai klimats, terorisms, piesārņojums un Corona pandēmija šie 
(saraksts ir tikai priekšzīmīgs un to var papildināt tālāk) var veidot 
un izmantot kā pārliecību par kalpiem plašsaziņas līdzekļos ar 
mediju izveidota pašcenzūra pilsoņu tādā veidā, ka šīs 
problēmas ideoloģisku motīvu un ar radošuma trūkumu nav, 
valdības risina un novērš kā steidzami nepieciešamus, bet tiek 
izmantoti kā iemesls, lai, izmantojot likumus un pasākumus 
"cilvēces aizsardzībai", novestu pie turpmākiem lieliem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, iztikas līdzekļu iznīcināšanas, 
izšķērdēšanas un simtiem miljonu vai pat miljardiem cilvēku 
nāves, ko nogalina valdības? 
 
 
Pašreizējā Corona pandēmija plašsaziņas līdzekļos ir piemērs 
tam, kā var izjaukt parlamentāro demokrātiju:    Antidemokrātisku 
pašcenzūru varēja ieviest Corona vīruss un masu informācijas 
līdzekļu baiļu uzbāzība iedzīvotāju apziņā, ko veic valdības. 
Turklāt ir daudzi sazvērestības stāstītāji, -hipotēzes.  
un leģendas jaunajos plašsaziņas līdzekļos, kas mulsina mediju 
patērētāju tā, ka viņš, raugoties no sava viedokļa un vadoties pēc 
tiem, pieņem valdību ierosināto pašcenzūru.  
 
Tikai lēni un piesardzīgi pašcenzējies cilvēks atver savu 
aizsargājošo telpu, un tikai tad, kad viņš to redz:  
 

1. Iespējams, viņš ir iekļuvis pašcenzūras slazdā. 
 

2. No ticamiem avotiem un pētījumiem viņam kļūst skaidrs, 
ka fakti tiek sagrozīti vai noklusēti. 

 
3. Viņš var izveidot atšķirīgu un jaunu priekšstatu no 

acīmredzamiem zinātniskiem datiem, kas atceļ 
pašcenzūru. 

 
      4. viņš redz, ka ir izveidoti divi informācijas attēli. 
          a. informācijas un valdības līnijas tēls ar  
          Rokasgrāmata par pašcenzūru un  
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          b. atbildīga demokrāta tēls, kurš, pamatojoties uz  
          acīmredzami zinātniskie fakti viņa izvēle un  
          Pieņem lēmumus. 
 
Vai mēs šodien esam tādi paši kā laikā pirms pirmās 
iespiedmašīnas, renesanses un apgaismības, tikai valdnieki ir tik 
ļoti sasaistīti ar demokrātiskām konstitūcijām un elektorātu, ka 
savus plānus var īstenot tikai demokrātiski, izmantojot nepatiesu 
informāciju un mediju radītu elektorāta pašcenzūru. Šeit viņiem 
palīdz klasiskie mediji, kas cer, ka ar valdību palīdzību varēs 
atgūt vadošo lomu arī jaunajos medijos, izmantojot jaunus 
feodālo kungu likumus, bet kas galu galā ātri vien pārvērtīsies 
pretējā - ar antidemokrātiskas pašcenzūras palīdzību radot 
iedzīvotāju uzvedību zināšanu vētrā, izmantojot miermīlīgu un 
demokrātisku apgaismību.  
 
Jaunajos medijos rodas iespaids, ka atkal izgaismojas tumsas 
sabiedrības modelis, kas izgaismo demokrātijās slēpto feodālo 
valdīšanu, jo divi neētiski strādājoši spēki, bez saskaņota un 
izmantota radošuma ētiska nākotnes dizaina ar redzamu, no 
politikas un globālās naudas varas attālinātu sociālo saikni ar 
cilvēkiem, ar mērķi kopā (kā valsts mātes - tēvi vai globālo 
labdari un caur aprūpi ar neskaitāmiem PR rakstiem un 
ziedojumiem mediju kompānijām visās valstīs maskēta kā 
piesardzības) arvien vecāku un inteliģentāku pasaules 
iedzīvotāju, kas no viņu viedokļa, sociālās kases, vide, resursi, 
daba vai klimata slogs, nākotnē ar darba robotiem un 
programmām tiek aizstāti un tāpēc vairs nav vajadzīgi feodāļiem 
ar tālāku apgaismību varētu veicināt atzīšanu un tā revolūcijas 
sākas. 
  
Tā kā feodālisms savā struktūrā ir pašiznīcinošs un 
slepkavniecisks valdītajiem, šis tumšais modelis ir vismaz 
nopietni jāapsver.  
 
 
 



87 

 

 

Hipotētisks pieņēmums: lai novērstu revolūcijas, kādas valsts 
iedzīvotāju skaits jāsamazina par miljoniem, kā arī pasaules 
iedzīvotāju skaits pakāpeniski jāsamazina līdz mazāk nekā 
vienam miljardam cilvēku. Ja tas ir taisnība, par to nevar runāt 
atklāti vai to darīt ar paziņojumiem, jo iedzīvotāji, cilvēktiesību 
aktīvisti un demokrāti pret to sacelsies un sacelsies.  
 
Tālāk ir aprakstīts hipotētisks valdību un varas koncentrēta 
kapitāla monopolu globālās sazvērestības ceļš pret 
iedzīvotājiem. 
 
Lai samazinātu iedzīvotāju skaitu, būtu jāizmanto 
pandēmijas, jo mūsdienu lielie kari var pilnībā iznīcināt 
pasauli (ieskaitot spēlētājus).  
 
Plašsaziņas līdzekļi iedzīvotājiem rada milzīgas bailes (terorisms, 
naudas atmazgāšana, klimats, plastmasas atkritumi, bēgļi, 
nabadzība, vide, pandēmijas u. c.), kas ir reālas, bet pasaules 
iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ neeksistē, tāpēc, lai tās 
uzturētu, tās tiek tikai radītas mediju prātos kā pasaules 
iznīcināšana un ar tām netiek cīnīts.), kas ir reālas, bet nepastāv 
pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ, un tāpēc, lai tās 
uzturētu, mediji tās tikai rada prātos kā pasaules iznīcināšanu un 
ar tām necīnās, lai gan patiesībā, ja tās patiešām būtu tik cilvēci 
iznīcinošas, izveidojot ētiski orientētu globālu tiešo demokrātiju, 
šīs (nereālās vai reālās) nākotni iznīcinošās bailes varētu novērst 
ar jaunu un globāli efektīvu tiešās demokrātijas balsojumu, 
izmantojot jaunus ētiskus vides likumus uzņēmējdarbībai un 
rūpniecībai. Tā kā ekonomikas pāreja uz ilgtspējīgu enerģiju, 
ražošanu un produktiem radīs vēl nebijušu ekonomisko izaugsmi 
un arī jaunu labklājību visiem cilvēkiem, kuru skaits pasaulē 
pieaug, to var nolasīt. 
 
Jautājums paliek atklāts - kā globālie dalībnieki novērsīs nākamo 
sociālo sistēmu evolūcijas posmu? 
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Viss norāda uz to, ka neētiska pasaules iedzīvotāju skaita 
samazināšana ir politikas un globālā kapitāla spēlētāju 
koncepcijas rezultāts, kas paredz uz ilgu laiku pagarināt savu 
varu, un apliecina, ka cilvēce pilnībā iznīks. 
 
Hipotēzes fons šai fikcijai. 
 
Tā kā var nonākt pie nekrietna un nenoliedzama viedokļa, ka ar 
mērķtiecīgu pasaules iedzīvotāju skaita samazināšanu līdz 
minimumam samazinās un atrisinās visas problēmas, piemēram, 
nebūs plastmasas atkritumu jūrā, piekrastē un mežos, nebūs 
siltumnīcas efektu izraisošas klimata problēmas, nebūs fosilās 
enerģijas patēriņa, nav nabadzības, bada un neveselīgas 
pārtikas, nav bēgļu problēmas, nav problēmu, ko rada iedzīvotāju 
novecošanās, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, 
ekonomiskā izaugsme, nepietiekama nodarbinātība, veselības un 
sociālās labklājības fondu un veselības aprūpes sistēmas. 
 
 
Ar iepriekš nosauktajiem miljoniem vai miljardiem globālo 
vakcinācijas zaudēto cilvēku dzīvību, ar pandēmiju un mikrobu 
rezistences valstu iedzīvotāji, policija un militārie spēki var tikt 
noskaņoti uz šo lēni caur medijiem ar nepatiesiem zinātniskiem 
faktiem, kā arī ar datu diktatūras feodālo valdīšanu lēnām 
caurstrāvošos un it kā bezalternatīvo brīvprātīgo ekspluatācijas 
gatavību ar minimizētu indivīda mūžu. Pirmajā posmā visi cilvēki 
tiks reģistrēti un marķēti, taču nevis ar tetovētu numuru uz ādas, 
bet gan ar PCR testu palīdzību varēs uzglabāt visu cilvēku DNS, 
lai valdība bez pārpratumiem varētu piekļūt šiem cilvēku 
privātajiem datiem par cilvēkiem, grupām vai tautām ar tehniski 
pilnveidotas armijas palīdzību. Tāpat kā viduslaikos publiskas 
nāvessodu izpilde, pērnās un šodienas diktatūru laikā - pērn un 
mūsdienās - ar bandītiem, arestiem vai publiskām slepkavībām 
apzināti un mērķtiecīgi izplatīja bailes, tā arī visās valstīs un 
pilsētās ar vīrusu izplatītāju palīdzību ir viegli radīt jaunus 
pandēmijas uzliesmojumus un tādējādi arvien palielināt bailes 
sabiedrībā. Atkārtotos vīrusu pandēmiju uzliesmojumus var 
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pārtraukt tikai tad, ja pārtrauc PCR testu, tā vietā ievieš antigēnu 
ātrās un pašpārbaudes testu un norobežo veselus reģionus vai 
veselas pilsētas, kā arī pašvaldības un norobežo tikai mazākus 
rajonus, kuros ir reāli ar vīrusu slimi iedzīvotāji. Riska grupas 
papildus aizsargā un ar vakcināciju pret smagiem slimības 
kursiem, kā arī ar riska grupām slimības mazināšanas darbiem, 
kā arī ar zviedru ceļu, un šie pasākumi ar acīmredzamu 
zinātnisku visu faktu noskaidrošanu ir apvienoti, ka vairāk nekā 
faktiski Corona nomira saistībā ar nāves gadījumu skaitu, ko 
izraisa smalkie putekļi, vēzis, rūpnieciski ražota pārtika, 
smēķēšana, alkohols u.c. veids valdības paziņojumos un medijos 
atrod. 
 
Šajā procesā vidusslāņa sabrukums ar pandēmisku bloķēšanu 
un bloķēšanu šķiet apsveicams nabadzības un baiļu paātrinātājs, 
lai kopā ar iedzīvotāju IQ samazināšanu īstenotu pasaules 
iedzīvotāju skaita samazināšanu elpas ātrumā, pirms tauta 
pamostas (sk. arī Staļina, Hitlera, Mao un Kambodžas valdības 
1975-79. gada pamatojumus masu slepkavībām). 
  
Vai eitanāzijas varām un valdībām tiks nodota vidusslāņa 
bagātība, tehnoloģijas un zināšanas par iespējami zemākajām 
cenām, vienlaikus izveidojot globālu datu diktatūru ar feodālu 
valdīšanu kā Ķīnā, ar iespēju jebkurā laikā ar pandēmiju 
palīdzību izsludināt krīzi, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu un 
ieviestu digitālo feodālo valdīšanu utilitārisma vārdā?   
 

 
 
Tikai no iStock 
 
Tāpēc katastrofas, noziedzība, naudas atmazgāšana, klimata 
problēmas, vides iznīcināšana, terorisms, kari un pandēmijas, ko 
kontrolē organizācijas un fondi, kā arī, pateicoties apmaksātām 
sabiedrisko attiecību aģentūrām, plašsaziņas līdzekļu ziņojumi 
nonāk mūsu smadzenēs tik laicīgi un nozīmīgi, nesamērīgi ar 
nelaimīgo bojāgājušo un izdzīvojušo skaitu un skartajiem 
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reģioniem, tā, ka mēs esam apjukuši, (nevaram izmantot savu 
radošumu no bailēm par pasaules labklājību), iedzīvotāju IQ 
krītas un mēs atsakāmies no savām cilvēktiesībām tagad un 
šodien, kā arī no savas paradīzes brīvības un nākotnes, un mūsu 
loģiskais prāts un pretestība par labu ticībai zinātnei, kas nav 
pierādīta, noved pie diktatūras pārvaldes sistēmas 
sagatavošanas. 

 
 
 
 
Konstitūcijās un pamatlikumos apliecinātais princips: 
bezbailīgi palikt atvērtiem pret teorijām un faktiem, ko valdības un 
plašsaziņas līdzekļi dēvē par sazvērestības teorijām, bet kas 
attiecas uz demokrātijas, brīvības un sabiedrības attīstību vai 
uzlabošanu un ir balstīti uz pamatlikumu vai konstitūcijām. 
Nepadodieties par cilvēktiesībām, par kurām cīnījās tikai pēdējos 
divos gadsimtos pret verdzību. Tas ir labākais demokrātijas 
pamats. Tas ir tas, uz kā tā ir balstīta, un tas veicina jūsu radošo 
attīstību un personību. Apšaubīt, diskutēt, izsvērt visus viedokļus 
un acīmredzamas zinātnes atziņas, kā arī miermīlīgi pulcēties, 
demonstrēt un paust savas domas ir jūsu tiesības un atšķirības 
zīme. Demokrātiskā valstī jums to nevar atņemt vai ierobežot ar 
valsts varu (kā tas ir rietumu demokrātijās).  
 
Svarīgs zinātnisko pamatpētījumu jautājums, par visām 
publicētajām dzīvības glābšanas idejām vai sazvērestības 
teorijām un izdomātiem sazvērestības stāstiem ar pašreizējo 
vīrusu paliek:  
Vai Corona vīrusu attīrīts ar informāciju un masu hipnozes 
plašsaziņas līdzekļos, kas tiek pievienoti zemapziņā un apziņā, 
kā arī izrietošās bailes mijiedarbībā ar medikamentiem riska 
grupu (arī par turpmākiem vīrusiem un baktērijām) kā 
imūnsistēmas pazeminošu Nocebos īpaši aktīvi veids, kā nokļūt 
mūsu ķermeņa šūnās?  
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Vai šis ir tabu mūsdienu DNS krustā sišana atsevišķām 
sociālajām šķirām, etniskajām grupām un veselām iedzīvotāju 
grupām?  
 
Vai četras no jauna interpretētās un apslēptās mūsu krustā 
sišanas pie varas altāra DNS naglas ir šādas: 
 

1. vai vīrusu un eksistenciālās bailes negatīvi ietekmē mūsu 
veselību un mūža ilgumu? 
 

2. vai skābekļa trūkums obligāto masku dēļ negatīvi ietekmē 
mūsu veselību un mūža ilgumu? 

 
3. vai sociālā izolācija un vientulība negatīvi ietekmē 

veselību un ilgmūžību? 
 

4. Vai orientēšanās bezspēcība ar viltus ziņām kā nocebo 
negatīvi ietekmē mūsu veselību un mūža ilgumu? 

 
Turklāt, veicot slēgšanu, mēs palielinām iedzīvotāju uzņēmību 
pret vīrusu, jo slēgšana salīdzinājumā ar neslēgšanu padara 
vīrusa izplatīšanās apturēšanu ar 1-4 punktiem neefektīvu? (sk. 
arī Standforta universitātes 2021. gada janvāra pētījumu par 
bloķēšanu). 
 
Trūkst turpmāku pētījumu par:  
Vai bloķēšana ar dzīvi, kas īpaši pielāgota mākslīgai higiēnai ar 
samazinātu dabiskās rezistences attīstību pret slimību 
ierosinātājiem, ir neproduktīva nākotnes pandēmiju gadījumā? 
  
Vai vakcinācija veicina vīrusu variāciju attīstību? 
 
Vai vakcināciju nākotnē un kopīgo vakcināciju var izmantot kā 
cilvēku vai eigēnikas lāpstu, lai valdnieki ar baiļu vīrusa palīdzību 
iznīcinātu iedzīvotājus?  
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Jaunā Maksa Planka institūta videoiekārta (Saite: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), ar kuras 
palīdzību tagad paredzēts parādīt Corona vīrusu tā vairošanās 
laikā, padara to tieši redzamu. Viens jautājums paliek neatbildēts: 
Vai tās iedarbība jeb antivielas pret vīrusu rodas tikai ar masu 
mediju masu hipnozes palīdzību (skat. video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) cilvēka 
organismā, jo imūnsistēma ar nocebo efektu var ieslēgt vai 
izslēgt gēnu programmas un tādējādi masu mediju informācija 
var izraisīt un veicināt reālas slimības? 
 
Cīrihes ETH 2014. gada pētījumu rezultāti pierāda: Domas 
var aktivizēt gēnus. Vai ir iespējams, ka pēc jauna neironu tīkla 
izveides, izmantojot atklājumus ar spoguļneironu palīdzību 
smadzenēs, ar pārspīlētām un pastāvīgām mediju ziņām ar 
attēliem un filmām par slimību, vainags miris var veicināt vīrusu 
ar šīs informācijas palīdzību vai gēnu programmas var 
pārprogrammēt sevi un ražot enzīmus, olbaltumvielas, 
hormonus, proteīnus vai vīrusus un baktērijas kā pretlīdzekļus vai 
antivielas (dabiska evolūcijas ģenētiskā vakcinācija ar 
informācijas palīdzību), lai saglabātu sugas imūnsistēmu? Tagad 
to var izpētīt zinātniekiizmantojot Maksa Planka institūta 
mikroskopu Coronascope iScat.  
 
To mēs redzēsim pēc dažiem gadiem, kad tiks pārbaudīts arī 
Korona perioda nocebo efekts, vai arī kāds pētnieks sniegs 
pierādījumus šai hipotēzei vai arī to atspēkos. Neatkarīgi no tā, 
vai vīruss vispirms tiek realizēts vai stabilizēts kā simbioze īpaši 
efektīvi ar informāciju un reakciju, kā arī mijiedarbību prāta, 
ķermeņa, kā arī stresa un cīņas pret vīrusiem, kas peld apkārt un 
klaiņo ar masku un skābekļa samazināšanu, šķiet, ka farmācijas 
rūpniecība izmanto nocebo efektu visā pasaulē ar PR panikas 
informāciju, lai pēc tam ārstētu to ar vakcīnu un zāļu ievadīšanu, 
kam ir medicīnisks un reāls medicīniskās iedarbības spektrs un 
kas ir bagātināti ar toksiskām vielām un izraisa fiziskas imūnās 
reakcijas ar antivielu un blakusparādību palīdzību, bet var vēl 
vairāk pasliktināt jau tā vāju imūnsistēmu un tādējādi vispirms 
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nodrošināt slimības vai vīrusa piekļuvi šūnas telpai, lai gan tiem 
būtu jāaizsargā šūna, izmantojot imūnsistēmu, kas ir noskaņota 
cīņai pret vīrusiem. Bet kas izmērāms informācijas programmas 
darbojas gēnos, ja viens pierāda, ka it kā slims, jauns vai vecs 
cilvēks ar informāciju, ka 86% vecāki par 75 gadiem veciem 
cilvēkiem un no jauniem daudz zem 1% mirst, un turklāt visi 
vecie joprojām ir izolēti, nevis ka cilvēki, ko ielādē 
Vorerkrankungen ir īpaši aizsargāti neatkarīgi no vispārējiem 
Corona pasākumiem. 
Katarīna Amtmane (Katarina Amtmann) raksta vācu laikrakstā 
Merkur: 

Divi ārsti no Erlangenes tagad audzina cerību, ka varēs labāk 
noteikt smagus kursus: Dr. Georgs Vēbers (Dr. Georg Weber), 
Erlangenas Universitātes slimnīcas Ķirurģijas nodaļas vadītāja 
vietnieks un vecākais ārsts, un Dr. Alans Benārs (Dr. Alan 
Bénard), Ķirurģijas nodaļas darbinieks. Kopā ar citiem pētniekiem 
no pētniecības grupas "Cellular immunity in inflammation and 
cancer" viņi ir atklājuši svarīgu agrīnu indikatoru, kas ļauj noteikt, 
vai infekcija būs viegla vai smaga. Kā raksta infranken.de, tas ir 
imūnsistēmas vēstnesis interleikīns-3. Pētījuma rezultāti publicēti 
žurnālā "Nature Communications". 

