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Világmegújítás  
kutatás és oktatás révén 
 
Az információ vírus vagy gyógyszer 2003 
 
Az információ megváltoztatja egészségünket és társadalmunkat. 
A terrortámadások ijesztő módon mutatják meg nekünk, hogy mit 
mulasztottunk el az elmúlt évszázadokban. Meg kellett 
tanulnunk, hogy a hátrafelé forduló hitvallások és ideológiák 
evolúciós semmittevéshez, reménytelenséghez, depresszióhoz 
és/vagy agresszióhoz vezethetnek.  
 
A természet és Isten képi ábrázolásának tilalma évszázadokon 
keresztül a Korán értelmezésében nyilvánult meg, így a képzelet 
részterületein a fantázia tilalmát rögzítették, ami a hívők számára 
pusztító következményekkel jár és járt, ha a vallási 
parancsolatokat túl szigorúan értelmezték. A hatások akkor 
érthetők meg, ha a látás és a kreativitás korlátozásának 
feloldását vallási vétekkel azonosítjuk, és így a jövőre vonatkozó 
munkát egyedül Istenre ruházzuk át. 
 
A jövő hatalmának ilyen átruházása Istenre nem felel meg a világ 
fejlődésének, mert a tudat fejlődésében az emberek felismerései 
hozzájárultak ahhoz, hogy saját belső világuk, az ember és a 
társadalom neurális hálózatának fejlődése mindig a külső 
világhoz igazodik. Azt is mondhatnánk, hogy a természet, az 
evolúció, a jövő ereje, a látomás, a művészet és a kreativitás 
mind Istentől származik, és ezért az emberek által a világ 
fejlődéséhez hozzájáruló dolgok is. Az Isten és az ember közötti 
szigorú elválasztás a hívőkben a jól ismert diszharmóniákhoz 
vezet (személyiségcsökkenés, félelmek, depressziók, 
függőségek és agressziók), és így a miszticizmuson keresztül 
megszilárdítja a hatalmasok hatalmát, mint a középkorban 
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Európában, és ez vezetett a keresztény világban a tudás 
hozóinak üldözéséhez és elégetéséhez. A Korán előtti időkben 
és a Korán fatalista értelmezése előtt, amely később érvényesült, 
ugyanezen a kulturális területen magas kulturális és humanista 
eredmények születtek. Gondoljunk például a piramisokra, az 
alexandriai könyvtárra, a költészetre, a csillagászatra, az 
építészetre, a matematikára, az orvostudományra és a 
művészetekre. 
 
 
Az embereknek szóló parancs, hogy ne engedjék meg, hogy 
valami számukra ismeretlen dolgot képzeljenek el, evolúciót, 
dolgokat, folyamatokat, rendszereket, a jövőt, Istent, amivel 
mégis naponta szembesülnek, szükségletként vagy rituáléként, 
vagy ne engedjék meg, hogy intuíciójukat kövessék, blokkolja 
képzeletüket. Ez oda vezet, hogy az államtól és a vallástól való 
függőségek a rendszer velejárói, hiszen a nem elképzelt, 
spirituális jövőkonstrukciók így nem magukban az emberekben 
jönnek létre, hanem a lakosságnak a vallásból és az állami 
vezetésből - az általuk adott irányelvekből és törvényekből - kell 
erőt merítenie. Vagyis a képzelet tilalma miatt az emberek nem 
tudnak új eszméket, képeket vagy értékeket teremteni maguknak 
egy visszatekintő világban, és így nem tudnak kortárs 
eszményeket építeni a jövőre nézve, annak ellenére, hogy 
Krisztus és Mohamed maguk is nagy látnokok és változtatók 
voltak.  
 