Interleikīns-3 ir olbaltumviela, kas stimulē cilvēka dabisko imūno 
aizsardzību. Tas stimulē asins veidošanās procesu, tāpēc to 
lieto, piemēram, pēc kaulu smadzeņu transplantācijas, kā arī 
vispārējas anēmijas gadījumā vai pēc ķīmijterapijas. Portāls ziņo, 
ka tas ir paredzēts, lai veicinātu asins veidošanos. 

Erlangenes pētnieki identificē proteīnu: smaga koronas 
progresēšana ar zemu interleikīna-3 līmeni? 

Vebera un Bénard pētījumā tagad ir pierādīts, ka zems 
interleikīna-3 līmenis asins plazmā bieži vien ir saistīts ar smagu 
koronas gaitu. Šim proteīnam ir svarīga loma organisma imūnās 
atbildes reakcijas organizēšanā. Iekaisuma vietā, piemēram, 
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SARS-Cov-2 izraisītas pneimonijas gadījumā, tas stimulē šūnas 
ražot proteīnu CXCL12. "(no Münchner Merkur) 

 
Tiks noskaidrots, vai masku norobežošana, skābekļa 
samazināšana, slēgšana, sociālo kontaktu samazināšana, baiļu 
histērija un mazāka dzīvesprieka radīšana nav izraisījusi lielo 
inficēšanās gadījumu skaitu. Pētījumi ar jaunajiem 
videoierakstiem, izmantojot MPI pētījuma iScat mikroskopu, 
sniegs labāku ieskatu un, iespējams, pierādīs, ka interleikīna 3 
līmeņa nepietiekama ražošana un zems līmenis ir saistīts ar 
mediju un baiļu izraisītajām bailēm, kā arī ar sajūtu trūkumu un 
pazeminātu imūnsistēmu, kā arī ar smagiem koronāriem kursiem. 
 
 
Vai tā var būt sakritība, ka gandrīz visās valstīs notiek tāda 
pati pilsonisko tiesību ierobežošanas scenārija attīstība kā 
Corona scenārijā?  
 
Ja atbilde uz šo jautājumu, visticamāk, ir "nē", tad, iespējams, šis 
process varētu būt noticis starptautiskās, atkārtoti notiekošās 
konferencēs "pasaules labā" un pie īpašiem galdiem ar mērķi 
slepeni izveidot kartelis, lai atrisinātu vides problēmas (samazinot 
pasaules iedzīvotāju skaitu par miljardiem), ievērojot omertu 
(omerta ir mafijas goda un slepenības kodekss) un rūpīgi 
mediējot, ar iepriekš atlasīto un uzaicināto personu piesardzīgu 
izpēti.  
 
No statistikas un pētījumiem par visu valstu politiķu, mediju 
vadītāju, starptautisko organizāciju vadītāju, fondu vadītāju un 
biznesa līderu, kas uzaicināti uz "Pasaules glābšanas 
konferencēm", karjeru, kā viņu personīgo cilvēktiesību barometru 
var nolasīt vienošanos par iniciatoru datu diktatūras 
līdzveidošanu, lai ar darbiem samazinātu pasaules iedzīvotāju 
skaitu, lai "glābtu cilvēci", un apzināties viņu politisko ievirzi vai 
mērķi, un redzēt, vai politiskā spēku mijiedarbība notiek nejauši 
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vai mērķtiecīgi. (sk. arī Šošanas Zubovas grāmatu "Uzraudzības 
kapitālisms un demokrātija"). 
 
Kā tas ir ar "Oksbridžas toffu" grupām un klubiem (sk. Nēlas 
Pollaschek grāmatas "Dārgais Oksbridža" tilts starp Oksfordu un 
Kembridžu), kuri dzīvo Anglijas aristokrātu un finansistu šķirai, 
uzskatot un tradīcijā, ka nabadzība ir Dieva dota un nabadzīgos 
cilvēkus var biedēt un ekspluatēt bez vilcināšanās. Ka dzīvot un 
domāt var atvērt sistēmas durvis, ka tā var nebūt nejaušība, ka ir 
izstrādātas jaunas vakcīnas, kas izmantojamas bez ilgstošas 
vakcīnas testēšanas un atbalstītas ar noteikumiem un likumiem 
valstīs, un ka cilvēki, kas nepieder augstākajai šķirai, tiek 
uzskatīti par lietderīgiem cilvēkiem, kurus Dievs vai piedzimšana 
ir devusi, turēti bailēs un, ja netiek izmantoti, pakāpeniski 
sagatavoti ar imunitāti pazeminošām vakcīnām un bloķēšanu 
spēcīgāka vīrusa uzbrukumam.  
 
 
Traumējoša šausmu filma. 
Fiktīvais nocebo placebo rasu un sociālo šķiru genocīds.  
 
Sliktākais izdomātais nākotnes scenārijs par dažu miljardieru, 
viņu politisko palīgu, sabiedrisko attiecību aģentūru, mediju un 
valdību feodālu valdīšanu varētu būt šablons šausmu filmai: Baiļu 
masveida hipnoze, lai pazeminātu iedzīvotāju IQ, tiek veicināta ar 
plašsaziņas līdzekļu palīdzību un likvidējot cilvēktiesības. 
Pateicoties jauniem pētījumiem medicīnā, miljardieri kļūst arvien 
spēcīgāki un gandrīz nemirstīgi. Ne miljardieriem, parasti 
bagātajiem un vidusslāņa pārstāvjiem, kā arī iedzīvotājiem 
kopumā tiek uzspiesta atteikšanās no savām tiesībām un 
"novāktās ražas" radošajā un darba dzīvē, izmantojot baiļu 
veidošanu, IQ samazināšanu, lai piekristu cilvēktiesību, brīvību 
un personisko tiesību atcelšanai, naudas, kā arī konstitūciju un 
likumu izmaiņām, Uzraudzība, datu diktatūra un interneta 
ierobežojumi priekšlaicīgas nāves slimnieku nepareizas 
diagnozes un ārstēšanas rezultātā, Zikzak dezinformācija no 
PVO pandēmijas krīze vispirms caur bailēm, brīvības atņemšana, 
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IQ samazināšana, nepareizi dozētas zāles 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) pakāpeniski 
parādās postošas vakcinācijas, slēgšana, sociālā izolācija, 
obligātās maskas, nepareizi pielietotas tehnoloģijas atkarībā no 
vecuma grupām, sociālajām klasēm, laika posmiem un valstīm. 
Cilvēks, kura eksistenci ierobežo bailes un kuram ir pazemināts 
IQ, ar medikamentiem, līdzcilvēku nosodīšanu vai ar labu 
uzvedību pret valdību var nopirkt turpmākās mūža un mazās 
brīvības, greznību, ērtības ar tā sauktajiem sociālajiem punktiem 
(kā tas jau ir ieviests Ķīnā), līdz arī viņa nāves laiku nosaka 
feodālisti.  
 
Šie punkti noved pie kļūdaina secinājuma, ka pasaules 
OCCUPATION un pārslogošanu var novērst, nevis mainot 
ražošanu-ražošanu un izveidojot ilgtspējīgus resursu likumus 
cilvēces un vides ētiskai saglabāšanai, ko valdības līdz šim nav 
spējušas izdarīt, bet gan ar slēptu pasaules iedzīvotāju 
iznīcināšanu ar pandēmiju palīdzību, kas tiek kontrolēta laika 
intervālos. 
 
 
Pasaules iedzīvotāju skaita samazināšana neatrisina 
problēmas, bet gan sagriež cilvēces nākotni.  
 
Pasaules iedzīvotāju skaita ierobežošana vai samazināšana bez 
radošuma noved pie garīgo resursu un cilvēces kopējā IQ 
ierobežošanas. Mēs esam parādā par savu attīstību tikai dažu 
cilvēku neatlaidībai un izdomai. Bet, ja tiek īstenota paaudžu 
paaudzēs novilcināta rasisma un sociālo šķiru masu slepkavība, 
kas pārkāpj valstu krimināllikumus, visas konstitūcijas un 
pamatlikumus, kā arī cilvēktiesības un Augstāko likumu, tas jau 
70 gadu laikā attiecībā pret vēl brīvajām sabiedrībām rada 
nākotnes bailes, dzīvesprieka trūkums, motivācijas trūkums un 
bez spēka, ko dod dzīve ar bērniem, līdz bezjēdzīgai eksistencei, 
kurā iedzīvotāji ar domāšanu un rīcību, kas nav orientēta uz 
ilgtspēju, noved pie noziedzības, terorisma, kā arī pie 
ierobežotām inovācijām un ekonomisko sistēmu ierobežotības, 
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nabadzības, slimībām vai brīvības trūkuma un imūnsistēmas 
mazināšanās. Rezultātā veidojas apvērsta paradīze, kas rada 
panīkušas, no jauna norobežotas fašistiskas kultūras un karus, 
kas salīdzinājumā ar brīvām sabiedrībām nespēj noturēt jau 
sasniegto ilgtspējīgu inovāciju attīstības virsotni un lēnām sabrūk. 
Lejupslīdes laikā tās pārtop brīvā tiešā demokrātijā, kas liecina 
par nākamo sociālo sistēmu evolūcijas soli, lai sociālās sistēmas 
saskaņotu ar vispārējo dabas radīšanas sistēmu, nododot 
informāciju cilvēkam, dabai un evolūcijai draudzīgā veidā.  

Lielākoties ne valstis, valsts uzņēmumi vai 
monopolkorporācijas vēlas veicināt tautas ideju par brīvību un 
labklājību bez bailēm, atbalstīt to un ētiski veidot nākotni 
cilvēkam, dzīvniekiem un dabai, jo, lai īstenotu tautas pieprasīto 
kapitālisma ētisko pārveidi, tām ir jāatsakās no savas monopola 
varas pozīcijas un jānodod tā cilvēkiem, 

bet  

tie ir miljardiem vidusšķiras cilvēku, zilo un balto apkaklīšu, kā arī 
mazturīgie, nabadzībā dzīvojošie, skolās radīto radošo spēju 
apslāpētie cilvēki, kurus baiļu un mākslīgi radītās mediju 
informācijas (viltus ziņu un izkliedētu neskaidru sazvērestības 
stāstu bez pierādījumiem) ietekmē samazināts radošuma IQ, no 
kuriem ikviens bez bailēm par nākotni varētu salauzt feodāļus 
visā pasaulē ar savu atbrīvoto radošo spēku un no tā 
izrietošajām idejām un koncepcijām.  

 

Ar iedzīvotāju zināšanu vairākuma starpniecību valdības un 
varenie, kā arī plašsaziņas līdzekļi tiek aicināti koriģēt informāciju 
un no tās izrietošo rīcību, izsvērt visus empīriskos faktus un 
iespējas ar interneta starpniecību, līdz tiek īstenota iedzīvotāju un 
demokrātijas aizsardzība likumu, konstitūciju un cilvēktiesību 
vārdā. Mēs esam pārvarējuši šo grūto laiku, kad lielākajā daļā 
valstu valdīja atklāta feodālisma režīms, jo pat uz nākotni 
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orientētie un varenie ir atzinuši, ka tikai radošuma, veselības, 
dzīves pagarināšanas, kā arī labklājības un brīvības veicināšana 
visā pasaules iedzīvotāju platumā nodrošina dzīvi, tostarp viņu 
pašu izdzīvošanu, mīlestībā un mierā ar savu unikālo labklājību 
un dzīvi.  

 
Inventārs 
Par to liecina augstās izmaksas, zaudējumi un viltoto Corona 
rīkojumu un Corona bloķēšanas ieviešana, neņemot vērā 
zaudējumus, izmaksas un jo īpaši iedzīvotāju skaitu: 
 
Un tomēr tas darbojas!  
 
 
Četru gadu laikā, ja mēs būtu tik konsekventi darbojušies 
dabas, vides, klimata, radošās izglītības un cilvēku labā un 
šim mērķim izmantojuši kapitālu, mēs to būtu zaudējuši, jo 
būtu bloķēti un baidījušies:  

1. nav plastmasas atkritumu jūrā, piekrastē, ainavās un 
mežos,  

2. nav siltumnīcas efektu izraisošas klimata problēmas, nav 
gaisa piesārņojuma ar smalkiem putekļiem, 

3. krasi samazinās fosilās enerģijas patēriņš,  
4. nav nabadzības un bada  
5. nav bēgļu problēma,  
6. iedzīvotāju vidū nav radošas izglītības trūkuma  
7. nav naida starp reliģijām 
8. nav bažu par lielu iedzīvotāju grupu nākotni. 
9. nav pieaugošs saslimšanu skaits, ko izraisa plašsaziņas 

līdzekļos izplatītā dezinformācija un baiļu vīrusi,  
10. nav parlamentārās demokrātijas krīzes ar sen nokavētu 

tiešās demokrātijas ieviešanu. 
ja mēs būtu ietaupījuši naudu, kas visā pasaulē tiek zaudēta 
tikai viena gada laikā, ko Corona bloķēšanas dēļ zaudē 
valstis un iedzīvotāji, un kas tiek maksāta vakcinācijas 
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nozarei, atsakoties no bloķēšanas (kā Zviedrijā) ar 
saprātīgām pret Corona koncepcijām, un būtu izmantojuši 
ietaupīto kapitālu no bloķēšanas atteikšanās, lai attīrītu un 
finansētu 1.-10. punktā minēto globālo sūdzību risināšanu. 
Tas rada iespaidu, ka runa nevar būt par iedzīvotāju veselību un 
nāves gadījumiem, jo pretējā gadījumā jau sen būtu pārgājuši uz 
kaitējuma mazināšanu, pamatojoties uz zināmiem pētījumu 
rezultātiem, un būtu izvēlējušies Zviedrijas ceļu, kas šodien 
uzlabots ar secinājumiem vai citām valstīm vai reģioniem bez 
slēgšanas.  

Var nonākt pie viedokļa, ka ar jau ilgāk acīmredzamajām 1. 
līdz 10. krīzi un to izraisīto līdz pat simtkārt lielāku 
saslimstību un nāves gadījumu skaitu, salīdzinot ar 
koronāro krīzi, tiek izmantotas mediālai baiļu radīšanai 
par nākotni, bet pašas krīzes nav labojamas.  

1. Otrs, līdz šim slēpts, finansēšanas risinājums, kas līdzās 
dzīvei bez bloķēšanas izriet no tūlītējas krīžu novēršanas, 
no pastāvīgu baiļu izplatīšanās un iedzīvotāju radošuma 
samazināšanas plašsaziņas līdzekļos, kas ik gadu, līdzās 
nožēlojamajam pieaugošajam slimnieku un mirušo 
skaitam, ir arī tūlītējs krīzes novēršanas rezultāts, vairākas 
reizes lielāks kaitējums veselībai un ekonomikai, ko rada 
slimi cilvēki, pašnāvības slimnīcās, neārstētas vai 
atliktas hospitalizācijas, kā arī ekonomiski samazināts, 
izmantojams radošums ar mediju uzmanības laika 
laupīšanu dzīves laika turpmākai organizācijai, 
atveseļošanai, kā arī dzīvesprieka laikam, nekā izraisa 
bloķēšana.   

Trauksmes histērija bojā mūsu imūnsistēmu. 
Kas ir izdarīts, tas ir izdarīts!  Nelaimīgie mirušie neatgriežas 
dzīvībā. Pagātnes vainošana nenodrošina risinājumus. Prāta 
spēles un teorijas par iespējamo fonu un šodienas saņēmējiem 
krīzes visiem vajadzētu aizmirst pēc iespējas ātrāk pēc lasīšanas 
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strādāt bez bailēm ar visu radošumu un spēku par savu un 
pozitīvu nākotni. 
 
Ja iedzīvotāji tic, ka valdībām nav plāna un tās kļūdās, lai gan 
gadiem ilgā nepareizu interpretāciju, kļūdainu datu un veselībai 
kaitīgu un vīrusiem labvēlīgu valdības pasākumu pastāvīgā 
secība rezultātā var būt tikai mērķtiecīgi plānota, jo valdību rīcībā 
ir tūkstošiem zinātnieku, kuri jau atraduši izeju no krīzes, bet tās 
pašas valdības un mediji tos diskreditē un uzbrūk.  
 
Pētījumus var organizēt, tiek īstenota saikne bloķēšanas, 
bloķēšanas, trauksme neirozes, sociālā izolācija, skābekļa 
pazemina maska, samazinās dzīves prieku un tādējādi 
pazemināta imūnās aizsardzības un tādējādi tikai pieaugums 
Corona infekcijas numuru labvēlīgi ietekmē un rada. Dažas lietas 
liecina par to, ka plānotais informācijas haoss mūs paralizē.  

 
Padoties bailēm par savu dzīvību, boikotēt drosmi un viedokļu 
radošumu, lai rastu labākus risinājumus citiem, nozīmē slēpt 
savu drosmes un ideju trūkumu, kā savu līdzcilvēku pienākumu, 
kas dzimis no manām bailēm, un kavēt glābšanas idejas, drosmi 
iestāties par savu un līdzcilvēku dzīvību un dzīvību ar bailēm ir 
liktenīgs argumentācijas slazds, kas it kā sniedz drošību, bet 
rada pretējo. Tas nenozīmē, ka mūsu nākotnes visaugstākajai 
drošībai no šodienas viedokļa netiek darīts viss zinātniski, 
acīmredzami pamatotais, lai kaitējums veselībai, dzīvībai, 
labklājībai, kā arī demokrātijai un brīvībai būtu pēc iespējas 
mazāks.  
 
Neatkarīgi no tā, vai bailes ir reālas vai nē. Baiļu ietekme uz 
veselību, radošumu un psihi ir ļoti svarīga. Ņemot vērā bailes, ko 
iedzīvotājiem gadu desmitiem ir pastāvīgi radījuši plašsaziņas 
līdzekļi bez izglītošanas par baiļu un seku sakarībām attiecībā uz 
veselību, brīvību, demokrātiju un radošumu, kļūst atklāti 
redzams, ka mums ir jāizveido globāla tiešā demokrātija, lai 
spētu veidot jaunu globālu ētisku sabiedrības modeli. 
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Pat ja valdības un plašsaziņas līdzekļi drīzumā mainīs savu 
viedokli, lai labāk sagatavotos nesankcionētām demonstrācijām 
un sapulcēm, Bundesvērs šobrīd tiek modernizēts līdz 2024. 
gadam, jo vīruss ir radošs un turpina dominēt prātos.  
 
Stingrākas slēgšanas un militāro spēku izmantošana? 
Pamatlikums (Grundgesetz, GG) Vācijā tam paredz tiesisko 
regulējumu, kas atšķiras no gandrīz visu citu valstu tiesiskā 
regulējuma: "Izņemot aizsardzību, bruņotos spēkus drīkst 
izmantot tikai tiktāl, ciktāl to skaidri atļauj šis Pamatlikums," 
noteikts konstitūcijas 87.a panta 2. punktā. Iemesls tam 
meklējams Vācijas vēsturē - un ne tikai nacionālsociālisma laikā. 
Jau Prūsijā un Vācijas impērijā militārie spēki vairākkārt tika 
izmantoti, lai īstenotu valsts varu iekšzemē - arī un jo īpaši pret 
politiskām demonstrācijām. "Pret demokrātiem palīdz tikai 
karavīri," 1849. gadā rakstīja Prūsijas karalis Frīdrihs Vilhelms IV. 
1849. gadā Veimāras Republikā SPD politiķis Gustavs Noske kā 
reihsvēra ministrs atļāva izmantot karaspēku pret vietējām 
sacelšanām un Spartaka sacelšanās apspiešanai 1919. gadā. 
Saskaņā ar šodienas Pamatlikumu:  
 
Ir iespējamas militāras operācijas gan Vācijas Federatīvajā 
Republikā, gan gandrīz visās citās valstīs. 
No Vikipēdijas: Arī pašaizsardzības pasākumi valsts iekšienē, lai novērstu 
noziedzīgus nodarījumus vai traucējumus dienesta darbībā saskaņā ar 
Likumu par Vācijas bruņoto spēku un sabiedroto bruņoto spēku karavīru 
un civilās apsardzes karavīru tiešas piespiedu izmantošanas un speciālo 
pilnvaru izmantošanas kārtību, saskaņā ar konstitucionālajām tiesībām 
netiek uzskatīti par militāru operāciju, pat ja tiek nodrošināti uz laiku 
izveidoti īpaši militāri drošības rajoni ārpus stacionārām militārām 
teritorijām. 

 
Kas ir Maltusa vai diktatūras grupas locekļi  
no ietekmīgo, valdību un organizāciju rindām? Pēc kādām 
pazīmēm jūs varat atpazīt šo grupu?  
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Šo jautājumu ikviens var pats izpētīt plašsaziņas līdzekļos, 
iepazīstoties ar iespējamo "kandidātu" izteikumiem un 
paziņojumiem: 
 

1. Iedzīvotāji ir pārāk stulbi. Jāatzīmē, ka šo muļķību 
iedzīvotājos vispirms rada bailes un ka grupas 
locekļi nespēj iedomāties, kā mēs ar pieaugošu, 
veselīgāku, vecāku un gudrāku pasaules 
iedzīvotāju skaitu bez kariem varam doties uz 
labāku nākotni ar optimālu sociālās drošības 
sistēmu visiem cilvēkiem, neiznīcinot valdošos un 
globālos varenos. (Tādējādi tikai augstākā izglītība 
un radošums nav dzīves sākumā, bet gan pārcelts 
uz laiku pēc darba gadiem, aptuveni no 60. līdz 
aptuveni 100. dzīves gadam. Pētījumi pierāda, ka 
veselas smadzenes turpina attīstīties arī 
vecumdienās. Tas rada skaidrību, gudrību un 
labākus risinājumus iepriekšējām problēmām). 
 

2. Dalībnieki ir arī Davosas Pasaules ekonomikas 
foruma sponsoru sarakstā. 

 
3. Locekļi pavairo globālo atiestatīšanu  

 
4. Deputāti vēlas novērst tiešo demokrātiju, 

diskreditējot, iebiedējot savus plašsaziņas 
līdzekļus, kā arī izmantojot valdības rīcību un 
jaunus likumus. 

 
5. Deputāti veic pētījumus par pandēmijām, vīrusiem 

un krīzēm, nepiedāvājot risinājumus to novēršanai, 
vai arī savos pētījumos un publikācijās sniedz 
nepatiesus norādījumus, padomus un informāciju 
plašsaziņas līdzekļiem, kas pastiprina krīzi.  

 
6. Locekļi ir rasisti sociālo šķiru izpratnē un neiebilst 

pret eitanāziju un sterilizāciju. 
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7. Deputāti uzskata, ka digitālā diktatūra ir vēlama. 

 
8. Deputāti uzskata, ka pasaules iedzīvotāju skaits ir 

pārāk liels, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
līdzāspastāvēšanu labklājības apstākļos visiem 
cilvēkiem līdz pat septiņiem miljardiem cilvēku.     

 
9. Deputāti vēlas, lai visi būtu vakcinēti. 

 
10. Deputāti saka, ka mums ir nepieciešams 

vakcinācijas reģistrs 
 

11. Deputāti vēlas, lai brīvības tiktu ierobežotas 
apziņas medijos un ģeogrāfiski reālā bloķēšanā. 

 
12.  Locekļi vienmēr vēlas bloķēšanu  

 
13. Locekļi palielina domu haosu sabiedrībā, sniedzot 

pretēju informāciju par vienu un to pašu tematu. 
 

Šis uzskaitījums nav pilnīgs un nedod nekādu pārliecību, pat ja 
pretizlūdzējs ir līdzīgi izteicies visos 13 punktos, viņš līdz ar to 
nav diktatūras grupas loceklis, jo, iespējams, viņš ir domāt 
nespējīgs sekotājs vai domājošs pašcenzētājs, vai arī TAS, ON, 
TO vienkārši ir nonācis pie šādas pārliecības attieksmes, 
izmantojot informāciju plašsaziņas līdzekļos.  
 
Šo pandēmiju var aplūkot arī caur citu prizmu: 
 
Ja plāns ir samazināt iedzīvotāju skaitu, kā jūs to varētu pateikt? 
 

Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību iedzīvotājos tiek uzkurinātas 
bailes. Ir zinātniski pierādīts, ka bailes samazina imūnsistēmu un 
smadzeņu radošā darbība samazinās līdz nullei. Viens koncentrējas, 
ģenētiski nosacīti virspusēji uz baiļu konstrukciju, pret koronavīrusu 
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bez fona, ar radošu domāšanas veiktspēju un normālu veselo 
saprātu, lai apšaubītu vai spētu apsvērt.  

       
 

 
 
Tā kā katram cilvēkam bez bailēm ir smadzenes ar ieslēgtu un 
normālu veselo saprātu, viņam noteikti piemīt vairāk radošuma 
nekā vīrusam bez smadzenēm.  
 

 
No kā mēs baidāmies?  
Mēs esam identificējuši briesmas.  
Jo mēs zinām, kāds ir mūsu tuvinieku un līdzcilvēku Koronas risks 
un kādas ir mūsu līdzcilvēku bailes. Mēs respektējam savu mediju 
satraukto līdzcilvēku personīgās Korona higiēnas noteikumus un 
neļaujam, lai mums atņem mūsu radošumu, mūsu garu, mūsu 
brīvību, labklājību un mūžu vai veselību, kā arī mūsu veselo saprātu, 
mūsu cieņu un fantastisku nākotni ar valdību baiļu noteikumiem, 
bet ievērojam loģiskus un zinātniski pierādītus higiēnas 
noteikumus. Mēs arī nelikdamies vienaldzīgi vērojam, ka šie radošo 
baiļu noteikumi no viduslaikiem (kad cilvēks vēl neko nezināja par 
pandēmiju izraisītājiem, bet mēri piedēvēja ebreju tautai, raganām 
vai Dieva sodam) būtu attiecināmi uz visiem cilvēkiem, un tie var 
mazināt cilvēcību. Mēs neļaujam, lai pasaule tiktu vērtēta negatīvi, 
kā to 18. gadsimtā darīja Tomass Maltuss (ar 1,65 miljardiem 
cilvēku uz Zemes), lai gan pretējais ir bijis saprotams jau tūkstošiem 
gadu un ir pierādīts ar cilvēces pieaugumu, vidējo mūža vecumu un 
augošo labklājību, kā arī cilvēka brīvību, pateicoties radošumam.  

 
 

Kļūsti beidzot suverēns! 
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Ir vienkārši un ētiski veidi, kā aizsargāt demokrātiju un tautu no 
šiem atpalikušajiem maltusiešiem, kad tas ir nepieciešams. Jo 
tikpat ātri, cik ātri ir radušies šie negatīvie spoki varenajiem, 
pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, veselības un dzīves 
ilguma pieaugums, informācijas brīvība, var attīstīties jauna, 
uzplaukstoša un pārtikusi ekonomika sociālajos medijos, kā arī 
sabiedrisko attiecību aģentūrās un plašsaziņas līdzekļos, kuri ir 
atzinuši, ka ar faktiem un ilgtspējīgiem, radošiem risinājumiem 
var attīstīties jauna, uz ilgtspējību, līdz- vidi un ētiku balstīta 
uzplaukstoša un pārtikusi ekonomika, ja iedzīvotāji var dzīvot 
tiešās demokrātijās, zīmēt jaunu pasaules nākotnes redzējumu.  
 
Skaidrs ir tas, ka cilvēce, neraugoties uz baiļu izplatīšanu ar 
plašsaziņas līdzekļu, spēļu un filmu starpniecību un ar to saistīto 
īslaicīgo IQ kritumu, kļūst gudrāka un, pieaugot pasaules 
iedzīvotāju skaitam un vidējam IQ atkal pieaugot, samazinoties 
baiļu histērijai, pieprasīs tiešu jautājumu demokrātiju ar sociālu 
kapitālismu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pasaules attīstību.  
 
Runājot par iepriekš minētajiem punktiem, jāatzīmē, ka varenie 
nevar iedomāties, kā mēs varam virzīties uz labāku nākotni ar 
augošu, veselīgāku, vecāku un inteliģentāku pasaules iedzīvotāju 
skaitu, bez kariem, ar optimālu sociālās drošības sistēmu visiem 
cilvēkiem, nesagraujot valdniekus un globālās varas. Vai 
dezinformācija, viltus ziņas un demokrātijas centienu 
nomelnošana ir jāsaprot kā sazvērestības teorijas?  
 
Vai nevajadzētu šo nelielo un īpašo diktatūras cilvēku grupu 
izglītot par cilvēces radošo rojveida inteliģences spēju, par ko 
liecina mūsu vēsture un pati epigenētika, lai bez bailēm par sevi 
un savām ģimenēm izstieptu savu vietu sabiedrībā? 
 
Tumsas izdomātā pasaules modeļa īstenošana kinematogrāfiski, 
bez risinājuma priekšlikumiem no šī strupceļa un baiļu slazda 
prātā, un tā realizēšana globāli visās valodās būtu liktenīga un 
pazeminātu mūsu ētisko globālo vispārējo attīstību, jo tā tiktu 
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savienota ar mediju informācijas baiļu informāciju, kas kopā 
veido perspektīvu nonākt šausmu nākotnē. Šīs daudzkārt 
dublētās bailes vairotu histēriju un mazinātu filmu saņēmēju 
inteliģenci iedzīvotāju vidū, kā arī izraisītu iedzīvotāju vairākumā 
pašnāvības, depresiju un agresiju, kas vērsta pret spēcīgajiem, 
kuri ir mazākumā un pārkāpj vai izjauc izcīnītās cilvēktiesības, kā 
to esam redzējuši iepriekšējās revolūcijās.  
Revolūcijas, kā mēs varam vairākkārt redzēt nesenajā vēsturē, 
nav īpaši labvēlīgas ētiskai pasaules attīstībai, jo tās izraisa baiļu 
histēriju un līdz ar to pazemina iedzīvotāju sociālās evolūcijas IQ, 
un vienmēr noved pie diktatūrām un vēlāk arī pie to sabrukuma.  
 
Mēs kā sabiedrība apzināmies, ka esam daudz parādā inovāciju 
"pionieriem un vēstnešiem" attiecībā uz mūsu sasniegto 
humānistisko attīstību. Tas, ka viņi paši ir pakļauti iedzīvotāju 
bailēm, ir saprotams, jo viņi pēc dabas ir atšķirīgi domājoši un 
kaiņi sabiedrībā vēl nav apspieduši savu skaudību vai nav 
iemācījušies to pārorientēt un izmantot savai attīstībai. Ja mēs 
izslēdzam globālos pionierus no sabiedrības, tad pasaules 
populācijā trūkst evolūcijas paātrinātāju.  
 
Visiem vajadzētu pārtraukt skaudību pret īpaši veiksmīgiem un 
bagātiem cilvēkiem, jo šī skaudība un iebiedēšana pret 
varenajiem pārkāpj likumus, grauj viņu cilvēktiesības un brīvības 
un liecina tikai par to, ka šādi rīkojas bezspēcības un baiļu 
nomāktie cilvēki. Mums nevajadzētu saindēt cilvēku smadzenes 
ar negatīviem attēliem, filmām un idejām. Tie maksā tikai 
enerģiju. Tas ir nepareizs ceļš, kas noved pie sociālā regresa, 
bet mums ir jābrīdina vienam otru bez naida, histērijas, bailēm un 
aizspriedumiem, jo nav noliedzams, ka pagājušajā gadsimtā visā 
pasaulē aptuveni 40 miljoni tālredzīgu un no valsts neatkarīgu 
vidusslāņa pārstāvju (bez karā kritušajiem) tika novesti līdz 
vardarbīgai nāvei vai piespiesti strādāt vergu darbu 
koncentrācijas nometnēs. Mēs noteikti nevaram apgalvot, ka 
mūsu demokrātijās vēlamies, lai sabiedriskā kārtība un likumi 
atkal kļūtu tādi kā feodālajās valdībās vai diktatūrās, vai ka tas ir 
valdību mērķis.  
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Konstitūcijās apliecinātais princips: 
Nebaidieties būt atklāti pret teorijām un faktiem, ko valdība un 
plašsaziņas līdzekļi dēvē par sazvērestības teorijām, bet kas 
attiecas uz demokrātijas, brīvības un sabiedrības attīstību vai 
uzlabošanu, pamatojoties uz Pamatlikumu vai konstitūcijām. 
Neatsakieties no grūti izcīnītajām cilvēktiesībām pret verdzību 
tikai pēdējos divos gadsimtos. Tas ir labākais demokrātijas 
pamats. Tas ir balstīts uz to, un tas veicina jūsu radošo attīstību 
un personību. Apšaubīt, diskutēt, izsvērt visus viedokļus un 
acīmredzamas zinātnes atziņas, kā arī miermīlīgi pulcēties, 
demonstrēt un paust savas domas ir jūsu tiesības un atšķirības 
zīme. Demokrātiskā valstī jums to nevar atņemt vai ierobežot ar 
valsts varu (kā tas ir rietumu demokrātijās).  
 
Vai ar interneta un jauno plašsaziņas līdzekļu starpniecību mēs 
tomēr pamanām jaunu realitāti - slēpto feodālismu un vadošo vai 
noteicošo otro un trešo aizmugures roku (lobismu), ko līdz šim 
nevarējām pamanīt ar klasisko plašsaziņas līdzekļu starpniecību, 
vai arī informācija tīmeklī par šo mūsu sabiedrības stāvokli ir tikai 
dezinformācija? 
 
Pat varenie zina, ka līdz viduslaikiem pasaules iedzīvotāju skaits 
pieauga līdz 500 miljoniem cilvēku, no kuriem aptuveni 50-70 % 
badā mira un vidēji nedzīvoja ilgāk par aptuveni 100 gadiem. 35 
gadus (spēcīgie dzīvoja gandrīz divreiz ilgāk) un ka, lai gan vai 
tikai tāpēc, ka skaitļi rāda, ka šodien (500 gadus vēlāk) ar 17 
reizes lielāku pasaules iedzīvotāju skaitu un divreiz ilgāku mūžu 
mēs varētu pabarot 89% visu cilvēku un, pievēršot uzmanību 
ilgtspējīgai audzēšanai, ekoloģiskiem un ētiskiem pētniecības 
mērķiem, kā arī pareizai pārtikas sadalei, varētu pabarot 100% 
no augošā pasaules iedzīvotāju skaita vai saražot pārtikas 
pārpalikumu.  
un ka mūsdienu vienkāršie pilsoņi ir brīvāki, viņiem ir 
cilvēktiesības un konstitūcijas, viņi var dzīvot divreiz ilgāk (nekā 
valdnieki), veselīgāk un brīvāk, labklājīgāk un ar lielāku cieņu 
nekā viduslaikos.  
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Samazina trauksmi 

Pakļauties bailēm par savu dzīvību, boikotēt drosmi un viedokļu 
radošumu, lai rastu labākus risinājumus, nozīmē slēpt savu 
drosmes un ideju trūkumu, ko manas bailes dzemdē kā manu 
līdzcilvēku pienākumu, un izmantot glābšanas idejas savai un 
līdzcilvēku dzīvībai un bailēs kavēt dzīvi, ir liktenīgi 
argumentācijas slazdi, kas it kā dod drošību, bet rada pretējo, 
proti, nāvi un nabadzību. Tas nenozīmē, ka mūsu nākotnes 
visaugstākajai drošībai no šodienas viedokļa netiek darīts viss 
zinātniski, acīmredzami pamatotais, lai kaitējums veselībai, 
dzīvībai, labklājībai, kā arī demokrātijai un brīvībai būtu pēc 
iespējas mazāks.  
 
Neatkarīgi no tā, vai bailes ir reālas vai nē. Baiļu ietekme uz 
veselību, radošumu un psihi ir ļoti svarīga. Ņemot vērā bailes, ko 
mediji gadu desmitiem ir pastāvīgi radījuši iedzīvotājos, nemācot 
par baiļu un seku korelāciju ar veselību, brīvību, demokrātiju un 
radošumu, kļūst atklāti redzams, ka mums ir jāizveido globāla 
tiešā demokrātija, lai spētu veidot jaunu globālu ētisku 
sabiedrības modeli. 
Ir risinājumi: Kļūstiet par tiešajiem demokrātiem un apšaubiet 
visu informāciju no politikas un zinātnes, līdz saprotat tās nozīmi. 
Pieprasīt no politikas un plašsaziņas līdzekļiem, lai visi 
zinātniskie un jaunie pētījumi, kas nav nozares organizēti, ar 
plusiem un mīnusiem tiktu apspriesti, lai pieņemtu uz 
pierādījumiem balstītus lēmumus un pasākumus pret bailēm, un 
publicēti plašsaziņas līdzekļos visiem saprotamā veidā. 
Neļaujiet viedokļiem un puspatiesībām bez pierādījumiem savilkt 
jūsu smadzenes kā zinātniskiem baiļu faktiem! 

Noraidiet baiļu uzbāzīgus viedokļus un ziņojumus kā 
nedemokrātisku līdzekli un uzbrukumu demokrātijai, kā arī jūsu 
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IQ, veselībai, neatkarībai, cieņai un pašnoteikšanās tiesībām, un 
ievērojiet visus zinātniski pamatotus drošības pasākumus. 

Cilvēces vēsture rāda, ka katra nedzimušā radošais potenciāls ir 
nepietiekams, lai veicinātu iedzīvotāju tālāko evolūciju (brīvība, 
veselība, dzīves pagarināšana, labklājība, ētika un tiešā 
demokrātija). Jo bērni piedzimst kā ātri mācīšanās ģēniji. 
Sabiedrība un skola ne tikai māca ābeci un priekšmetu 
specializāciju, bet arī organizē bērnu ģeniālo inovāciju un 
domāšanas spēju samazināšanu un attīstīšanu.  
Tāpēc ikviens jaundzimušais ir apsveicams un stiprina 
suverēnu tiešajā demokrātijā ar viņa neapslāpētā intelekta 
iespējām.  
 
Daudzi no ģēnijiem, kuriem mēs esam pateicīgi par paātrināto 
evolūciju, nebūtu piedzimuši pēdējo 100 gadu laikā. Mūsu 
pasaule izskatītos drūma. To apliecina arī pasaules iedzīvotāju 
skaita izmaiņu statistikas dati: Ja pasaulē ir vairāk cilvēku, mēs 
varam dzīvot ilgāk un labāk un ilgtspējīgāk pabarot vairāk 
cilvēku.  

Tas ir 90 procenti no miljardiem vidusslāņa, zilo apkaklīšu un 
balto apkaklīšu cilvēki, un underdogs, cilvēki, kas dzīvo 
nabadzībā, skolā ražoti radošums aptumšots, tur dezorientēti 
bailēm un radošuma IQ samazināts mākslīgi radīta mediju 
informāciju (viltus ziņas un izkaisīti neskaidra sazvērestība 
naratīvi bez pierādījumiem), no kuras katrs indivīds bez bailēm 
par nākotni varētu globāli salauzt baiļu dizaina spēku ar savu 
atbrīvoto radošo spēku un no tā izrietošajām idejām un 
koncepcijām, kas rodas ar atbilstošu radošo izglītību. 

Visā pasaulē ir "zinoši cilvēki, ārsti, pētnieki, mākslas vēsturnieki, 
politiķi, brīvdomātāji, ietekmīgi cilvēki un žurnālisti", laterāli 
domātāji no vidusšķiras, kuri mūs aizsargā, daļēji riskējot ar savu 
darbu vai dzīvību, un kuri spēj pareizi klasificēt nepatiesu vai 
pārspīlētu baiļu informāciju, empīriski tai sekot un loģiski domāt 
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bez "bailēm", kā arī izskaidrot mums pareizās sakarības, 
pamatojoties uz zinātniskiem faktiem.  
 

Ar iedzīvotāju zināšanu vairākuma starpniecību valdības un 
varenie, kā arī plašsaziņas līdzekļi tiek aicināti koriģēt informāciju 
un no tās izrietošo rīcību, izsvērt visus empīriskos faktus un 
iespējas ar interneta starpniecību, līdz tiek īstenota iedzīvotāju un 
demokrātijas aizsardzība likumu, konstitūciju un cilvēktiesību 
vārdā. Mēs esam pārvarējuši šo sarežģīto laiku, kad lielākajā 
daļā valstu valdīja atklāta feodālisma režīms, jo pat tālredzīgie un 
varenie ir sapratuši, ka tikai radošuma, veselības, dzīves ilguma, 
kā arī labklājības un brīvības veicināšana pasaules iedzīvotāju 
plašumā nodrošina dzīvi, tostarp viņu pašu izdzīvošanu, 
mīlestībā un mierā ar savu unikālo labklājību un dzīvi.  