Saját és új értékek nélkül nincs kreatív és produktív jövőformálás. 
A fejlődés és a jólét, mind az egyén, mind a társadalom számára, 
csak nehezen lehetséges a kreativitás és a jövőkép korlátai 
miatt. A populáció megáll a neki szánt fejlődési szakaszokban, 
vagy nem a gének természetes evolúciós programjainak 
megfelelően fejlődik. Ezért nem meglepő, hogy a 
visszamenőleges vallási rendszerekben és ideológiákban a múlt 
vonatkoztatási rendszerei és értékei idealizálódnak. 
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A tegnapi értékekkel folyik a harc a mai elosztásért. Ennek 
következtében, valamint az újtól és az idegentől való félelem 
miatt harc folyik az értékváltók ellen, akik a tudatosság 
forradalmát szorgalmazzák - más szóval, akik egy jövőorientált 
társadalmi rendszert támogatnak. A fent leírt jelenség a legtöbb 
önálló ideológiára és hitrendszerre vonatkozik. A szélsőséges 
fatalistáktól, terroristáktól és neonáciktól a megismerés, a 
képzelet és a jövő alakítása révén egyre nagyobb távolságtartás 
hozzájárul ahhoz, hogy kizárják magukat a fejlődő világból, és 
csak a saját világukban élnek - egyre agresszívebben és a mi 
szempontunkból egyre embertelenebbül reagálva vagy 
viselkedve. 
 
Akik azonban fatalista felfogásukból fakadóan vallásuk, 
meggyőződésük szerint, vagy belső kényszerből és Isten 
parancsai szerint cselekszenek, valamint a jövő és a kutatás 
világaiból, amelyekből Isten szava szerint (a képzelet 
korlátozásának értelmezésével) kizártnak hiszik magukat, és a 
hitetlenek e világaiban ellenségképeiket látják, és ezért más 
vallások vagy világképek és szimbólumaik ellen akarnak harcolni 
és elpusztítani (ahogy a terrortámadások is mutatják).  
 
Ez könnyen lehetséges, mert a hatalmi rendszerek 
(demokratikus államok is) vezetői csoportjai, vallásokkal, 
ideológiákkal és hitekkel párosulva, mind belsőleg (a 
rendszerhez tartozó tagok), mind külsőleg (harmadik felek), a 
továbbfejlődést, nyitottságot, kreativitást és evolúciót a hatalom 
fenntartása érdekében be- és megakadályozzák. Akik nem 
tartoznak a hatalmi rendszerek legközelebbi magjához, azokat 
félrevezetik vagy megfélemlítik, megijesztik, és 
személyiségfejlődésüket az információs szűrők megzavarják. 
Azokat, akik kreativitásukkal, minden esély ellenére új, 
embereket egyesítő, új értékeket és eszméket teremtő ötleteket 
hoznak létre, hazugnak állítják be, vagy csalóként és 
törvényszegőként állítják bíróság elé, elszigetelve családjuktól és 
a társadalomtól. A közeljövőben a kultúrák közötti oktatási 
szakadék elemi módon nem fog változni, mert még a nyugati 
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világban sem ismerték fel és nem állították meg a múzeumokon 
és a médián keresztül történő dekódolás előnyeit, valamint a 
dekódolás kötelező tantárgyként való bevezetését az iskolákban, 
az alkotó emberek alkotmányok általi védelmét és az 
agymanipulációt a médiában vadul burjánzó negatív 
információkkal az elavult vezetési eszközökhöz ragaszkodó 
körök által. 
 
Pontosan ebben a pontban, a nyugati világ, a keleti és a 
harmadik világ közel azonos kiindulási helyzetében a kreativitás 
javuló neuronális hálózatosodáson keresztüli növekedése 
tekintetében rejlik annak lehetősége, hogy a kreativitás 
képletének globális bevezetésével a médián keresztül, új 
programokkal és tartalmakkal (mivel ennek optikailag képi - az 
olvasástól, írástól és az előképzéstől független - közvetítési 
rendszernek kellene lennie) minden ember egyszerre teheti meg 
ugyanazt a lépést. A kultúrák, vallások, ideológiák és népek 
közötti szélsőséges túlkapások, ellentmondások és félreértések 
jelentősen csökkennének, ha bevezetnénk a kreativitás ilyen 
formuláját - amelyet helyesebben az élet formulájának vagy a 
béke formulájának kellene nevezni. Ez nagyszerű lehetőséget 
jelentene a kreativitás és az intelligencia szintjének emelésére 
világszerte, valamint a terrorizmus és a háborús veszélyek 
csökkentésére. 
 