Klasiskās medicīnas pētījumi ir par to, lai sniegtu cilvēkiem (un 
vispirms spēcīgajiem) ilgi vēlamo veselīgu un daudzkārtēju mūža 
pagarināšanu ar ķermeņa šūnu atjaunošanos 20 līdz 30 gadu 
laikā. Taču ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ lielai iedzīvotāju daļai 
tiks izveidots jauns terora grāvis starp modernajiem gandrīz 
nemirstīgajiem (līdz aptuveni 20 % iedzīvotāju, kuri var atļauties 
vai nevar saņemt šīs dzīvību paildzinošās zāles, jo valdība bloķē 
to pieejamību) un bezdievjiem un mirstīgajiem (aptuveni 80 % 
iedzīvotāju, kuri nevar atļauties zāles ķermeņa šūnu 
atjaunošanai). Lai to novērstu, ir jāizstrādā gēnu programma, kas 
padarīs veselību un šūnu atjaunošanu pieejamu globāli un bez 
maksas visiem cilvēkiem vēl īsākā laikā. Fundacion Liedtke 
atbalsta pētniecības projektu par šūnu atjaunošanu ar sociālā 
tīkla lietotni "www. aimeim.info", lai mēs varētu realizēt pozitīvu 
ētisku pasauli, kurā visi cilvēki var baudīt gadsimtiem ilgu laiku un 
labklājību, veselību un brīvību, lai vēl vairāk paplašinātu un 
attīstītu savu domāšanu, apziņu un radošumu, lai attīstītu ētisku, 
ilgtspējīgu un simbiotisku pasauli ar dabu kā "koppasauli". ANO 
Statūtos un demokrātisko valstu konstitūcijās noteiktās 
cilvēktiesības garantē mums brīvu personības attīstību bez 
feodālas varas, vergu darba, spīdzināšanas un baiļu. Tie ir 
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pēdējos gadsimtos grūti izcīnītie brīvības augstākie labumi, ko 
arvien vairāk nostiprina pieaugošā un apzinīgākā pasaules 
sabiedrība bez bailēm un arvien vairāk ANO. Mūsu vairāk nekā 
tūkstošgadu senā vēsture pierāda; 

vairāk cilvēku = vairāk cilvēktiesību, vairāk brīvības,  
vairāk bagātības, vairāk veselības un vairāk dzīves,  

vairāk zināšanu 

Katrs cilvēks sev līdzi nes aptuveni 1200 - 1500 gramu ģenētiski 
radošo, bet daļēji baiļu bloķēto smadzeņu masu. Vēsturiski mēs 
esam parādā, iespējams, 2000 smadzeņu bez prātu mazinošām 
bailēm (2,4 - 3 tonnas smadzeņu masas aptuveni 150 miljonos 
tonnu smadzeņu 110 miljardos cilvēku, kas līdz šim dzīvojuši 
cilvēces vēsturē - aptuveni 0,000002% - kuri arī tika vajāti, 
iznīcināti vai sodīti ar nāvi) par mūsu brīvības, veselības, pārtikas 
attīstību un mūsu šodienas - vēsturiskā salīdzinājumā - trīs vai 
četras reizes ilgāku mūžu. Mūsdienās uz planētas Zeme ir 
aptuveni 10 miljoni tonnu dzīvu, cilvēka smadzeņu masas, no 
kurām pēc jaunrades aptuveni 100 000 tonnu smadzeņu (700 
000 līdz 800 000 cilvēku jeb aptuveni 0,01 %) dažādās stadijās 
pēdējo 70 gadu laikā jau ir iedzimušas. Tieši viņiem mēs esam 
pateicīgi par īpaši ātru un daļēji ilgtspējīgu pieprasījuma segumu 
sabiedrībā. Šī radošuma atraisīšana un izmantošana turpinās 
attīstīties eksponenciāli. Pēc 10 līdz 20 gadiem mums būs 5-10 
% radoši atbloķētu cilvēku (500 līdz 1000 reižu vairāk nekā 
šodien), kuri turpinās īstenot šo procesu un vēlēsies ražot tikai 
ilgtspējīgus resursus, lai cilvēki un dzīvnieki dabā un kopā ar 
dabu dzīvotu saskaņā ar ētikas principiem. Šajā nolūkā ir 
jāsamazina bailes, ko sabiedrībā rada plašsaziņas līdzekļi, 
izmantojot jaunu plašsaziņas līdzekļu likumu (pamatojoties uz 
ANO Cilvēktiesību hartu un jaunās tūkstošgades neiroloģisko, kā 
arī epigenētisko pētījumu rezultātiem) un plašsaziņas līdzekļu 
kodeksu. Tādiem ziņotājiem kā Džulians Asanžs (Julian 
Assange) vai Edvards Snoudens (Edward Snowden), kā arī viņu 
aizsardzībai no sabiedrības puses ir svarīga sistēmu koriģējoša 
un radošumu paātrinoša nozīme šajā revolucionārajā, bet 
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nepieciešamajā attīstībā, lai izdzīvotu ar ētiskiem un ilgtspējīgiem 
radošuma resursiem, nebaidoties no pie varas esošajiem, no 
varas esošo vai viņu imperiālo struktūru cilvēktiesību 
pārkāpumiem. Katram cilvēkam ir jābūt tiesībām (tās ir viņa 
cilvēktiesības) pastāvīgi un veselīgi dzīvot bez inscenētām 
bailēm un arī bez kapitāla izmantošanas, lai, selektīvi uztverot 
jauninājumus, nošķirtu savas zināšanas, apziņu un personību no 
atkritumiem, bailēm un dzīvību mazinoša satura, lai atšķirtu 
dzīvību atbalstošu un dzīvībai bīstamu informāciju. Viņam ir jābūt 
tiesībām izvēlēties un, ja viņš to vēlas, attīstīties, apgūt jaunas 
profesijas jebkurā vecumā ar svaigu prātu un ķermeni, studēt, 
veltīt sevi mākslai, cilvēkiem, dabai vai sev un savam radošajam 
spēkam, kā arī uz laiku vai pastāvīgi nedarīt neko, attīstoties 
ilgtspējīgai pārpilnības sabiedrībai ar pašmācības programmām 
un robotiem, jo īpaši tāpēc, ka "nekas" ir radīšanas neatdalāms 
relatīvs.  

Cilvēces vēsture pierāda, ka radošuma pieaugums nodrošina 
veselību, ilgāku mūžu, labklājību visiem cilvēkiem, dabisku un 
tīru vidi, ilgtspējīgi ražotu pārtiku, enerģiju un resursus, kā arī 
visu cilvēku radošumu, kas pastāvīgi attīstās, pateicoties jaunai 
informācijai. 

"Cilvēces radošums jeb intelekts... 
liek viņiem kļūt par radītāju." 

Jau šodien cilvēce pasargā sevi un dabu no banālajiem 
varenajiem, nododot jaunos zinātnes atklājumus iedzīvotājiem, 
lai sugas un dabu saudzējošām nākotnes iespējām tiktu dota 
vieta izpratnei un demokrātiskai rīcībai, un inovācijas un 
informācija, kas izriet no cilvēku rojveida intelekta un kalpo 
nākotnes veidošanai un paplašināšanai, tiek izplatīta visā 
pasaulē, izmantojot internetu. 
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Sākas otrā apgaismība: pasaules sabiedrība, kā to pierāda mūsu 
pēdējo 50 gadu vēsture (neskatoties uz banālo varas struktūru 
organizētajiem kariem), kļūst arvien spēcīgāka saskaņā ar šo 
radošuma pieauguma interpretāciju, pateicoties pieaugošajam 
pasaules iedzīvotāju skaitam - 10 vai 20 miljardiem cilvēku - un 
pastāvīgai un veselīgai labklājības dzīvei katram cilvēkam ar 
pieaugošu radošo radošo spēju rojiem. Tagad ir sasniegts 
punkts, kad šo procesu vairs nav iespējams apturēt bez globālas 
radošuma iznīcināšanas, un cilvēce pirmo reizi iedzīvosies 
ilgtspējīgā, ētiski veidotā miera laikmetā bez ierobežojumiem, ko 
radīs neierobežotas pasaules iedzīvotāju populācijas Globālais 
rojveida intelekts.    
     
Kad politika un plašsaziņas līdzekļi veido vienādojumu; 
 

"Vairāk cilvēku = vairāk radošuma 
= 

Ētiskākus un ilgtspējīgākus risinājumus" 
 

mēs iegūstam labāko no visām iespējamām pasaulēm. 
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Mediju kodekss 2014 

 
Inteliģence un veselības veicināšana vai 
jānorāda to samazinājums ar informāciju. 
 

 
 
Valdību un plašsaziņas līdzekļu izplatītās un izraisītās bailes, par ko liecina 
nesen publicētie neirobioloģiskie un epigenētiskie pētījumi, prasa publicēt: 
 

 Mediju kods 
 

Pārspīlēta, nepatiesa un negatīva informācija kaitē organismam,  
inteliģence, brīvība un demokrātija. 

 
Tie tikai palielina peļņu un varu  

diktatoru, politiķu un atsevišķu korporāciju.  
un nepalīdz cilvēkiem  

vai demokrātijas attīstību.  
 

Mēs, upuri,  
dezinformētie, valsts un mediju maldinātie, sazvērnieki, noziedznieki un 

kaitējuma nodarītāji apvienosies valstu grupās kā cietušās puses visā pasaulē 
un iesniegs konstitucionālās prasības pret medijiem un valdībām valstīs, kas 
nenovērš smadzeņu tīkla samazināšanu, cilvēka prāta paverdzināšanu un 

neaptur iedzīvotāju IQ samazināšanu savā valstī.  
 

Mēs esam  
vairāk nekā 2 līdz 2,5 miljardiem cilvēku, kam ir nosliece uz depresiju.  

Cilvēki pasaulē,        
vairāk nekā 100 miljoni cilvēku gadā tiek nogalināti agri,  

neskaitāmas tiem par savu inteliģenci,  
radošumu un brīvību,  

nediskriminēti, kas nav izmērāmi,  
atstumtajiem un radošajiem,  

citu ticību pārstāvji,       
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pārmērīgs noziedznieku skaits,  
slepkavas, diktatori un teroristi,      

fatālisti un fanātiski ticīgie,     
slepkavas un pašnāvnieki spridzinātāji,     

kas rada bailes miljardiem cilvēku,  
ekspluatētajiem un brīvprātīgi  
Cilvēki, kas dzīvo verdzībā,  

miljardiem cilvēku, kam atņemta iespēja dzīvot veselīgu dzīvi,  
miljardiem cilvēku, kam atņemta pozitīva nākotne, un tiem, kas dzimuši 

nākotnē.  
tas pats notiek arī ar jums.     

 
 Mēs iesūdzam tiesā par: 

palīdzības nesniegšana, atbalstīšana un organizēšana. 
par noziegumiem pret tiesībām saskaņā ar augstākajām tiesībām 

kā arī iedzīvotāju IQ samazināšanos.  
smadzeņu miesas bojājumiem, kuru sekas ir ierobežojums, ko garantē 

pamatlikumi vai konstitūcijas un valstu krimināllikumi.  
Personas brīvības tiesības,  

 cilvēktiesību un patērētāju tiesību pārkāpumi.  
un 

 ANO Cilvēktiesību harta  
personības brīva attīstība 

 
kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība un organizēšana. 

 ar jūsu orgānu un plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem no: 
Slepkavība 
Terorisms, 

Ekspluatācija, 
Noziedzība, 

Brīvības atņemšana, 
uz brīvprātīgu verdzību, 

intelekta un radošuma samazināšanai 
iedzīvotāju 

un konkurences ierobežošana attiecībā uz 
citām tautsaimniecībām, 

kara veicināšanai, 
un bailes,                        

mērķtiecīga IQ samazināšana 
iedzīvotāju skaita, kā arī nepietiekamas plūsmas  

demokrātijas. 
 

Mēs pieprasām:  
Prasība par informācijas par plašsaziņas līdzekļiem marķēšanu.  

Tā kā ģenētiski nostiprinātas atkarību izraisošas un smalki, latenti - 
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bailes izraisošas negatīvas mediju informācijas patērēšana mazina 
inteliģenci un veselību, patērētājs un patērētājs var sevi pasargāt tikai ar 

iepriekšēju brīdināšanu un marķēšanu.  
no negatīvas informācijas.  

 
Šāds iepriekšējs brīdinājums ir nepieciešams, jo:  

a.) negatīvas mediju informācijas patēriņš izraisa mutācijas saņēmēja 
sinapsēs, kas bloķē viņa nākotnes redzējumu un radošumu, 

 
b.) tiek aktivizēta ar negatīvu informāciju, izmantojot ģenētisko baiļu atkarības 

programmu, kas piemīt visiem cilvēkiem (atkarība no turpmākas negatīvas 
informācijas), un atkarības ietekmē turpina zaudēt sākotnējo lēmumu 

pieņemšanas spēju.  
ir ļoti ierobežota,     

 
c.), jo viņa spēja kombinēt ir apslāpēta vai izslēgta, ieskaitot un salīdzinot ar 
viņa vizionāru spēju, izgudrotību, radošumu, kas ir klātesošs bez bailēm, un 

radošo tīkla inteliģenci.  
un tādējādi tās sākotnējā iespēja  

personības spektrs ir ievērojami samazināts,  
 

d.) neveselīgās baiļu reakcijas var epigenētiski un neirobioloģiski 
nostabilizēties un tikt nodotas viņa bērniem.  

 
Attiecīgi negatīva informācija ir  

cilvēka cieņu,  
cilvēktiesības,  
krimināllikumi,  

pārkāpj demokrātiju, kā arī konstitūcijas vai pamatlikumus.  
un to kaitīgā ietekme uz veselību un radošumu. 

 iedzīvotāju vidū.  
 

Atbildētāji  
nav mūs pasargājuši un brīdinājuši par to, neraugoties uz labākām zināšanām, 

kas iegūtas, pateicoties jaunajiem neirobioloģisko un epiģenētisko pētījumu 
rezultātiem, kā arī evolūcijas un uzvedības pētījumiem: negatīvā, trauksmi 

un cilvēka cieņu aizskarošā informācija, mediju ziņojumi, spēles, filmas,  
IQ un radošumu uz laiku  

(samazina pozitīvās redzes spēju zem negatīvās informācijas fokusa līdz 
100%).  

mazina veselību vai izraisa slimības un mazina motivāciju.  
pozitīvi veidot nākotni.  

 
Šķērslis dziedināšanai un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 

Turklāt atbildētāji ir rīkojušies apzināti, jo 
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viņi ir slēpuši mākslas atzīšanu 
bailēs mutācijas procesu, ko izraisa negatīva informācija jeb nocebos, 

kas maina smadzeņu savienojamības jeb IQ samazināšanos, izmantojot 
spoguļneironus smadzenēs, maina intelekta ierobežojumus, izmantojot 

neironu baypass, un nodod radošumu no kultūras (tehnoloģijas, 
mākslas, literatūras) iedzīvotājiem, tādējādi veicinot cilvēku veselību, 

radošumu, brīvību un labklājību. 
 

Mēs neesam  
par preses brīvības ierobežošanu, bet par negatīvas informācijas 

marķēšanu, kā arī pret veselībai neitrālas un pozitīvas informācijas 
sajaukšanu ar negatīvu informāciju, jo tā kaitē smadzeņu fiziskai un 

ķermeņa psiholoģiskai attīstībai, izraisot slimības, kā arī pašnoteikšanos, 
personības attīstību un empātijas veidošanos ar citiem cilvēkiem, kā arī ir 

ievērojams slogs sociālajai un veselības aprūpes sistēmai.  
 

Mēs esam pret to:  
cilvēka nervu smadzeņu tīkla radošumu un dziedināšanu un iedzīvotāju 
augstāku rojveida inteliģenci kavē valdības un mediju bloķēšanas karte 

iedzīvotāju radošuma veicināšanai.  
 

Mēs esam pret to:  
demokrātiju kā pārvaldes formu ir tik ļoti sabojājusi cilvēka iekšējā 

bailīgā sašķeltība, ka valsts iekšienē ir vērojama baiļu un atpalikuma 
diktatūra ar garīgām robežām, bet no ārpuses - "valdības un vēlēšanu 

lēmumi pret Pamatlikumu un cilvēktiesībām".  
un tādējādi  

Demokrātija pati kļūst antidemokrātiska  
tas ir, ir vērsta pret sevi. 

 
 
Negatīva informācija plašsaziņas līdzekļos, spēles, filmas var izraisīt līdz pat 
30 % zemāku IQ, kā arī mazāku radošumu, noziedzību, naidīgumu, 
atstumtību, rasismu, fašismu, karus, pesimismu, depresiju, nabadzību, 
uzvedības traucējumus, slimības, negatīvu dzīvesveidu, kā arī līdz pat 28 % 
priekšlaicīgu nāvi. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autors, Publiskais īpašums, izmantojot Wikimedia 
Commons 
 
 
 
 
 

Pozitīva mediju informācija, filmas, spēles, kas apzīmētas ar zemāk redzamo 
logotipu, veicina IQ, labklājību, personības attīstību, draudzību, spēju veidot 
nākotni, radošumu, pašnoteikšanos, brīvību, demokrātiju un nodrošina ilgāku 
un veselīgāku dzīvi. 
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Radošums ir galvenais 2019-2020 
                              
               

Kā izgudrotājs un jaunietis, kas 60. gados ienāca mākslā, es 
atkal un atkal saskāros ar jautājumiem, uz kuriem kultūras un 
izglītības iestādes nespēja sniegt apmierinošas atbildes. 
Es kā jauns cilvēks vēlējos zinātniski pamatotu skaidrību, jo, 
tāpat kā es, miljoniem iedzīvotāju juta: uz mūsu jautājumiem par 
radošumu mākslā vai par to, kā mēs varam kļūt radošāki, 
vienkārši nebija loģisku atbilžu, lai gan no miljoniem piemēru un 
mūsu vēstures mēs redzējām, ka radošums nodrošina mūsu 
veselību, cieņu, brīvību, suverenitāti, labklājību un nākotni. 
 
Galvenie jautājumi bija šādi: 

Kas ir māksla un vai tai ir nozīme? 

Vai mākslas darbi ir tikai karaļa jaunās drēbes, tēls un mārketings, vai 
arī aiz šīm drēbēm slēpjas kaut kas, kas jāslēpj no sabiedrības? Ja viss 
tiek pasludināts par mākslu, saturs kļūst neskaidrs, un drēbes turpina 
veidoties caur garīgo miglu.  

Vai neviens vēl nav nonācis pie domas, ka centieni aptumšot un 
atņemt sajūtām moderno mākslu ir trauksmes signāls, kas liecina, ka 
aiz mākslas ir jābūt kaut kam vairāk, jo īpaši tāpēc, ka diktatori un viņu 
valsts propagandas dienesti ar līdzīgiem paziņojumiem kā šodienas 
mākslas protagonisti tikai pastiprina savu ietekmi uz iedzīvotājiem, 
apvainojoties un diskreditējot moderno mākslu, līdz pat mākslinieku 
izslēgšanai un sodīšanai. Vai māksla tiek izmantota tikai spekulācijām 
un naudas pelnīšanai? Bet tad jautājums par mākslas jēgu paliek 
atklāts, kāpēc valsts un mākslas vēsturnieki cenšas to tabuizēt? Kas 
ar to nav kārtībā? Nav jēgas tik lielam mākslas vēsturnieku un mākslas 
žurnālu vai valsts propagandas darbam līdz pat skolas stundām, ja aiz 
mākslas nav nekā atklājama.  

Vai mākslas maņu atņemšana baro egoistisku šķiru apziņu ar 
iedomību un izņēmumiem, vai arī tā tikai aptumšo cilvēka gara, 
mākslas vērotāja, patieso diženumu. Vai tagad, kad reliģijas arvien 
mazāk spēj pildīt uzdevumu pakļaut savus sekotājus Dieva vārdam 
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un baznīcas dogmām, izmantojot zinātnisko pētījumu rezultātus, 
izglītotajiem buržuāziem ar mākslas palīdzību jākļūst par 
dezorientētiem, bezpalīdzīgiem valsts ticīgajiem? Vai mākslas 
vēsturnieki var kļūt par jaunajiem priesteriem, kuriem vārdam ir bez 
ierunām jātic, citādi atkritušie, nepieradinātie un tās garam 
nepakļāvīgie tiks izslēgti no mākslas un izglītoto pilsoņu kopienas. 1.) 

Vai tas viss ir tikai teorija? 

Vai mākslai ir kāda slepena, zinātniski un empīriski saprotama nozīme 
mūsu sabiedrības attīstībā, vai arī tā vienkārši ir novecojusi skolas 
sistēma (ieviesta industriālā laikmeta sākumā). Vai varbūt pat abas ir 
patiesas?  

Ja var pierādīt mākslīgas formulas pastāvēšanu, viss liecina par to, ka 
mēs esam epiģenētiski manipulēti. 

Es vēlējos turpināt šo jautājumu risināšanu, meklējot mākslas formulu, 
pamatojoties arī uz jauniem neirobioloģisko pētījumu rezultātiem. 

Mani visu mākslu formulas meklējumi tika atalgoti 1979. gadā, bet 
tikai 1988. gadā es beidzot ieviesu mākslas formulu kā grafisku 
simbolu cilvēka daiļradei (kas atbilda Jozefa Boisa (Joseph Beuys) 
1984. gadā man izteiktajam lūgumam izskaidrot visiem vienkāršā, 
skaidrā un viegli saprotamā veidā visu cilvēku daiļradi, t.i., mākslu visos 
laikmetos). Grāmatā "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" 
("Mākslas atslēga - atrisinātās mākslas mīklas") 1990. gadā Vācijā 
iepazīstināju sabiedrību ar subjektīvās un objektīvās mākslas formulu, 
bet 2019. gadā izstrādāju mākslas darbu vērtēšanas sistēmu ar 
mākslas darbu sertifikātu "Artinvest", kas skaidri nodala mākslu no 
dekorācijām pēc inovāciju satura un inovāciju līmeņa darbā.  
 
Mākslas un evolūcijas formula 2.) 
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Dzīve + apziņas paplašināšanās = māksla 

 
 
 

Mākslas likums ir:  

"Mākslas un mākslas vēstures robežu izšķīdināšana jeb apziņa caur 
mākslu."  

 

Mākslas likums un sabiedrības attīstība 

"Mākslas likumu publiska piemērošana sabiedrībai rada radošuma, 
intelekta un veselības ierobežojumu atcelšanu un sabiedrības 
labklājību." 

 
"Augstākais mākslas līmenis kļūst redzams ar Hēgeļa dialektiku ar tēzi, 
antitēzi un sintēzi, kas tiek attiecināta uz mākslu katrā mākslas darbā, 
un tādējādi pats ir mākslas darbs kā process, kas redzams gleznā."     
Līdz šim Vācijā šī formula nav publicēta vai iekļauta skolu mācību 
programmās. 
Iedzīvotāju radošuma bloķēšana, neieviešot mākslas formulu, kā arī 
ļaušana samazināt IQ, baidoties no informācijas izplatīšanas 3.) kavē 
demokrātiju, evolūciju un garīgo attīstību, kā arī tautas labklājību. 
Politiķi rīkojas apzināti vai neapzināti, ne tikai pret Pamatlikumu vai 
savas valsts Konstitūciju, bet arī pret "Noteikumiem saskaņā ar 
Augstāko likumu", kas galu galā ir augstāks par likumdevēju un kura 
rezultātā Nirnbergā tika notiesāti nacistu noziedznieki. 
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Politiķus un atsevišķus plašsaziņas līdzekļus šodien varētu saukt 
pie atbildības, pamatojoties uz publicētajiem pētījumu rezultātiem 
neirobioloģijā un epiģenētikā, par slēptu un aktīvu līdzdalību 
verdzībā, ekspluatācijā, brīvības atņemšanā un smadzeņu miesas 
bojāšanā, kā arī par "Augstāko likumu noteikumu" pārkāpšanu,  
 
a.  ja plašsaziņas līdzekļos tiek izplatīta informācija, kas cilvēkiem 

rada bailes un grauj IQ bez brīdinājuma marķējuma (marķējums un 
brīdinājums kā tabakas izstrādājumu gadījumā), 

 
b.  ja neironu tīkla atjaunošanu ar mākslas atpazīšanas palīdzību un 

veselības, radošuma un IQ paaugstināšanas atjaunošanu novērš 
mākslas formula.  

 
Konteksts, kas rodas: 
 
IQ pazemināšanās negatīvas informācijas dēļ  
Turklāt, izslēdzot gēnu atjaunošanu un radošuma pārnesi caur mākslas 
formulu, tiek radīta sabiedrība, kurā radošums ir ieslēgts mūžīgās 
bailēs. 
 
 
 
 
Politiķi un mediji ir pārsteigti,  
ka arī citās valstīs, piemēram, Francijā un ASV, līdz ar IQ 
pazemināšanos arvien vairāk izplatās populisms un rasisms, reliģijas, 
kā arī norobežošanās no citiem cilvēkiem.  
 
Laika virsraksti 2019. gada 28. martā un brīnumi:  
 
"Agrāk mēs bijām gudrāki. Gadu desmitiem IQ industriālajās valstīs, 
tostarp Vācijā, pieauga. Jau vairākus gadus tā ir samazinājusies. 
KĀPĒC?"  
 
Notika pretējs Flinna efekts. 20. gadsimtā Džeimss Flinns atklāja, ka 
industrializētajās valstīs IQ katru gadu palielinās. Acīmredzot Vācijai ir 
epigenētiski bloķēta mākslas formulas atpazīšana. To skaidri pierāda 
Natālijas Beules, Nikes Heinenas un Tanjas Štelceres IQ redakcijas 
raksts nedēļas laikrakstā "Die Zeit". Neraugoties uz visiem 
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epigenētikas pētījumu rezultātiem, joprojām nav ziņojumu par mākslas 
formulu un tās pozitīvo ietekmi Vācijā. Spānijā - vismaz reģionālā 
mērogā - par formulu detalizēti ziņoja jau 1992. gadā, un tās princips 
tika izskaidrots laikrakstā 52 iknedēļas rakstos ar virsrakstu "Art Puzzle 
Solved".  
 
Vispirms man bija jāsaprot, kāpēc - bez sazvērestības teorijām un bez 
sazvērestībām - mēs garīgajā attīstībā ne tikai Vācijā, bet arī citās 
valstīs sastopamies ar tumšu sienu. Jau 1910. gadā savā grāmatā 
"Garīgais mākslā" Kandinskis šo ētisko evolūcijas barjeru pret 
labklājību un pozitīvu attīstību visiem cilvēkiem nosauca par "melno 
roku".  
 
Sabiedrība, plašsaziņas līdzekļi un politiķi principā ir nevainīgi, jo var 
pieņemt, ka viņu rīcība viņiem nav skaidra un tāpēc viņi to apzināti 
nekontrolē. Nav arī nekādu vienošanos vai klusu vienošanos kādu 
slepenu grupējumu interesēs kavēt iedzīvotāju garīgo attīstību, lai 
varētu viņus labāk izmantot vai arī uzturēt viņus nespējīgus domāt, 
iemācīt viņiem garīgi nepareizu domāšanu, lai ar mediju palīdzību ar 
viņiem varētu manipulēt un izmantot tos kā elektorātu masu gandrīz 
jebkurā virzienā. Parlamentārā demokrātija bija vissvarīgākais solis 
ceļā uz labāku pasauli ar tiešu demokrātiju līdz pat mūsdienu interneta 
attīstībai. Nav atzīstams parlamentāriešu vai partiju mēģinājums (līdzīgi 
kā diktatūras sistēmās) ar bailēm bloķēt iedzīvotāju IQ un piekļuvi 
jauniem inovatīviem mākslas darbiem, izmantojot nepatiesu 
informāciju, lai viņi vēlas saņemt savu valdīšanas leģitimāciju uz 1000 
gadiem, kā arī nepieļautu tiešo demokrātiju. Tomēr nav izskaidrojams, 
kāpēc nav iegūtas zināšanas par to, kas ir māksla un ka tomēr 100 
000de mākslas un autortiesību procesi visā pasaulē visās mākslās 
empīriski visiem mākslas darbiem juridiski, kā arī mākslas vēsturiski 
pierādīt.  
 
Kā uz mākslas formulas publicēšanu reaģē tie, kas iesaistīti 
mākslas tirgū? 
Mākslas kritiķis Kenijs Šēters (Kenny Schächter) stāsta Arte filmā 
(2017. gadā, režisors Grit Lederer) par starptautisko mākslas dīleri ar 
14 galerijām - Leriju Gagosjanu. Kenija Šētera (Kenny Schächter) 
filmas citāts: 
"Mākslas pasaulē tas joprojām ir kā mafijā, kad tiek pasludināta 
omerta, tur valda "slepenība", tāpat kā mafijā ir noteikumi, par kuriem 
neviens nerunā.  Mākslas pasaulē gadā tiek apgrozīti 60 miljardi 
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dolāru. Iespējams, tas ir lielākais bizness ar vismazāko informāciju par 
mehānismu darbību. Lerijs Gagosjans, mākslas darbu tirgotājs filmā: 
"Ja cilvēki to nesaprot, viņi nav daļa no šīs pasaules." (Omerta ir mafijas 
goda kodekss. Mafijas sakāmvārds: "Kas ir kurls, akls un mēms, dzīvo simts 
gadus mierā.") Mākslas tirgus protagonistu reakcija ir izvairījusies no tā, 
ka viņi pārkāpj cilvēktiesības un likumus, kā arī ir pretrunā ar muzeju 
izglītojošo misiju, bet domā pārāk tuvredzīgi un rīkojas pretēji savām 
peļņas gaidām, kā to var redzēt, salīdzinot ar augošo grāmatu tirgu, 
izmantojot internetu. Iesvētītie mākslas tirgotāji mākslas tirgu uzskata 
par savu noslēgtu monopola biznesu un uzskata, ka viņiem jāaizsargā 
iegūtā peļņa, noslēpjot to no viegli saprotamas mākslas formulas. Tas 
ir savtīgi un kavē radošuma attīstību sabiedrībā kopumā, rada 
apjukumu mākslas vērtējumos un veicina krāpšanos "kas ir māksla vai 
dekorācija". Turklāt tas ir neproduktīvi un nepareizi mākslas tirgus 
attīstībai, jo līdz ar globālu mākslas tirgus atvēršanu jeb 
demokratizāciju iedzīvotājiem, izmantojot mākslas formulu, mākslas 
darbu, mākslinieku un radošo produktu tirgus pieaugs simtkārtīgi, jo 
palielināsies pieprasījums, kā arī objektīvu mākslas darbu (inovatīvu 
reālu mākslas vēstures darbu) un subjektīvu mākslas darbu 
(dekorāciju) cenas. Tirgi sadalīsies objektīvajā un subjektīvajā mākslā, 
bet abi tirgi augs straujāk. Lai muzejiem, mākslas mīļotājiem un plašai 
sabiedrībai pavērtu ceļu uz mākslu, Fundacion Liedtke ir izstrādājusi 
mākslas sertifikātu ar nosaukumu "Artinvest", kas, pamatojoties uz 
jauninājumiem darbā, precizē, vai attiecīgais darbs ir īsts mākslas 
darbs (objektīvā māksla) vai dekorācija (subjektīvā māksla). (skatīt arī: 
www.freebocks.gratis) 
 
 
Taču, ja vēlaties uzzināt, kāpēc mums ir bloķēta piekļuve mūsu 
ģenētiski pieejamajam radošumam, jums ir jāiedziļinās dziļāk par 
mākslas tirgu un jāiedziļinās uzvedības pētījumos. Izrādās, ka pat 
skolu sistēmā radošums nav pārstāvēts vai ir pārstāvēts nepareizi. 
Māksla tiek slavēta kā ģeniāla izcilība, nevis dokumentēta un 
apmācīta kā inovācijas process, ko var apgūt. Mākslas formula, kas 
pat bērniem (bērni piedzimst kā mācīšanās ģēniji ar jau smalki 
ieprogrammētām smadzenēm) paver vieglu piekļuvi selektīvai 
inovāciju uztverei, tiek liegta ne tikai bērniem, bet arī visai sabiedrībai 
kopumā. 
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18. gadsimta skolas informācijas sistēma kropļo vai nogalina bērna 
ģēniju. Cik daudz smadzeņu resursu un ilgtspējīgu inovāciju 
sabiedrība pazaudē šajā ceļā?  
 
Kļūst skaidrs, ka pat mākslas akadēmijās netiek mācīts radīšanas 
process, izmantojot mākslas formulu, bet priekšplānā ir pagātnes 
tehnikas. Šādos apstākļos skolēniem ir ļoti grūti izlauzties, lai radītu 
mākslu, lai būtu radoši.  
 
Inovāciju inženieris? 
Universitātēs un koledžās inovāciju inženierzinātnes nemāca, 
pamatojoties uz formulu. Students nevar iegūt inženiera diplomu vai 
Inovāciju doktora grādu. 
 
Bet tāpat kā 15.-18. gadsimtā, pateicoties iespiedmašīnai, iedzīvotāji 
paši mācījās lasīt un rakstīt, tā arī vispārēju priekšstatu par radīšanu un 
jauninājumiem, kā arī to evolūcijas turpinājumu jaunieši apgūs 
internetā, selektīvi apskatot formulu pašmācības procesā. Tai palīgā 
nāk hiperaktivitātes izplatīšanās - kā izeja no sabiedrības vecajām 
vērtībām, kas ir apvērsumā. 
 
 
 
 
Kāda ir vecās mācību metodes jēga.  
Kļūdaini apmācīti politikas veidotāji, kas apmācīti tajā pašā sistēmā, 
nodara kaitējumu valstij un tautai, izmantojot Pavlovas sistēmu, kas ir 
ierobežota un administrēta.  
Turpināt mācību saturu (kas sākās ar industriālo laikmetu - paldies 
Dievam - un apmācīja strādniekus mašīnām, bet pašreizējā laikā 
nākotnes koncepciju trūkuma dēļ, jo jūs netika apmācīti, kā piemērot 
pašu radošuma formulu). Ar vecās skolas koncepcijām nepietiks, lai 
jaunajā laikā visiem cilvēkiem nodrošinātu labklājību, veselību un 
īstenotu demokrātiju, kas garantē cilvēka cieņu.  
 
Vai vidējā termiņā būs vairāk sociālo nemieru? 
Ko darīt nākotnē cilvēkiem, kuru radošumu ir apspiedusi valsts un tās 
skolu sistēma, un pastāvīgi atkārtojošos darbus pārņem mašīnas, 
datori un arvien pilnveidojošās programmas?  
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Mums ir tikai viena iespēja, ja nevēlamies ieslīgt revolūcijās, sadales 
karos un sabiedrības šķelšanās ar atpalikušiem vai labējiem ideāliem:  

- atvērt radošumu ar mākslas formulu skolās un iedzīvotāju vidū,  
- Marķēt trauksmi izraisošo, negatīvo informāciju plašsaziņas 

līdzekļos (piemēram, par tabakas izstrādājumiem),  
- nodrošināt labklājības pamatlīmeni visiem cilvēkiem. 
  

 
Pētījumi liecina: Ģenētiskās un kognitīvās spējas ir ieliktas katra cilvēka 
gēnos, lai atdzīvinātu savu ģenialitāti. Iedzīvotāju vidējais IQ atkal 
palielināsies. 
 
Cilvēka atjautīgo spēju atdzīvināšanas efekts kļūst redzams trīs līdz 
sešu mēnešu laikā.  
 
Politiķi joprojām uzskata (neraugoties uz pieredzi ar internetu un 
sociālajiem medijiem, kas liecina par pretējo), ka pārāk liels 
iedzīvotāju radošums iedzīs valsti (vai politiķus) haosā.  
 
Tā nav taisnība. Ir tieši pretēji.  
Valstis un uzņēmumi uzplaukst ar nākotnes spēku, kas iepriekš nebija 
zināms, kā to varam redzēt, piemēram, interneta uzņēmumos. Tas var 
iebiedēt tos, kas domā pēc vecās skolu sistēmas, un novest pie 
slēgšanas. Jauni domājošam cilvēkam tas sagādā prieku un paver 
nākotni. Ar pamatienākumiem cilvēki uzņemsies tikai tos darbus, kurus 
uzskata par patīkamiem vai jēgpilniem. Pašlaik Vācijā brīvprātīgo darbu 
veic jau 5 miljoni cilvēku. Cilvēka nedēļas darba laiks samazināsies, kā 
to var redzēt no pēdējo 100 gadu rādītājiem. Valstij būs jāatbrīvojas no 
tā, ka uzņēmumi ir darba laika kontrolieri un "nodokļu iekasētāji" par 
strādniekiem un darbiniekiem. Tiks izstrādāti jauni darba modeļi, kuros 
tiks ņemta vērā nosliece, jēga, darba stundas, izglītība, pašreizējais 
garīgais un fiziskais stāvoklis, atbildība, izmantojot koplietojamus 
metadatus, un privilēģija strādāt kopējam labumam, ļaujot darbiniekam 
pašam regulēt un sadalīt savas darba stundas pēc saviem ieskatiem. 
Arī šajā jomā tiešsaistes uzņēmumi jau var izmantot pieredzi. Darbs 
kļūst par hobiju un atalgojumu. Pirmās pieejas šajā jomā ir NWoW - 
New World of Work jeb New Way of Working. 
 
Mākslas formula ir iekļauta skolas mācību programmā. Konstitūcija vai 
Pamatlikums garantē radošo aizsardzību un ietver tiesības tikt 
apmācītam ar mākslas formulu, kā arī to, ka negatīva smadzeņu IQ 
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samazinoša mediju informācija, filmas, fotogrāfijas un spēles ir 
jānorāda un tās nedrīkst sajaukt ar normālu informāciju, kā noteikts 
Konstitūcijā vai Pamatlikumā.  
 
Jauno populāro sporta veidu sauc par izgudrošanu, mākslas 
radīšanu un jaunu, labāku, ilgtspējīgāku un ētiskāku koncepciju izstrādi 
šodienai un rītdienai. Esi radošs, kļūsti par radītāju, dzīvo jēgpilnu dzīvi, 
materializē pozitīvas idejas un nes tās pasaulē. 
 
No savas pieredzes  
 
Pēc tam, kad 1988. gadā es mākslas vēsturiski un zinātniski 
pierādīju grafikas mākslas formulu kā inovāciju kodu, 1989. līdz 
1993. gadā es izstrādāju jaunus formātus (TV, drukātā un radio) ar 
mākslas formulu medijiem, lai padarītu šo formulu zināmu sabiedrībā 
radošuma pieaugumam, kā arī lai sagatavotu mūs jaunam, 
paredzamam laikam, kad inovācijas pasaulē attīstīsies arvien straujāk 
un lai iedzīvotāju smadzeņu tīklos atkal vienkārši un ilgstoši 
epigenētiski atbrīvotu ģenētiski esošo, selektīvu uztveri 
inovācijām; 
a. Dārgumu medības - mākslas darbu meklēšana blusu tirgos ar 
mākslas formulu  
b. 1 000 mākslas vēstures darbu un jūsu inovācijas,  
c. Spīdošās zvaigznes - jaunāko mākslinieku darbu inovāciju 
prezentācija.  
  
Pēc tam, kad konstatēju, ka plašsaziņas līdzekļi bloķē mākslas formulu 
reportāžām un arī nevēlas to publicēt jaunajos formātos, es pieņēmu 
lēmumu ar formulas palīdzību atšifrēt lielu mākslas izstādi ar 1000 
oriģināldarbiem no pasaulslavenu tēlotājmākslas mākslinieku darbiem 
un veikt to dažādos mākslas laikmetos ar mūzikas un literatūras 
darbiem, lai dokumentētu formulas derīgumu visiem mākslas darbiem, 
mākslas un mākslas virzieniem.  
 
Ar privāti organizēto un īpaši lielo izstādi vienkāršā vienkāršā inovāciju 
formula, ko saprot katrs astoņgadīgais, bija jāprezentē sabiedrībai visā 
pasaulē ar starptautiski pazīstamiem patroniem. Toreiz man radās 
maldīgs priekšstats, ka izstāde vairs nevar novērst mākslas formulas 
ieviešanu.  
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No 1994. gada organizēju mākslas izstādi "art open" 23 000 
kvadrātmetru platībā ar vairāk nekā 1000 oriģināliem mākslas darbiem, 
un kā mecenāti ar mākslas formulu bija iepazinušies un par tās 
pareizību pārliecinājušies Vācijas ministrs, bijušais Krievijas prezidents 
un Spānijas karaliene, kā arī atbildīgie muzeju un kolekciju direktori no 
Krievijas, Polijas, Spānijas, Zviedrijas, Francijas un Vācijas. Muzeji 
man bez maksas aizdeva lielo tēlotājmākslas meistaru darbus. To vidū 
bija Dalī, Pikaso, Rubenss, El Greko, Boiss, Maļevičs, Kandinskis, kā 
arī pabeigtas apjomīgas izstādes par akmens laikmetu, vudū mākslu, 
krievu viduslaikiem, 19. gadsimta mākslu, kā arī Kristo, Ģigera un 
Ernsta Fuksa darbiem, lai izstādē "Art open - māksla no akmens 
laikmeta līdz mūsdienām" ar šiem darbiem izskaidrotu mākslas formulu 
un parādītu tās vispārēju derīgumu visos laikmetos un mākslas 
virzienos. 
 