Kreativitás és agyi blokkok a mai napig 
Európában a történelem során azt tapasztaltuk, hogy a lakosság 
tudáshoz (olvasás és írás) való hozzáférését a hatalmi 
rendszerekkel párosuló vallás akadályozta meg. Ezt az állapotot 
csak a 15. században törte meg Johannes Gutenberg és a 
könyvnyomtatás feltalálása, amely a könyvek sokszorosításához 
és terjesztéséhez, és így az akkori világban a tudás 
elterjedéséhez vezetett. A statisztikák azt mutatják, hogy Európa 
kiváltságos emberei akkoriban mintegy 900 000 könyvvel 
rendelkeztek. Egy évszázaddal később, Gutenbergnek 
köszönhetően, már kilencmillió volt. Gutenberg jelentősen 
hozzájárult az elitista blokád megtöréséhez. 
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Az ismeretigazgatási monopólium dominanciája sokáig 
fennmaradt, de Németország egyes területi államaiban az írás-
olvasás korábbi kiváltsága csak a 18. század végén, a 
felvilágosodás erőfeszítései révén vált kötelességgé. A német 
nyelvterületen a kötelező iskoláztatást 1794-ben vezették be 
Poroszországban. De nemcsak itt, hanem a legtöbb európai 
országban is ekkor kezdődött a lakosság írástudása. A cél az is 
volt, hogy a nép szegénységével, tudatlanságával és 
letargiájával küzdjenek, és így tevékenységükkel és 
termelésükkel hozzájáruljanak az állam fenntartásához és 
javításához. Lassan javulni kezdtek a lakosság életkörülményei, 
nőtt a várható átlagos élettartam, és a csecsemőhalandóság 
máig folyamatosan csökkent. A műveltségi képzés, az oktatás és 
a tanulás immár 200 éve hozzájárul a tudás robbanásszerű 
terjedéséhez és a fent leírt tudásmonopóliumok megtöréséhez. 
 
Napjainkban minden médián keresztül naponta hatalmas 
információáradat hatol ránk, amely nélkül már el sem tudjuk 
képzelni az életünket, és nagyon megnehezíti számunkra, hogy 
megkülönböztessük a fontosat a jelentéktelentől. Egyes nagyon 
érzékeny embereknél ez a médiainformációktól való 
tartózkodáshoz vezet, vagy - ha rosszul kínálják vagy választják 
ki - depresszióhoz, agresszióhoz vagy öngyilkossághoz, 
szélsőséges fatalizmus esetén pedig - irányítás mellett - az 
öngyilkosság és az agresszió szimbiózisához. Ezekben a 
betegséget elősegítő vagy betegséget kiváltó folyamatokban az 
agyat nagy területeken átmenetileg vagy tartósan megbénítják a 
mentális vagy érzelmi vírusok. A negatív információforrások közé 
tartoznak továbbá - fokozatos hatásfokkal - a horrorfilmek és -
játékok vagy a megfelelő nyomtatott termékek, valamint a 
negatívan eltúlzott rádiós, nyomtatott és televíziós hírek és 
beszámolók, amelyek félelmeket ébresztenek a befogadóban. 
Nem felel meg az ember evolúciós, információorientált, 
génprogramozott érzékszerveinek, valamint agyának 
neuronhálózatának, hogy életének legfeljebb kb. 100 km-es 
körzetében negatív jellegű, a valóságot torzító információk, mint 
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mentális vírusok felkészületlenül implikálódhatnak a szemlélő 
tudatába, és itt a neuronhálózatot úgy redukálják és úgy 
manipulálják, hogy az egy negatív világismerethez vezet, így 
ezek az emberek ettől a negatív világtól való elszigetelődésüket 
is fokozatosan akarják megvalósítani. Az érzékszervek közvetlen 
információfelvétele, amely az evolúció során alakult ki, a 
megfigyelő kb. 100 m-es körzetére korlátozódik. 
korlátozott. 400 méteren túl még a legjobb szemmel sem tudunk 
többé részleteket kivenni. Ki látott már életében ilyen sugarú 
körben megcsonkított embereket? A génprogramozás a 
fajfenntartás elvéhez igazodik oly módon, hogy a látómező 
sugarában minden negatív és életveszélyes információ 
elsőbbséget élvez a közvetlen érzékszervi észlelés 
lehetőségeivel szemben, hogy azonnali védelmi intézkedéseket 
tudjon tenni saját maga és saját faja érdekében. 
 