"Art open" bija pirmā mākslas izstāde pasaulē, kas saturiski aptvēra 
dažādus laikmetus un spēja izskaidrot darbus tikai ar vienu formulu.  
Mākslas darbi tika dokumentēti pēc mākslas formulas kultūras 
inovāciju posmos, tādējādi pirmo reizi radot visaptverošu, uz evolūciju 
orientētu kopskatu par secīgu attīstību. Pēc tam izstādes 
apmeklētājiem bija nepārprotami skaidrs: māksla bez 
inovācijas/attīstības neeksistē. Darbi bez inovācijām ir epigonāla 
apdare.  
 
Sabiedrībai nepamanīta, šī formula ir ierakstījusi kultūras vēsturi. 
Kā konsultants es varēju strādāt ar:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karls Rūrbergs 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Haralds Zēmans 
Prof. Dr. Manfrēds Šrejs 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Man izdevās pārliecināt vairākus akadēmiski un sociāli atzītus 
ekspertus. Man izdevās pārliecināt arī citu muzeju direktorus par 
mākslas formulu un iegūt viņus "atvērtās mākslas" izstādes atbalstam. 
 
Izstāde tika atklāta 1999. gada 10. jūlijā Esenes izstāžu zālēs.  
Apmeklētājiem bija brīva ieeja, un prezentācija/izstāde bija atvērta 
dienu un nakti - 24 stundas diennaktī.  
Sarunās ar Esenes pilsētu jau iepriekš tika izvirzīta prasība, ka 
gadījumā, ja izstādes būvniecība tiks turpināta, no katra apmeklētāja 
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tiks iekasēta ieejas maksa 20 Vācijas marku apmērā. Tikai tad varēja 
garantēt, ka tiks saglabāts pilsētas atbalsts, kas ietvēra, no vienas 
puses, finansiālo pusi un, no otras puses, netraucētas darbības 
nodrošināšanu bez šķēršļiem vai citiem traucējumiem vai sankcijām. 
Es nevarēju un negribēju piekrist šiem nosacījumiem, jo jau 1996. gadā 
biju iznomājis izstāžu zāles izstāžu laukumā ar kopējo platību 23 000 
kvadrātmetru par fiksētu summu 200 000 Vācijas marku, un 1999. 
gada jūlija izstādes atklāšanas nosacījumi bija līgumiski saskaņoti un 
plānoti ar visiem sponsoriem un darbu aizdevējiem.  
Reaģējot uz manu noraidījumu, reģionā izskanēja viltus ziņu un 
manipulatīvu reportāžu vilnis, kuru mērķis bija iznīcināt izstādi. 
 
Messe Essen GmbH (Esenes pilsētas uzņēmums) piedāvāja man 
organizēt "mākslas plenēru" kā ikgadēju izstāžu projektu pilsētas vārdā 
ar nelielām izmaiņām (20 Vācijas markas ieejas maksa vienai 
personai) un pārcelt 1999. gada pirmo "mākslas plenēru" par vairākiem 
gadiem nākotnē. Ņemot vērā spēkā esošos līgumus, pagaidu 
pārcelšanās, kā arī 20 Vācijas marku ieejas maksa tolaik šķita 
nerealizējama. 1999. gada martā pilsētas dome pieņēma lēmumu par 
vērienīgu Messe Essen izstāžu zāļu paplašināšanu, kas tika uzsākta 
tajā pašā mēnesī, kad notika "art open", un ieilga gadiem ilgi. 
Iznomātās izstāžu zāles bija norobežotas ar dēļu žogu. Ieeja izstādē 
tika pārcelta uz iepriekš nezināmu ieeju zālē. 
 
No mana pašreizējā viedokļa raugoties, "mākslas plenēra" slēgšana 
bija plānota jau pirms atklāšanas. Jo izstāde jau būvniecības laikā tika 
traucēta un sabotēta. Atklāšanas gadījumā tika draudēts ar 
spridzināšanas uzbrukumu. Tika uzlauzts izstādes vadības birojs, 
nozagti datori ar korespondenci un plāniem. Pasta sūtījums no 
sponsoriem līdz organizācijas birojam nenonāca.  
 
14. jūlija vakarā plkst. 22.00 preses konferencē aptuveni 100 žurnālistu 
no Rūras apgabala klātbūtnē notika mākslas formulas prezentācija un 
demonstrācija, izmantojot izstādītos darbus (kā vēlāk izrādījās, preses 
pārstāvjus no ārpilsētas plašsaziņas līdzekļiem esenes pilsētas oficiālā 
drošības dienesta pārstāvis bija maldinājis, tāpēc viņi beigās atkal 
aizbrauca). Nākamajā rītā, pulksten 10 pēc vietējā laika, "Art Open" tika 
slēgta, nomainot slēdzenes uz visām izstāžu zāļu durvīm. 
Apmeklētājiem nebija atļauts ieiet zālēs, un apsargi papildus 
pārbaudīja, lai neviens nevarētu apmeklēt izstādi. Ārvalstu preses 
pārstāvjus, kas ieradās uz preses konferenci, pilsētas apsardze 
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atvairīja. Tomēr vienlaikus tas neļāva globāli ieviest mākslas formulu 
un ātrāk un ilgtspējīgāk attīstīt labklājību, nostiprinot tautu inovatīvo 
spēku. 
 
Pamatojoties uz niecīgiem iemesliem un pretēji spēkā esošajiem 
likumiem, neatkarīgi no augstvērtīgajiem mākslas darbiem, izstādes 
unikalitātes, mākslas formulas un mākslas vēstures koncepcijas vai 
mecenātisma, ko: 
 
Spānijas karaliene Sofija 
Dr. Norberts Blūms, federālais ministrs 
Mihails Gorbačovs, Nobela prēmijas laureāts 
 
kā arī ignorējot Vācijas Pamatlikumu, mākslas darbi tika iekļauti 
formulā. 
 
Mākslas darbu apdrošināšana bija izvirzījusi nosacījumu, ka parastās / 
vecās slēdzenes jānomaina pret jaunām drošības slēdzenēm. Izstādes 
vadība bija informēta par šo apdrošināšanas nosacījumu, jo bija 
nomainījusi vecās slēdzenes pret jaunām drošības slēdzenēm. Tomēr, 
ņemot vērā augsto augstākās klases mākslas darbu risku (vecās 
slēdzenes un anulētais apdrošināšanas segums), slēdzenes atpakaļ 
apmainīja Esenes pilsētas Messe GmbH. Vēlāk tiesa apstiprināja, ka 
izstāžu zāļu durvju slēgšana un slēdzenes nomaiņa bija aizliegta 
izīrētāja patvaļa.  
 
Jau Ādolfs Hitlers bija pārliecināts, ka radoši mākslas darbi maina 
skatītāja vai lasītāja smadzeņu neironu tīklu. Tāpēc īpaši radoši darbi 
ar jaunām perspektīvām vai inovācijām tika diskreditēti kā deģenerēta 
māksla pret iedzīvotājiem, to autori tika vajāti vai, ja tie bija literatūras 
darbi, tad sadedzināti.  
 
Mākslas darbu konfiskācija vai sadedzināšana nebija iespējama. Taču 
bija iespējams izstādi aizslēgt un pārtraukt, lai darbi ar mākslas formulu 
nekļūtu publiski zināmi.  
 
Pirmajā šokā 1999. gadā man bija pilnīgi nesaprotami, kādēļ Vācijā šo 
slēgšanu ar vājiem un izdomātiem iemesliem bija pieprasījušas varas 
iestādes, ja Trešais reihs kopš 1945. gada vairs nepastāvēja. 
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Mākslas formula, kas izskaidro mākslu iedzīvotājiem, kā arī liek 
cilvēkiem kļūt par mākslas cienītājiem un radošākiem, tādējādi tos 
stiprinot un demokratizējot visas mākslas, šodien joprojām ir 
"deģenerēta māksla"? No mākslas vēstures viedokļa to var klasificēt kā 
popārtu (popārtā tiek attēloti tautas populāri simboli un indivīds tiek izcelts kā 
zvaigzne). Mākslas formula savā vienkāršībā pasludina popārtu un visas 
mākslas par inovāciju, tādējādi padarot katru mākslu par popārtu un katru 
cilvēku par radītāju.  
  
Kur ir mākslas vēsturnieku, mākslas pazinēju, mākslas kritiķu, 
filozofu un intelektuālo pionieru sašutums medijos? 
 

"Šķiet, ka viņi nav pamanījuši, ka mākslas formula.  
ir popārta imperators, kurš demokratizē visas mākslas, vienlaikus 

atņemot sev pilnvaras." 
 

Tikai tad, kad pēc kāda laika pamodos no piespiedu noslēgtības 
stīvuma un salīdzināju savu gēnu mākslas darbu (80. gados) atklājumu 
kontekstu ar jaunajiem epigenētisko pētījumu rezultātiem par gēnu 
programmēšanu un to pārmantošanu, tie man sniedza pavedienu un 
pierādījumus tam, kas 1999. gadā notika Vācijā kā bijušajā nacistiskajā 
Hitlera valstī, kas bija cietoksnis un sala represijām pret mākslu un 
moderno darbu radītājiem (kas lielākoties bija ebreji), izmantojot mūsu 
senču un viņu pēcteču epigenētisko programmēšanu.  
Neironu tīklu epiģenētiskā kondicionēšana ir novirzījusi gēnu 
programmu iespiešanu ar nepatiesu informāciju un neobjektīvām 
mediju ziņām pret inovācijām mākslā (deģenerātu mākslu), kā arī pret 
ebreju tautu, vāciešu apziņu ir kondicionējušas nacisma laika bailes. 
 
Pašreizējais dažu mākslas vēsturnieku viedoklis, ka mākslu nav 
iespējams izskaidrot ar formulu, ir pamatots ar pašu mākslas 
mīļotāju pieredzi, ka mākslu nevar izskaidrot ar formulu, "jo šādas 
formulas nav". Māksla ir skatītāja acīs - tāds ir izglītoto buržuāziju 
popagandizētais viedoklis. Tas ir mainījis epigenētiskos apstākļus, bet 
līdz ar šīm pārmaiņām līdz mūsdienām ir pārnesis kolektīvās bailes par 
nākotni. 4.) 

 
Šī gēnu programmēšana, kā rāda politika, vēl šodien lielā mērā nav 
novērsta, taču to var kolektīvi izdzēst, publicējot mākslas formulu.  
Šādu iespēju līdz pat šai dienai ir novērsusi epiģenētiski iespiesta, 
neapzināta pakļaušanās nacistiskajai impērijai. 5.)  
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Vācu žurnāli "Prinz" un "Spiegel" ziņoja par mākslas formulu bez 
diskreditācijas vai ļaunprātības.  
Sākotnējais teksts Spiegel by Ulrike Knöfel:  
"Tā viņš radīja mākslas formulu "dzīve + apziņas paplašināšanās = 
māksla". Un Esenē viņš vēlas apgaismot masu apziņu - Liedtke rēķinās 
ar "miljonu apmeklētāju plus XXL". Zīmes ar rekordu lauzošiem 
saukļiem ir domātas, lai pārsteigtajiem nespeciālistiem pastāstītu, ko 
jaunu ir radījuši slaveni mākslinieki: Blakus manierista El Greko gleznai 
ir plāksnīte "Ķermeņa proporciju paplašināšana", blakus Kandinska 
gleznai "Abstrakcijas pirmsākumi". Šādi "novatoriski izgudrojumi", vēlas 
zināt Liedtke, ir vienīgais lielās mākslas noslēpums. Ja amatieri būtu 
sapratuši šo "mākslas valodu", viņi varētu paši ķerties pie 
mākslinieciskās darbības radošajā darbnīcā. Un tādējādi kaut ko darīt 
viņu iedzimtības labā. Katra atziņa, ko meistars uzskata par atklātu, 
ietekmē gēnus." 6.) 

 
Līdz šim plašsaziņas līdzekļos "tabuizētā" atvērtās mākslas un mākslas 
formulas slēgšana ir kaitējusi iedzīvotāju radošumam un IQ attīstībai, 
un tas ir noticis par spīti tam, ka jau 1999. gadā bija skaidrs, ka tikai 
radošām un inteliģentām sabiedrībām nākotnē būs iespēja 
nostiprināties pasaules tirgū, un ka par atzītas mākslas ietekmi jau 
laikus vēstulē informēju augstākos politiķus, varas iestādes un 
plašsaziņas līdzekļus. Ja mēs neatvērsim mākslu un radošumu ar 
mākslas formulu - līdzīgi kā lasīšanu un rakstīšanu 18. gadsimtā - 
iedzīvotājiem, mēs zaudēsim inovāciju pamatu, lai gūtu panākumus 
pasaules tirgū.  
 
Šāda rīcība ne tikai pārkāpj demokrātiju kopumā, pamatlikumu vai 
konstitūcijas, kā arī krimināllikumus un ANO Cilvēktiesību hartu. Tā ir 
arī kaitīga sabiedrības, uzņēmumu un visas valsts attīstībai, 
antidemokrātiska un veicina "vergu tirdzniecību ar brīvprātīgiem 
vergiem", samazinot personības un inteliģences līmeni, kā arī bloķē 
izcelsmes informāciju, tautas kultūru un inovatīvo spēku, kā arī 
pasaules iedzīvotāju inovatīvo spēku un evolūciju kā nozīmīgu 
mākslas vēstures darbu "ieslēgšana un uzglabāšana nometnēs" 
un kultūras vērtību iznīcināšana, kā arī zādzība, kas arī kalpoja, lai 
atdalītu uzvarētās vai dominētās tautas no viņu tēvu inovācijām 
un iznīcinātu darbos un pieminekļos glabātās zināšanas par tautas 
garīgo un fizisko atveseļošanos, kā arī ideju spēku (sk., piem. 
piemēram, Kartāga, Aleksandrija un nesenā pagātnē - Staļina, Hitlera, 
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Mao darbība). Vai arī konfiscēt un ieslodzīt mākslas darbus un, kā tas 
ir lielo pieminekļu gadījumā, sniegt tiem mistiskus, aizplīvurotus 
skaidrojumus par to eksistenci vai nozīmi ar jaunu un nepatiesu saturu 
(akmens laikmeta alas, piramīdas, apļveida kapenes, Stounhendža, 
Nebras debesu disks u. c.). Pakļauti iedzīvotāji varēja attīstīt tik maz 
spēka, radošumu, inovācijas un nedrīkstēja būt veselības zināšanas 
par medicīnas lietojumiem gudru sieviešu un medicīnas vīri (kuri tika 
vajāti un nogalināti). Cilvēkam nācās sevi un savu prātu bez 
ierunām pakļaut reliģijas dogmām un valdnieku gribai. Ar 
nepatiesas un noklusētas informācijas palīdzību tika novērsta saikne ar 
vecajā pašu kultūrā saglabātajām inovācijām, lai iedzīvotāji nevarētu 
atjaunot saikni ar tām un kā vienota tauta stāties pret valdošajām 
struktūrām. Tauta tika turēta bez ideju spēka, bailēs, slima un salauzta, 
lai valdnieki varētu vieglāk izmantot tautu un zemi. Ar humānisma 
palīdzību šie prāta noslēgtības mehānismi pakāpeniski tika atcelti. Tika 
ieviesta parlamentārā demokrātija. Atklājot zudušās zināšanas par 
senču "mākslas dziedināšanas procesiem un kultūras jauninājumiem", 
mūsdienu cilvēki, demistificējot mākslas darbus, var pieslēgties 
modernās ēras apgaismībai un iegūt atklātās zināšanas. Otrā 
apgaismība (kas apliecina, ka ikviens cilvēks ir radītājs) sākās kā 
signāls ar atvērto mākslas izstādi Esenē 1999. gadā, kas tika slēgta 
pēc piecām dienām.  
 
Vai mākslas formulai vajadzētu būt pieejamai tikai ieskatiem un 
mākslas pazinējiem un palikt slepenībā strādājošajiem? 
Galilejs tika notiesāts, jo viņš savas zināšanas bija pierakstījis un 
nodevis tālāk itāļu valodā - tautas valodā, nevis latīņu valodā - 
garīdznieku valodā, kā liecina tā laika Vatikāna tiesas procesa 
protokoli.  
 
Mākslas formula iedzīvotājiem? 
Taču līdz pat šai dienai iedzīvotāji to nezina, lai gan 1999. gada 14. 
jūlijā plkst. 22.00 mākslas formulas preses konferencē "art open" 
izstāžu zālēs (klātienē un personīgā sarunā par mākslas formulu un tās 
ietekmi uz iedzīvotājiem ar laikraksta "Zeit" redaktori Ursulu Bodi) un 
miljoniem mediju reportāžu par mākslas izstādes "art open" slēgšanu 
15. jūlijā plkst.7. ka pastāv viegli saprotama, empīriski pierādīta 
mākslas formula, ko var piemērot visiem mākslas veidiem un ar kuras 
palīdzību ikviens var vienkārši saprast mākslu, to redzot, un šī 
procesa rezultātā palielināt savu radošumu, izmantojot dabiskus 
neirobioloģiskus un epigenētiskus procesus. 
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Laikrakstā "Die Zeit" 1999. gada 15. jūlijā Bode raksta iedomības un 
diskreditācijas piesātinātā rakstā ar virsrakstu "Spinnerpotenz" 
divdomīgi raksta: "Liedtke ir komunikabls" un vienā teikumā ar ļaunu 
nolūku izskaidro mākslas formulu.  
 
Leonardo da Vinči, kurš radīja savus darbus, zinot, kā darbojas 
formula, par šo zināšanu izmantošanas procesu mākslā teica: "Redzēt 
un saprast ir viens un tas pats." 
 
2005. gadā es publicēju grāmatu par izstādes "Art Open" slēgšanu ar 
nosaukumu "Code Liedtke", kurā no mana skatupunkta izskaidrots 
izstādes slēgšanas fons. Mākslas formula bija pareiza un izturēja 
jebkuru turpmāku empīrisku pārbaudi, ko veica gan pētnieki, gan 
pazīstamākie mākslas vēsturnieki, pārbaudot miljoniem mākslas darbu. 
Tomēr šī formula nekad nav tikusi publiski apspriesta. Vācijā vienkārši 
nepastāv izpratne par tās pastāvēšanu, un informācija par to 
iedzīvotājiem netiek sniegta, vai arī, ja tā tiek pieminēta, tad virspusēji 
un ar ļaunu nolūku, neiedziļinoties formulas vēstījumā un iedarbībā.  
 
Vai mākslas formula un atvērtā mākslas izstāde ar pilnu spēku pārrāva 
mākslas vēsturnieku metodi, kas iedzīvotājiem paredzēja pārāk 
vienkāršu visu mākslu atšifrēšanu, pārkāpjot necilvēcīgo un 
gadsimtiem ilgi uzturēto zināšanu sienu, kas aizsargā intelektuāļu 
norobežošanos no proletariāta, ka pēdējie varēja reaģēt tikai ar 
nelikumīgu atvērtās mākslas slēgšanu un ļaunprātību? Mākslas 
vēsturnieku un mediju bezpalīdzīgā un līdz pat šai dienai antisociālā 
uzvedība, kā vēlāk novērots, bija mākslas vēstures apbalvojums šai 
formulai. 
 
Vai Vācijā 1999. gadā apzināti nav vēlama personības brīva attīstība, 
izmantojot radošu inteliģenci un vairāk demokrātijas? Ja vadošie politiķi 
nav pienācīgi informēti no viņu padomdevēju mākslas vēsturnieku 
puses, jums ir jāpadara iedzīvotāju radošuma veicināšana par 
priekšnieka lietu, jo no mākslas formulas ieviešanas ir atkarīga visas 
valsts attīstība. ES to saprata un 2009. gadu pasludināja par tautas 
jaunrades veicināšanas gadu. No tā nav bijis nekāda labuma, jo 
mākslas formulas pastāvēšana nav nonākusi līdz politiķiem. 
 
Nobela Miera prēmijas laureāts par šo jautājumu: 
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"Es ceru, ka jūsu novatoriskā pieeja veicinās daudz plašāku un nepastarpinātu 
daudzu cilvēku iepazīšanos ar 

 ar mākslu.  
Es domāju, ka mūsdienās tas ir īpaši svarīgi. 

 un cēls uzdevums." 
 