Ezt a fajfenntartó, evolúciós védőösztönt egyes médiavállalatok 
és politikusok (Hitler útja a hatalomhoz a mentális vírusok és az 
ideghálózatok átprogramozásának használatára és 
kombinációjára vonatkozó lecke) hírszerzési és propaganda-
médiacsapdaként használják ki. Még a negatívan fejlődő világ 
rovására is növelik profitjukat és hatalmukat azáltal, hogy 
bátorítják, sőt megrendezik a bűnözést, a szélsőséges és 
terrorista akciókat, miközben demokratikusan követelnek 
drasztikus intézkedéseket, nagyobb hatalmat és az 
alkotmányosan garantált alapvető emberi jogok korlátozását a 
bűnözés, a terror és az emberi jogok megsértése elleni 
küzdelemben. 
 
Politikai követelésük érvényesítése érdekében a globális negatív 
információkat multimédiásan is eljuttatják a befogadó arcába és 
tudati mezejére - 100 méteres körzetben -, és ezáltal egy 
félelemmel torzított világot telepítenek a tudatába és az 
ideghálózatába, mint valóságot, ami a szinapszisok mutációi 
révén - a vizsgálatok szerint - akár 30%-kal is csökkentheti az 
intelligenciáját. Egyrészt ez a negatívan túlrajzolt világ nem felel 
meg az evolúció során kialakult külső látómező valóságának, 
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másrészt az intelligencia és a kreativitás csökkenése korlátozza 
az agysérült személy ítélőképességét. Ezenkívül, amint azt 
számos kutatás megerősítette, léteznek más fizikai és 
pszichológiai betegségek is, amelyeket a félelmek, a depresszió 
és a személyiség csökkenése okoz. Emiatt az agysérülés 
alattomos elkövetői még az intelligenciájának csökkenése miatt 
is rejtve maradnak a beteg ember előtt. A mentális betegségek 
esetszámának éves növekedése, amelyet az Egészségügyi 
Világszervezet WHO 
A depresszióban szenvedőkről és az öngyilkosságokról közzétett 
adatok a saját nyelvükön beszélnek, és a WHO-tól kérték őket. 
Csak Németországban 340 000 depresszióban szenvedő ember 
van, és évente több mint 11 000 öngyilkosság történik, nem 
számítva a szakértők által feltételezett, nem bejelentett esetek 
magas számát. Ezeket az összefüggéseket és hatásokat kiterjedt 
kutatások, valamint a müncheni német Max Planck Pszichiátriai 
Intézet által kiadott "Depresszió 2000" című tanulmány is feltárja: 
"Empirikusan biztosított, a depressziós betegségek 
sebezhetőségét és kockázati tényezőit illetően a nemen kívül (a 
nők nagyobb valószínűséggel betegszenek meg) különösen: 
Családi genetikai tényezők: A depressziós betegek első fokú 
rokonainál jelentősen megnő a depresszió előfordulásának 
valószínűsége az élet folyamán; bizonyítottan eltérő 
gyakorisággal fordul elő a betegség egypetéjű és kétpetéjű 
ikreknél.  
Neurobiológiai változások: A neuronokon belüli és a neuronok 
közötti jelátvitel zavarai, valamint endokrinológiai hatások (pl. 
kortizol, melatonin) és az alvás-ébrenlét szabályozásának 
zavarai. Bizonyos diszfunkcionális kognitív stílusok, előzetes 
szorongásos zavarok és pszichotróp szerektől, szerektől való 
függőség - akut és krónikus pszichoszociális (stressz) tényezők, 
mint például a szeparáció, munkanélküliség, életkrízisek, 
veszteségélmények és magány (az egyedül vagy külön élő 
embereknél jelentősen megnő a betegség kockázata), valamint 
bizonyos krónikus fizikai betegségek (pl. krónikus fájdalom 
szindrómák).". Forrás: Max Planck Pszichiátriai Intézet, München 
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A betegséget kiváltó tényezők attól függnek, hogy a beteg milyen 
jelentést ad a negatív kognícióknak. 
 
Ez azonban nem rejtheti el azt a tényt, hogy ezeknek a mentális 
vírusoknak a humuszát és táptalaját a propagandamédia készíti 
elő (a hatalmi struktúrák szolgálatában álló, félelmet keltő, az 
intelligenciát és a demokráciát korlátozó, készséges 
médiavállalatok). A Max Planck Intézet által felsorolt összes ok- 
és kockázati tényező közvetlenül vagy közvetve - további 
vizsgálatokkal megerősítve - a ma uralkodó média gyakorlatára, 
mint okozóra vezethető vissza. Ezen túlmenően az etiológiai 
depressziókutatás a feltételek több okot magában foglaló 
együttesét feltételezi, amelyben a genetikai, neurobiológiai, 
pszichológiai, szociális és viselkedési tényezők mindegyike 
egyenlő szerepet játszik. Ha a fent említett területek számos 
nemzetközi, empirikusan igazolt kutatási eredményét, valamint a 
művészettörténet, az evolúciókutatás és a kognitív rendszerek 
evolúciós elméletének eredményeit egy rácshálóba helyezzük, 
akkor egyértelműen megerősítő képet kapunk a - 
propagandamédia által - belekeveredett mentális vírusokról, 
amelyek folyamatosan mutálódhatnak az új negatív információk 
révén, és így a klinikai képben különböző tüneteket mutathatnak. 
 
A politika és a propagandamédia profitnövelési és 
hatalomgyarapítási maximája még a nép agysérülésénél sem áll 
meg. Ennek eredménye a rendszer minden lehetséges ellenzéki 
bebörtönzése és meggyilkolása, háborúk, valamint egész 
népcsoportok és népek kiirtására tett kísérlet (lásd 
www.Shoa.de).  
Ezt a jelenséget példázza például a náci rezsim, a 
Sztálin korában vagy a Szaddám Huszein elleni háborúban, és 
ezt bizonyítja a hatalmon lévők által egy vonalba hozott médiavállalatok 
tudatos vagy tudattalan segítsége. A történészek tudományos munkája 
révén ez a jelenség érthető módon kerül bemutatásra. 
 
Ma a hatalom megszállottjai nem felejtik el, hogy ha egy nép 
egyszer túlélte ezt a szellemi járványt és felismerte az 
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összefüggéseket, akkor ellenállóvá válik a betegség újbóli 
terjedésével szemben.  
Ennek megakadályozása érdekében a kutatási tanulmányokat 
figyelmen kívül hagyják, meghamisítják, propagálják és 
eredményeikkel ellentétesen használják fel politikai célok 
elérésére - a hatás ellenkező irányú. (Számos példát találhatunk 
a médiában a kábítószer, a katasztrófák, a bűnözés, a neonáci 
mozgalom, az idegengyűlölet, az oktatás, a művészet és a 
művészek, az orvostudomány stb. területén.). A személyiség 
szabad fejlődésének az agy fizikai sérülése által történő 
akadályozása - amint azt a tanulmányok mutatják - az átlagos 
intelligenciahányados (IQ) 100-110-ről 80 alatti értékekre 
csökkenéséhez vezethet. Gondoljunk csak a jól ismert vizsgáktól 
való félelemre, amely a jövőtől való félelemként képes 
átmenetileg blokkolni a neuronhálózat egyes részeit. 
 