Mihails Gorbačovs 
Nobela Miera prēmijas laureāts / Código Universo mākslas izstādes patrons 

 
Kas, neraugoties uz apgaismību, padara tik sarežģītu sabiedrības 
ētisko attīstību?  
 
Vai vēsturē iesakņojušies domāšanas tabu kavē mūsu 
attīstību? 
 
Tuvāks skatījums un jauno neironu un epigenētisko pētījumu rezultātu 
ņemšana vērā liecina, ka mūsu vēsture mūs ir neironāli un epigenētiski 
iepriekš noformējusi ar 5 "slepenajiem domu tabu" kā domāšanas 
pamatu jau tūkstošiem gadu, ko mūsdienās nepārtraukti pielāgo 
plašsaziņas līdzekļu informācija, apvienojumā ar selektīvu uztveri, kas 
ir saskaņota ar epigenētisko priekšformāciju, lai ar šo izslēgšanu un 
jaunākajos laikos ar bailēm no nākotnes plašsaziņas līdzekļos varētu 
attīstīties jaunais nacionālsociālisms. Tomēr tas attiecas ne tikai uz 
Vāciju, bet bez ierobežojumiem uz visām grupām, sabiedrībām un 
valstīm. 
 
Šie domu tabu ir tik pamatīgi un tik kodēti, ka mēs tos pat 
nespējam atpazīt kā domu aizliegumus vai tabu. Labākajā 
gadījumā mēs tos atpazīstam kā reliģiskus baušļus, tradīcijas, 
politiskus uzskatus vai standarta frāzes, bet ne kā senus 
epiģenētiskus nospiedumus, kas saglabājušies līdz mūsdienām 
un tiek atkal un atkal atjaunoti un mainīti rituālu, tradīciju un 
informācijas ceļā.  
 
Cilvēka ētiskajai attīstībai ir neizbēgami nepieciešams uzsākt otro 
apgaismību un lauzt piecus tabu. 
 
 
5 domāšanas tabu: 
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1. tabu - interesanta ir tikai negatīva mediju 
informācija.  
Lasītāji un skatītāji to vēlas. To pierāda plašsaziņas līdzekļu dati. 
Mums ir preses brīvība.  
 
Realitāte  
Mediju, filmu un spēļu industrijas radītās un izplatītās bailes, pārmērīgi 
uzsverot satraucošu saturu (gan izdomātu, gan neizdomātu), mazina 
radošumu un inteliģenci, negatīvi veidojot neironu tīklu saņēmēju 
smadzenēs. Tā pauž vienpusēju negatīvu skatījumu uz pasauli un 
ģenētiski rada spēcīgu atkarību no negatīvām ziņām, depresijas, 
agresijas, kara, tādējādi radot negatīvu informācijas spirāli kā 
selektīvu uztveres sistēmu. Neatkarīgi no ģenētiski, miljoniem gadu 
gaitā izaudzētā, ierobežotā uztveres diapazona, ko nodrošina mūsu 
pašu maņu orgāni līdz aptuveni 100 metriem (no mūsdienu ziņām un 
no dzirdētā līdz aptuveni 100 km bez attēliem), cilvēku apziņā ar mediju 
palīdzību tiek radīta bailes radoša informācija par pasauli (kas ir daudz 
plašāka par mūsu ģenētiski dotajiem maņu orgāniem), tāpēc globālie 
un līdz ar to kvazi neizbēgamie šīs pasaules draudi mūsu smadzenēs 
tiek radīti kā reāli, un mediju negatīvā selektīvā uztvere apstiprina šo 
"ekstrēmu pasaules uzskatu". Pētījumi pierāda, ka mēs kļūstam 
agresīvi vai depresīvi, vai arī abas šīs parādības var atspoguļoties 
epigenētiski mūsu gēnu programmās un tādējādi arī mūsu un mūsu 
bērnu uzvedībā.  
Tā kā mēs esam ģenētiski (iepriekš) ieprogrammēti negatīvai 
sugas saglabāšanas informācijai evolūcijas apsvērumu dēļ, kas ir 
sava veida atkarība, mēs atrodamies ģenētisko baiļu slazdā, kas 
izveidojies, lai aizsargātu sugas saglabāšanu pirms miljoniem gadu, bet 
tagad ar pie varas esošo personu un mediju starpniecību var tikt vērsts 
pret mūsu evolūciju un veselību. Šīs vecās ģenētiskās programmas ar 
tiešo informācijas loku no maņu orgāniem 50 - 250 metru attālumā un 
saskaņā ar dzirdēto informāciju ar netiešo informācijas loku līdz 
aptuveni 100 km tiek izmantotas varas īstenošanai, ekspluatācijai un 
cirkulācijas palielināšanai, globāli izplatot bailes radošu informāciju. 
Visa bailes izraisošā informācija no pasaules ar mediju starpniecību 
nonāk mūsu smadzenēs, kas nav ģenētiski sagatavotas globālajai 
negatīvās informācijas masai un daudzveidībai. Saskaņā ar mūsu 
ģenētisko sugas saglabāšanas programmu (mūsu gēnu programma 
rada atkarību no turpmākas negatīvas informācijas) mums ir jāgaida 
turpmāka informācija. Tiklīdz esam nonākuši šajā atkarības stāvoklī, 
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kad mūsu gēnu programmas meklē cēloņus un sakarības ar 
informāciju, kas mums rada trauksmi, mūsu radošās spējas tiek 
bloķētas. Pastāvīgi iestājas bezcerība, depresija, sajūtu trūkums un 
garīgās un fiziskās slimības. Kā rāda mūsu vēsture, tikai daži cilvēki 
šajā valstī spēj attīstīt izeju, iztēli un pārliecību par nākotni. Mēs 
pastāvīgi meklējam vairāk cēloņinformācijas par šo bailes rosinošo 
negatīvo informāciju plašsaziņas līdzekļos, lai atgūtu savu spēku 
rīkoties un spētu atkal pieņemt radošus lēmumus. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Visu laiku lielākajā slepenajā psiholoģiskajā pētījumā, kurā piedalījās 
gandrīz 700 000 pētāmo personu, 2014. gadā Facebook vienai daļai no 
700 000 lietotāju nosūtīja pozitīvas ziņas, bet otrai daļai - negatīvas 
ziņas. Rezultāts: negatīvās ziņas daudziem lietotājiem izraisīja 
depresīvas un/vai agresīvas emocijas, savukārt pārējie lietotāji ziņoja 
par pozitīvām emocijām. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Šim IQ samazinājumam ir gadu tūkstošiem sena tradīcija.  
ar publiskām nāvessodu izpildei (kurās vajadzēja vai varēja piedalīties 
augstām amatpersonām un iedzīvotājiem), krustā sišanu, 
sadedzināšanu, nomētāšanu ar akmeņiem u. c. līdz pat mūsdienu 
publiskajām "nāvessodu izpildei", kas notiek drukātajos medijos, 
televīzijā un sociālajos tīklos. IQ samazināšanas "uzdevumu" šodien 
apzināti vai neapzināti ir pārņēmuši plašsaziņas līdzekļi. 
 
Novēršot mediju diskusiju par marķēšanas pienākumu (kā, piemēram, 
attiecībā uz tabaku...) par negatīvu, IQ pazeminošu mediju informāciju, 
iedzīvotāju IQ stāvoklis neironāli tiek vēl vairāk pazemināts. Preses 
brīvība tiek saglabāta, ja ir obligāti jāmarķē veselībai un IQ kaitīga informācija. 
 
 
Tabu 2 - Mākslai nav noteikumu vai 
vienkāršas formulas. 

 
Realitāte 
Maldīgs apgalvojums par mākslas būtību, ko tas izplata, aizšķērso 
mums ceļu uz radošumu ar mākslas darbu palīdzību (caur mūsu 
spoguļneironiem smadzenēs) un tādējādi neļauj mums - kā liecina 
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smadzeņu pētījumi un epiģenētika - nepārtraukti optimizēt savu neironu 
tīklu, uztverot jauninājumus, un palielināt savu inteliģenci (sk. arī 
Nobela prēmijas un pēdējo 20 gadu pētījumu rezultātus ģenētikā un 
medicīnā).  
 
Padarīt mākslu jeb cilvēku radošo spēku nepieejamu pasaules 
iedzīvotājiem ar vienkāršas formulas palīdzību:  
1.  baiļu kurināšana, pazeminot IQ, kā arī populisms.  
2.  norobežot mākslu un radošās profesijas, kā arī pētniecību, 

piemēram, uzņēmuma vai visas valsts attīstību. 
3.  veicināt tautas vai grupu sociālismu un diktatūru valstī. 
4.  veicina depresiju un fiziskas slimības vai nespēj tās mazināt 

iedzīvotāju vidū. 
 
Iespēja labot negatīvās informācijas radītos bojātos un pārtrauktos 
neironu tīklus, veicot neironu "apvedceļu remontu" ar radošuma 
palīdzību, kā pierāda pētījumu rezultāti, ar mākslas un izziņas formulu, 
lai atkal uzlabotu IQ (to var viegli pārbaudīt empīriskajos pētījumos), šī 
saikne tiek slēpta, nepaziņojot mākslas formulu (un lai gan 100 
tūkstošos tiesas lēmumu visā pasaulē par inovācijām un 
autortiesību kopijām mākslas formula tiek apstiprināta ar katru 
lēmumu un tādējādi visā pasaulē juridiski nav šaubu par formulas 
pareizību, turklāt formula ir pierādīta kā mākslas vēsturiski 
neapstrīdama), kas kaitē iedzīvotāju IQ attīstībai. Tas pārkāpj 
pamatlikumus, daudzu valstu konstitūcijas vai krimināllikumus, kā arī 
ANO Cilvēktiesību hartu.  
 
Personas attīstības brīvības, cilvēka pamattiesību fiziskās un 
garīgās neaizskaramības, ko mediji un valstis pārkāpj ar 
NEKĀPŠANAS palīdzību, garantijas iedzīvotāji nevar pieprasīt, jo 
viņi pat neapzinās šīs sekas (tabu 1) un nav bezspēcīgi pakļauti 
viņu IQ, personības, veselības un brīvības samazināšanai 
neatkarīgi no sistēmas ar izziņas un mākslas palīdzību, izmantojot 
vienkāršu pieeju "visas mākslas un inovāciju izpratnei" ar 
mākslas formulu ar tabu 2.  
 
Tautas atveseļošanās ir iespējama īsā laikā, jo muzejos ir savākti 
un jau izstādīti tūkstošgades jaunievedumi un mākslas darbi. 
Pirmo reizi vēsturē muzeji var izpildīt savu misiju un lauzt 1. un 2. 
tabu, publicējot savu jau izstādīto darbu formulu, un ar zināšanu 
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evolūcijas palīdzību veikt miermīlīgu revolūciju un izpildīt jauno 
sociālo, globālo uzdevumu sabiedrībā.  
 
 
Līdz ar tabu pārtraukumu pārvarēšanu 1. un 2.  
tabu 3, 4, un 5 atcelt sevi cilvēka smadzenēs, ar jaunu selektīvu uztveri 
pēc izziņas informāciju par jauninājumiem, neironāli vienāds ar, jo šī 
uztvere ir gēnu ieprogrammēts mūsu evolūcijas (NEUGAR) un ir 
atslēgts ar mākslas formula ar neironu inteliģences apvedceļiem. 
Tādējādi bailīgie, agresīvie, depresīvie un ar pazeminātu IQ iedzīvotāji 
kļuva par pagātni. Tiešā demokrātija ir atradusi ceļu uz jaunu, labāku 
pasauli jeb mūsu pozitīvo attīstību līdz ar Mākslas formulas izdošanu 
(sk. arī grāmatu "Ētiskais kapitālisms"). 

 
Šī mākslas formula, kas ir atvērtās mākslas izstādes koncepcijas 

kodols, ne tikai aizrauj mākslas pazinējus, bet satur arī ļoti eksplozīvas 
liecības dabas vēsturniekiem." 

 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 

Hesenes zemes muzeja Darmštatē direktora vietnieks 

Kā šie divi galvenie tabloīdi, kas nosaka tendences, nonāk 
sabiedrības redzeslokā: 
1.  ar mākslas izstādes starpniecību: i = E = MC2 -Antrais 

apgaismojums-  
2.  ar globāli uztveramu arhitektonisku miera zīmi - "Globalpeace 

Campus". 
3.  ar zinātniski pierādītu, empīrisku pierādījumu, ka Dievs vai 

radīšana pastāv ar  formulu: i = E = MC2. 
4.  ar iespējamu ticīgo kopienu integrāciju globālā reliģijas konstitūcijā. 
5.  ar visu cilvēku zvērestu medijos un radīšanas priekšā, ka 

ticīgajiem un neticīgajiem ir neierobežotas tiesības uz veselīgu, 
pastāvīgu un brīvu dzīvi ar visām iespējām attīstīt savu personību 
un ka tos aizsargā zvērināts kā radītājs-zinītājs.  

 
 
Kad 1 + 2 tabu tiek pārkāpti, iedzīvotāju smadzenēs paceļas 
šādi trīs tabu. 
 
Tabu 3 - Jūs nevarat saprast bezgalību.  
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Realitāte 
Paziņojumā nav minēti bezgalīgi resursi un enerģija pētniecībā. 
Gandrīz bezgalības pētniecības trūkums rada, organizē un nostiprina 
apziņu par ierobežotiem resursiem, nereālām bailēm par nākotni, 
izslēgšanu, kā arī telpiskiem un  
Resursu sadales kari. 
 
 
 

 
Tabu Nr. 4 - Dievs vai radība nav saprotama. 

 
Realitāte 
Līdz ar to "cilvēks radītājs" tiek "sakārtots" tikai kā strādnieks, reliģiskas 
kopienas vai ideoloģijas loceklis, patērētājs un subjekts vai vēlētājs un 
tiek būtiski ierobežots un samazināts savā aktīvajā lomā par labu visai 
cilvēcei, lai gan pētījumi un evolūcija visās sabiedrībās (par spīti to 
īslaicīgajām regresijām) pierāda un padara mums redzamas pretējas 
patiesības par cilvēku kā savas pasaules radītāju. 
 
Tabu Nr. 5 - Paradīze uz zemes nav 
īstenojama ar cilvēka ļaunajām pusēm. 
 
Realitāte 
Tā nav taisnība, kā to pierāda laikmeti pēc Apgaismības un jo īpaši 
pēdējie 50 gadi. Tas ir, lai noslēptu un novērstu uzmanību no fakta, ka, 
pateicoties radīšanas spēkam, cilvēka radošumam un cilvēces 
evolūcijai, mēs jau sen esam procesā, lai īstenotu paradīzi uz zemes 
visiem cilvēkiem.  
 

• Mēs dzīvojam gandrīz divreiz ilgāk nekā pirms 150 gadiem.  
• Arvien vairāk mašīnu pārņem smagos un monotonos darbus.  
• Salīdzinot ar agrākajiem laikiem, mums klājas arvien labāk un 

labāk (pat jaunattīstības valstīs).  
• Ja mēs pareizi sadalīsim pārtiku, saražotās pārtikas pirmo reizi 

pietiks visiem cilvēkiem.  
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• Pirmo reizi mūsu rīcībā vienlaicīgi ir 10 miljoni tonnu dzīvās 
smadzeņu masas, kuru, izmantojot "otro apgaismību", mēs 
varam savienot jaunā un radošākā veidā mūsu evolūcijas labā un 
kuras intelektuālos un materiālos sasniegumus (inovācijas) mēs 
varam vairāk izmantot kopā.  

• Prāts un radošums kļūs par mūsu jauno, bezgalīgo enerģijas un 
resursu avotu, kas turpinās pieaugt ar katru jaunu cilvēku, kurš 
piedzims "otrās apgaismības" laikmetā. (sk. arī Hārvarda 
universitātes profesora Stīvena Pinkera grāmatu "Apgaismība 
tagad"). 

 
Pateicoties 5 tabu, iedzīvotāju intelekts un radošums jau gadu 
tūkstošiem ilgi ir saskāries ar epigenētiski iepriekš noteiktām 
intelekta pieturām. Šīs apstāšanās - kopā ar viltus ziņām medijos - 
noved pie IQ pazemināšanas, ekspluatācijas un vieglas 
iedzīvotāju kontroles. 
 
Ņemot vērā globalizētas un modernas sabiedrības prasības, šie 5 
aizliegumi domāt par jaunas ētiskas pasaules attīstību veselībā un 
labklājībā visiem cilvēkiem ir mūsu ļaunākie ķīlnieki, kas noved pie 
kariem un atkal un atkal bremzē mūsu evolūciju, kas diktatūru un karus 
padara iespējamus. 
 
Bīstamība atpazīta, briesmas novērstas  
 
Mēs varam īstenot otro apgaismību, lai atceltu piecus tabu jeb 
domāšanas aizliegumus tieši, bez revolūcijas un miermīlīgi, 
izmantojot internetu. 
 
Kad ar Mākslas formulas palīdzību sākat "Otro apgaismību", jūs uzreiz 
gūsiet šādus redzamus rezultātus:  
 
1. Mākslas formula kā "otrās apgaismības" kodols izšķīdina seno 

kultūru misticismu un mīklas. Mēs zinām, no kurienes nākam un uz 
kurieni cilvēce dosies nākotnē. Bažas par nākotni izšķīst. 

 
2. Pēc formulas piemērošanas un negatīvās informācijas izplatīšanas 

plašsaziņas līdzekļos sabiedrībā var attīstīties ētiskais kapitālisms 
"otrās apgaismības" ietvaros. 
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3. Līdz ar "otro apgaismību" sākas visu cilvēku radošuma un intelekta 
attīstība, kas veicinās lielāku demokrātiju un jaunus, ilgtspējīgus 
izgudrojumus.  
Ekonomika attīstīsies spoguļattēlveidīgi un ilgtspējīgi kopā ar 
iedzīvotājiem, kā arī visaptverošas izpratnes nozīmē. 

 
4. Formula, kas tiek izmantota kā "otrās apgaismības" instruments, 

parāda risinājumus cilvēkiem, kuri vēlas pie mums ierasties, un 
atklāj, kā tie nevis apgrūtina, bet gan atvieglo mūsu sociālās 
sistēmas. 

 
5. Ar šo formulu un "Otro apgaismību" tiek izstrādāta praktiski 

pieejama, bezmaksas epigenētiskā programma, kas ar interneta 
portāla starpniecību ir pieejama visiem, lai atveseļotos, uzlabotu 
veselību un šūnu atjaunošanos.  

 
6. Pamatojoties uz šo formulu, ar "otro apgaismību" kļūst iespējams 

īstenot visu reliģiju mierīgas līdzāspastāvēšanas koncepciju ar 
nosaukumu "Globalpeace Campus". 

 
Jau sešus mēnešus pēc formulas ieviešanas un "otrās apgaismības" 
sākuma mēs varēsim pamanīt pirmos rezultātus iedzīvotāju vidū. 
 
Tad cilvēki ir aktīvāki, motivētāki  
un veselīgāk  
un dzīvot ilgāk; 
un viņi dzīvo ilgi un laimīgi:  
mazāk trauksmes, 
mazāk garīgo apstāšanos un bezcerības sajūtu, 
mazāk depresijas, kas samazina pašnāvību skaitu, 
mazāk noziedzības un agresijas, 
vairāk labklājības 
(mēs to varēsim redzēt pēc viena vai diviem gadiem); 
 
tad viņiem ir:  
vairāk radošuma,  
vairāk inteliģences, 
vairāk līdzjūtības, 
augstāka sociālā apziņa,  
vairāk un labākus risinājumus problēmām ikdienas dzīvē un sabiedrībā, 
viņi iesniegs vairāk izgudrojumu, 
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viņi arvien aktīvāk piedalīsies savas valsts politikā un demokrātijā. 
 
Jauna izpratne par demokrātiju veidosies Ētiskā kapitālismā ar globālu 
tematisko un faktisko interneta demokrātiju, kā arī ar uzņēmumu, 
cilvēku un valstu ētisko bilanci. Baiļu kurināšana tiks sodīta tāpat kā 
iebiedēšana. Pamatlikumu un konstitūcijas gars tiks ņemts vērā, 
ieviešot mākslas formulu skolu mācību stundās, kā arī padarot bailes 
un slimības izraisošo informāciju atpazīstamu īpaši izveidotās mediju 
zonās. Šāds saturs tiks marķēts ar brīdinājumiem, kā tas ir tabakas 
izstrādājumu, medikamentu, pārtikas produktu u. c. gadījumā, tādējādi 
veicinot vides aizsardzību. - kas veicinās vienlīdzīgas iespējas visiem. 
 