A propagandamédia által manipulált ember, mint a 
nemzetiszocializmus németországi fejlődése megmutatta, elzárt 
kreatív és intelligenciaforrásai miatt választóként képtelen 
megfontolt, politikai döntéseket hozni (lásd még: www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). A sérült agyát az ebben az állapotban 
megszállott hatalom manipulálhatja, hogy ösztönösen átformálja 
a csökkent tudatosság neurális hálózatát (a kritikus, 
kiegyensúlyozó és kreatív tudatosság hálózatának 
megszüntetésével vagy korlátozásával) egyszerű, érzelmileg 
feltöltött új információk révén. A nyugati világ demokratikus 
országainak oktatására átültetve, a tudományos vizsgálatok 
szerint (lásd a Pisa-tanulmányt) az érintett nemzeti csoportokat 
összehasonlítva, a serdülők átlagosan már nem képesek (az IQ 
csökkenése révén) a legjobb tanulmányi teljesítményre. 
Ugyanezek az eredmények később az ország éves gazdasági 
adataiban is tükröződnek, ha a negatív információk 
médiafogyasztását nem korlátozzák, hanem tovább ösztönzik. Az 
intellektuálisan elzárt médiareceptornak az agresszió vagy a 
depresszió esetleges kialakulásán kívül csak az önkéntes 
kényszermunka útja marad nyitva (ami viszont új erőt ad a 
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szellemi vírusoknak), vagy a lehetőség, hogy kritika és motiváció 
nélkül átvegye a társadalom általános, az uralkodók által kívánt 
irányát. A 3. évezred elején itt az ideje, hogy az alkotmányokba 
belefoglalják, hogy a lakosságban a kötelező oktatáson keresztül 
egy olyan tudásrendszert, egy olyan kreatív tudati hálót 
képezzenek és alakítsanak ki, amely így erősíti a 
neuronhálózatot és különösen lehorgonyozódik benne. Ez 
lehetővé tenné az emberek számára, hogy szelektíven és 
öntudatlanul előszűrjék a rájuk zúduló, evolúciósan fontos és 
lényegtelen információk áradatát, és így megakadályozzák az 
intelligencia és a kreativitás korlátozását, és ugyanakkor elérjék 
az ellenkezőjét, azaz automatikusan elősegítsék a kreativitás és 
az intelligencia egész életük során történő fejlődését. Katja 
Thimm a Der Spiegel magazinban azt mondja:  
 
 "Minden tanulási folyamat megváltoztatja az agyat" [2]. 
 
Gerhard Roth, a Brémai Egyetem idegkutatója és a delmenhorsti 
Hanse-Wissenschaftskolleg rektora ugyanebben a jelentésben 
megerősíti: 
"Minden tanulási folyamatot az agyban bekövetkező változás 
kísér"... 
 
A látható kreativitás fajfenntartó, alakítja az ideghálózatot. 
Gerhard Preiß matematika és didaktika professzor a Freiburgi 
Egyetemről: 
 

"Míg az etika és a törvény tiltja az invazív agyi kísérleteket a... 
Emberek. A kutatók azonban állatkísérletekből tudják, hogy az 
összetett agyak hasonló módon tanulnak. Hasonló folyamatok 

játszódnak le az agyukban, amikor absztrahálnak, 
általánosítanak és kategóriákra bontják a környezetüket, például 

kicsi és nagy, hangos és csendes. Az alapvető idegrendszeri 
mechanizmusok univerzálisak a tengeri csigákból  

az emberi lénynek. “ 
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A tanulás azt jelenti, hogy az információt úgy rögzítjük az 
agyban, hogy 
bármikor behívhatók. A kreativitás, az intelligencia és az 
emberiség fejlődésének lehetséges eszközéről beszélt Joseph 
Beuys művészprofesszor: 
 

"Véleményem szerint a művészet az egyetlen evolúciós erő. 
Vagyis csak az ember kreativitásából fakadóan változhatnak a 

körülmények." 
 