Reliģijas beidzot parakstīs reliģisku konstitūciju par mieru starp 
reliģijām visā pasaulē un cilvēktiesību atzīšanu. 
 
Cilvēkiem, kuri vēlas balsot, tiks izsniegta vēlēšanu apliecība. Partijas 
vairs nenodrošinās ministrus, bet tikai sagatavos tēmas, kas tiks 
uzskatītas par būtiskām attiecīgajās vēlēšanās, izmantojot informatīvas 
filmas (ar faktu pārbaudi). Pielaide balsošanai par šiem jautājumiem 
tiks piešķirta, ja personalizētās informatīvās filmas par attiecīgajiem 
vēlēšanu jautājumiem būs uzskatāmi apskatītas un saprastas internetā. 
 
Tad balsot varēs ikviens, kuram ir balsošanas atļauja attiecīgajā tēmā. 
Katra vēlēšanu licence tiks personalizēta un nodrošināta ar atšķirīgiem 
bioloģiskās piekļuves parametriem. Ministri būs bezpartejiski 
profesionāļi, kurus izvēlēsies un izvirzīs neatkarīgas darbā 
pieņemšanas aģentūras. Ministrus iecels ministru grupa. 
 
Cilvēki spēs padarīt savu dzīvi un valsti labāku un labāku, apzinoties 
un izmantojot savu inteliģenci, kas vairs netiek bloķēta. Cilvēki, kuriem 
valsts ir vienaldzīga, kuri paliek bez balsstiesībām vai nebalso, maksās 
par aptuveni 10% lielākus nodokļus, jo valsts pieliks lielākas pūles. 
 
Demagogi un diktatori vairs neatradīs augsni demokrātijā, kas nerada 
bailes par nākotni, bet izstrādā risinājumus nākotnei un kurā ar 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību nevar izplatīt bailes, īpaši tās, kas 
aktivizē instinktus un iznīcina radošumu. 
 
Mūsu nākotne  
"Metadati" tiks publiskoti un būs pieejami visiem, lai izveidotu Ētikas 
projektu un uzņēmumu bilances un izstrādātu optimizētus un 
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ilgtspējīgus produktus un koncepcijas. Nacionālās drošības aģentūras 
(NSA) metadati pieder visiem cilvēkiem! 
 
Cilvēki varēs dzīvot gandrīz mūžīgi. 
Visi resursi būs globāli pieejami pārpilnībā, pateicoties cilvēces 
radošumam - vēl jo vairāk, ja pasaules iedzīvotāju skaits strauji 
pieaugs (kā tas jau ir pierādīts pagātnē). 
 
Kas vēl ir jādara?  
Kļūstiet suverēni un bez bailēm pieskarieties nākotnei, un sāciet ar 
"Otro apgaismību". 
 
 
 
 

 
Mums ir izvēle starp 

 
Kapitālisms Diktatūras 

ar utilitāru attieksmi 
 
 

vai būvniecību 
 

Tiešās demokrātijas 
brīvībā ilgtspējīgā vidē ar ilgāku un veselīgāku mūžu. 

Labklājīga dzīve visiem 
 
 
 
 
 
1) Kā viduslaikos: Baznīca bija pretendējusi uz interpretācijas suverenitāti un apgalvojusi, ka tā ir 
vienīgā radības pārstāve. Ticīgajam bija jātic. Nekas vairāk. Viņam nācās pakļaut savu prātu 
baznīcas dogmām. Ja pašapzinīgs vai brīvdomātājs nepakļāvās, viņš tika izslēgts no reliģijas kā 
ķeceris, sadedzināts vai citādi sodīts ar nāvi. Arī baznīcas vēsture rāda, ka augstākie ticības 
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pārstāvji ar dogmām un ticības interpretācijām inkvizīcijas laikos ir attālinājušies no radības, ar 
savu interpretācijas suverenitāti, uz kuru tie pretendēja šajā pasaulē, ir nonākuši pretrunā ar 
radību pēc tās būtības un izšķīruši radību. Viduslaikos iedzīvotāju garīgā un veselības attīstība 
apstājās vai samazinājās. To varēja izbeigt tikai ilgais apgaismības process, kā arī revolūcijas, jo 
iedzīvotāji paši mācījās lasīt un rakstīt no drukāšanas sākuma līdz pat 18. gadsimta beigām.  
  
Šodien mākslas neticīgais, kurš apšauba mākslas vēsturnieku teikto: "Ka nav vienkārša veida 
un mākslas formulas, kā iedzīvotājiem saprast mākslu, bet tikai ticība mākslas vēsturnieka 
definīcijām par konkrētu darbu rada mākslu", un to pauž, tiek pakļauts sava veida mobinga jeb 
ignorances procesam. Taču tas arī pierāda mākslas vēsturnieku pretenzijas uz vienīgo 
reprezentāciju un vienīgo interpretatīvo suverenitāti attiecībā uz cilvēka daiļradi un novedīs, arī 
patvaļas dēļ, pie ierobežojumiem (nevis brīvības radīšanas būtībai) mākslinieku mākslas darbu 
radīšanā, mākslas vēstures evolūcijā, kā arī IQ attīstībā un inovācijas spēkā sabiedrībā.  
 
Mākslas vēsturnieki neapstrīd, ka māksla ir radīšana. Tomēr ir jānošķir objektīva māksla, kas 
satur jaunu informāciju tēlotājmākslas vēsturē un atspoguļo evolūciju mākslas vēsturē, un darbi, 
kas nesatur jauninājumus mākslas vēsturē, bet tikai izraisa vai izraisa jaunu individuālu 
informāciju kā subjektīvs mākslas darbs dažādos pasaules skatītājos. Nevienu mākslas 
vēstures darbu, nevienu objektīvu mākslas darbu nerada mākslas vēsturnieka vai mākslas 
skatītāja subjektīva interpretācija par kādu subjektīvu tēlotājmākslas darbu, ja darbs pats par 
sevi neparāda nekādus jauninājumus tēlotājmākslā. Subjektīvs + subjektīvs = subjektīvs 
tēlotājas mākslas darbs. No otras puses, subjektīva vizuālās mākslas darba interpretācija, 
kurai nav inovāciju mākslas vēsturē, var būt objektīvs mākslas darbs literatūrā, pateicoties 
interpretatīvām tekstuālām inovācijām.  
 
Lai gan mākslas darbu interpretācijas ļauj noteikt mākslas stilu literatūrā, tās nevar identificēt 
subjektīvo mākslu, kopijas, plaģiātus un tēlotājmākslas dekorācijas kā objektīvus mākslas 
darbus, jo tajos trūkst objektīviem mākslas darbiem nepieciešamo divu savstarpēji saistītu un 
savstarpēji pamatojošu formas un satura jauninājumu.  
Skaidrību vizuālajā mākslā rada robežšķirtne starp objektīvo mākslu un subjektīvo mākslu, kā 
arī starp vizuālo mākslu un "interpretatīvās mākslas" literatūru kā iespējamu patstāvīgu mākslas 
virzienu. Mākslas vēsturniekiem šīs robežšķirtnes būtu jāzina, jo citādi viņi nav pievērsuši 
uzmanību nodarbībām. Mākslas vēsturnieki, kuri apzinās dalījuma līnijas mākslā un neņem tās 
vērā savās interpretācijās, kā arī nepublicē tās savos mākslas darbu vērtējumos, ir krāpšana ar 
dezinformāciju un vispārējā ģenētikas, epiģenētikas, veselības, demokrātijas un brīvības, kā arī 
sociālās attīstības kontekstā; ASOCIĀLI, kā arī palīdz verdzībai un iedzīvotāju ekspluatācijai 
un pārkāpj Vācijas Pamatlikumu, vairuma valstu konstitūcijas un krimināllikumus, kā arī 
ANO Cilvēktiesību hartu. 
 
To nevajadzētu pārprast. Visas mākslas, mākslas virzieni un mākslas interpretācijas ir 
nepieciešamas un svarīgas, lai paceltu sabiedrību no tās dažādajiem izglītības un radošuma 
līmeņiem, no tās vecuma, kultūras un iepriekšējās izglītības apziņas platformām un atklātu un 
stimulētu iedzīvotāju inovatīvo spēku jeb radošumu ar mākslas formulu, kas aptver visas 
platformas. Tomēr tas neizdosies, ja inovāciju, radošuma un jaunrades robežas mākslā izplūdīs, 
jo ģenētiski esošā selektīvā uztvere inovācijas nespēj aptvert vai izprast, un tādējādi spoguļneironi 
smadzenēs nevar izpildīt savu uzdevumu sugas saglabāšanai un cilvēka evolūcijai - pašam kļūt 
radošākam, pārņemot saprastās inovācijas. Patvaļības migla, kas ir pretrunā ar radīšanas 
iekšējo būtību un principu, izšķīst, mākslas skatītāja apziņā satverot un pielietojot radošo spēku, 
mākslas robežām izplūstot, jaucoties ar nepatiesu informāciju. Pēc Jozefa Boisa domām, 
tālākai sabiedrības evolūcijai (sociālajai skulptūrai) mums ir nepieciešama skaidri definēta 
mākslas formula, kas padarītu radīšanu darbā redzamu ikvienam visvienkāršākajā veidā. Tā kā 
valsts, skolu sistēma un klasiskie mediji līdz šim nav publicējuši mākslas formulu, papildu 
apgaismojumu var sniegt mākslas izstāde, kurā mākslas formula i = E = MC2 tiek parādīta 
jaunajos medijos.  
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Tāpat kā vairāk nekā trīs gadsimtu laikā, sākot no drukas preses, cilvēkiem pašiem bija jāmācās 
lasīt un rakstīt bez valsts palīdzības, tā ar jauno mediju palīdzību valstu iedzīvotāji atbrīvosies no 
neironālās jaunrades transmisijas, izmantojot mākslas formulu. Tas atkal nebūs vairāk nekā 300 
gadus ilgs process, bet tas var notikt katrā valstī ar izstādi muzejos vai ar jauno mediju palīdzību 
ar mākslas formulu trīs mēnešu laikā.  
 
Līdz ar radošuma un jaunrades nodošanu iedzīvotājiem vēl vairāk izzūd agresija, depresija, 
slimības, nabadzība, karš, terorisms, fašisms, rasisms, ekspluatācija, atstumtība un noziedzība. 
Holistiskā izglītība, humānisms, veselība, labklājība un brīvība iedzīvotāju vidū dažu gadu laikā 
kļūst skaidri izmērāma un dod demokrātijai izšķirošo atjaunojošo spēku ētiskai, holistiskai cilvēka 
un dabas nākotnei.  
 
 
2.) Objektīva māksla ir viss, kas rada jaunas objektīvas zināšanas mākslas vēsturē, ko caur 
darbu kā jaunradītu, kā atzītu vai vēl neatzītu formas un satura jauninājumu mākslas vēsturē, kā 
arī caur mākslas vēsturi caur jauninājumiem darbā mākslas evolūcijas dokumentācijā kā 
zināšanām var empīriski pierādīt jebkurš mākslas vēstures skatītājs ar jauno darbu. Šis inovāciju 
un jaunu neironu tīklu pārbaudes process nenotiek tikai subjektīvā skatītāja smadzenēs ar 
mākslas formulas starpniecību, tāpēc tam ir arī subjektīva iedarbība, bet tas tiek objektīvi 
dokumentēts dabaszinātnē ar mākslas vēstures inovāciju palīdzību, jo mākslas darbi parāda 
inovāciju izziņas procesu to vēsturē ārpus skatītāja smadzenēm, publiski muzejos. Tādējādi 
muzeju darbi dokumentē mākslas vēstures evolūcijas objektīvu mākslas procesu. Līdz ar to par 
mākslu var kļūt jebkas objektīvs, kas var papildināt mākslas vēsturi ar formas un satura 
jauninājumiem. Nododot atpazīto radošumu, vienlaikus ar miljoniem jaunu neirobioloģisko tīklu 
smadzenēs attīstās arī cilvēka, kurš izprot mākslu, apziņa jeb IQ. Ja šis process ar mākslas 
formulu tiek pārnests uz iedzīvotājiem, mēs iegūstam humānas, ekonomiski pārtikušas un 
demokrātiskas sabiedrības. 
Objektīvā māksla = inovācijas mākslas vēsturē / pārmaiņas mākslas vēsturē / pārmaiņas 
skatītāja apziņā ir iespējamas ar objektīvās mākslas starpniecību, kas tomēr katrā skatītājā var 
izraisīt atšķirīgas subjektīvas pārmaiņas un atziņas.  
Subjektīvā māksla ir tas, ko par mākslu pasludina mākslas eksperti (bet kas nav objektīva 
māksla) vai ko par mākslu uztver skatītājs, un subjektīva, no mākslas vēstures neatkarīga 
pieredze indivīda apziņā, kas caur uztverto vai caur darbu izraisa jaunas domas skatītāja apziņā 
un ar spoguļneironu starpniecību ļauj nostiprināt vai veidot jaunus neirobioloģiskos smadzeņu 
tīklus.  
Subjektīvā māksla = dekorācija, nemāksla, kopija = nekāda mākslas vēstures inovācija / 
Skatītāja apziņas maiņa ir tikpat iespējama ar subjektīvās mākslas palīdzību. Tāpēc no skatītāja 
apziņas zināšanu un priekšstatu evolūcijas stāvokļa (kādas mākslas darbu inovācijas skatītājs 
zina) ir atkarīgs, vai subjektīvā mākslas darba inovāciju viņš atpazīs kā jaunu informāciju. Tas ir 
bioloģisks evolūcijas process: tikai jaunas zināšanas maina skatītāja neironu tīklu.  
Subjektīvā un objektīvā māksla katrā skatītājā var izraisīt individuāli atšķirīgus domāšanas 
procesus un neironu tīklus. Tomēr atšķirībā no objektīvās mākslas šis mākslas darba process 
subjektīvajā mākslā ir nosakāms tikai subjektīvi, pirmkārt, ar paša skatītāja vai ar jaunām 
attēlveidošanas procedūrām atpazīstošā skatītāja smadzenēs, vai ar skatītāja IQ testiem.  
Savukārt objektīvajā mākslā informācija par inovācijām mākslas darbā ir publiski un zinātniski 
empīriski pieejama un saprotama visiem cilvēkiem muzejos, izmantojot pašu darbu un mākslas 
vēsturi. Šim nolūkam līdz šim trūka mākslas izpratnes atslēgas (visiem cilvēkiem viegli 
saprotamas mākslas teorijas ABC un grafiskas mākslas formulas), kā arī informācijas, ka 
mākslas izpratne nav maizes un sviesta greznība, bet gan tūlītēji rada neironu uzlabojumus 
radošuma, intelekta un veselības jomā, kā arī attīsta labklājību, kas veicina diktatorisku 
varas sistēmu izveidi un uzturēšanu, kaitējot demokrātijai.  
 
3.)Pastāvīgi nākotnes trauksmi ģenerējošas informācijas rezultātā nervu šūnās notiek mutācijas - 
saņēmēju IQ īslaicīgi stipri, bet latenti pastāvīgi, maziem soļiem, neskatoties uz Flinna efektu, 
pazeminās. Skatiet arī zinātniskos pētījumus internetā par: trauksmi, depresiju, hroniskām 
ciešanām, agresiju, pašnāvībām, IQ pazemināšanos, terorismu, kariem un genocīdiem. 
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Fundacion Liedtke vēlas izveidot neatkarīgu daudzu gadu zinātnisku pētījumu, kas apkopo cēloņu 
un to seku konglomerātu, kā arī dažādu baiļu un radošuma bloķēšanas mijiedarbību uz cilvēku, 
kas iegūta daudzu zinātnisku empīrisku pētījumu rezultātā. Šī pētījuma saturs un mērķis ir valstu 
katalogs, kurā fiksēti un klasificēti baiļu un radošuma bloķēšanas stāvokļi iedzīvotāju vidū, un tie ir 
saistīti ar valstī piešķirtajām cilvēktiesībām, iedzīvotāju vidējo IQ, pašnāvību gadījumiem, 
noziedzību, rasu un ksenofobiju, populismu, plašsaziņas līdzekļu brīvību, Pizas pētījumu 
rezultātiem saistībā ar demokrātiju un politiku valstī, un tie ir novērtēti, lai gūtu jaunas atziņas un 
risinājumus, kā mēs varam veidot pasauli ētiskāku un kā visi cilvēki tajā var dzīvot labāk. 
 
4.)Nākotnes baiļu programmēšana, ko mediji, tāpat kā nacistu laika bandīti, ir dziļi iesakņojusies 
Vācijas iedzīvotājos un epigenētiski saistīta ar tolaik pastāvošajiem iemesliem par labāku dzīvi 
nacistiskajā impērijā un viltus redzētajām uzlabotajām kolektīva iespējām, par apdraudējumu 
savai dzīvībai, ko rada simpātijas un tuvība, par vajāto idejām, par iespēju pavadīt dzīvi 
koncentrācijas nometnēs līdz nāvei vai nogalināšanai. 

 
5.) Saistībā starp epigenētiku un mākslu 1999. gadā pie varas esošo politiķu nespēja apturēt Otro 
apgaismību, slēdzot mākslas izstādi, lai ar mākslas formulu nevarētu noņemt veco antisemītisma, 
rasisma un citādi domājošo izslēgšanas epigenētisko nospiedumu. Šī formula ar simbiozes 
palīdzību novērš visus nedabiskos ierobežojumus, kas saistīti ar ģenētiku, neirobioloģiju, 
kultūrām, sabiedrībām, kā arī starp bagātajiem un nabadzīgajiem vai vecajiem un jaunajiem. Tas 
simbolizē pretstatu savienību, kas tiek pārbaudīta, kad zināšanas nonāk zemapziņā un no 
turienes veido apzinātu domāšanu. Selektīvā uztvere atkal tiek pielāgota zinātkārei, 
radošumam, inovācijām un domāšanas un zemapziņas attīstībai. "Atkritumu informācija", 
kas nesatur nekādas inovācijas un zināšanas par evolūciju vai izraisa bailes, ieplūst apziņā, 
neatrod ceļu zemapziņā un var veidot tikai depresijas, neirozes vai IQ samazināta un ārēji 
nosacīta ieprogrammēta viedokļa domu ligzdu ar grūtībām, jo šo informāciju par evolūciju 
selektīvā uztvere pēc zināšanām neuztver kā nozīmīgu un pat ir pretrunā ar to. Globāla mākslas 
formulas ieviešana katrā valstī (un katrai valstij ir sava vēsture) likvidētu rasismu, kā arī 
antisemītismu un fašismu, epigenētiski likvidējot demarkācijas mākslā un mākslā un cilvēkā, 
tādējādi palielinot iedzīvotāju radošumu, intelektu un empātiju.  
 

6.) Saskaņā ar jaunākajiem neironu un epiģenētisko pētījumu rezultātiem mākslas darbu radošo 
spēju uzkrāšana, kas tiek pārnesta uz iedzīvotājiem, izmantojot mākslas darbu atpazīšanu caur 
spoguļneironiem smadzenēs, un neitralizē prāta, empātijas, kā arī ģenētiski-psihisko spēju 
samazināšanos, mazināšanos un ierobežošanu. Ēriks Kandels 2000. gadā saņēma Nobela 
prēmiju medicīnā (kopā ar Karlsonu un Greengardu par signālu pārraidi nervu šūnās). Turpmākie 
pētījumu rezultāti par spoguļneironu mijiedarbību smadzenēs ar ģenētiku un epigenētiku pēc 
gadiem apstiprina apgalvojumu: informācija, māksla un iztēle attīsta ģēnu programmu 
epigenētisko pārstrukturēšanu, lai mēs varētu sekmīgi attīstīties mainīgajā vidē. 
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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  
 

 
 



 

 
5 

 
 Indekss  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      
 
 
  Suverēns  
     
         Pateicības 
         Pasaules atjaunošana  
         Ētisks kapitālisms 
         Tiešā demokrātija  
         Pirmā izvēle       
         The Sovereign Global Trust 
         Valsts monēta  
         Lēmums par dalību: Niklas Luhmann 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 

 
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. “ 



 

 
15 

 
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
39 

 
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  
 



 

 
40 

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 
 
 
 

 



 

 
44 

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. 
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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. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Bīlefeldes Universitāte 
Mākslas izstādes padomnieks Art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