1988 óta a művészeti formulával egy mentális eszköz áll 
rendelkezésre a körülmények megváltoztatására. Lehetővé teszi 
a kreativitáshoz való általánosan érvényes hozzáférést, és az 
elméleten túlmenően grafikai-optikai módon elősegíti az agy 
neuronális kreativitáshálózatát, amely kreatív tudati rácsként 
érzékelhetővé teszi a kreativitást, és megismerésként előszűri és 
tárolja azt. Az agyban zajló folyamatokról Gerhard Preiß a 
következőképpen nyilatkozik:  
 

"Az agynak meg kell védenie magát a túl sok tanulástól. Mert 
Másodpercről másodpercre mérhetetlenül sok benyomás és 

érzékelés verseng a figyelméért. Ha mindet tárolnák, az agyat 
nagyon rövid időn belül megbénítaná az értelmetlen adatszemét 

áradata. Ezért mindenekelőtt két nehéz feladattal kell 
megbirkóznia: A fontos és a nem fontos dolgok 
megkülönböztetése és a kategóriák kialakítása. 

Először is az agy az összes gondolatból és ötletből, érzékszervi 
ingerből, érzésből és tapasztalatból azt az aprócska részt 

választja ki, amelyet elég fontosnak tart ahhoz, hogy az agyban 
tárolja és megjegyezze. Ezt a kivonatot aztán rendbe kell tenni. 
Mert csak azok számára van értelme a világnak, akik képesek 

felismerni az "alma" kategóriát a Boskopban, a Cox Orange-ban 
és a Granny Smith-ben. A szűrés és válogatás hatalmas 

munkáját a fejben található mintegy 100 milliárd idegsejt hálózata 
végzi, amelyek viszont összesen mintegy 100 trillió érintkezési 

ponton (szinapszis) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Minden 
benyomás, minden inger, minden körülmény, amelynek az ember 
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ki van téve, megváltoztatja ezt a finoman fonódó hálózatot 
azáltal, hogy bizonyos neuronkapcsolatokat erősít, másokat 

pedig gyengít." 
 
A művészet megfejtésének képlete nemcsak egy megerősített 
alkotóhálózatot hoz létre az agyban, hanem előszűri az 
információt a tudat számára, így az agyat tehermentesíti, és a 
tudást előkészíti (mint egy almát), kreativitásként felismerhetővé 
teszi, bemutatja. A látható kreativitás fajfenntartó, alakítja az 
ideghálózatot. A gyermekkorban a pubertáskorig adott 
génprogramozással kialakított szinopszisok és azok 
kapcsolódásai, az új információk és a fajfenntartó megismerések 
felnőttkorban újból kialakulnak, túlnyomórészt a tudat által 
előszűrt fajfenntartó megismerések révén. A képlet lehetővé 
teszi, hogy a képzelőerőt és a jövő formálását egy gyorsan 
bővülő neurális hálózat elősegítse a kreatív teljesítmény 
érdekében. Az agyban ma már előre látható egy fejlődő 
kreativitásközpont és/vagy hálózat. Mivel elsődleges érzékszervi 
érzékelésünk a látás, a kreativitás vagy a művészet felismerése, 
a vizuális alkotó változás szelektív érzékelése, a kreatív látás a 
konkrét mentális fejlődésünk legfontosabb és leghatékonyabb 
folyamata. A kreativitás megismerési folyamatát a géneknek a 
tudat evolúciós motorjához való fajfenntartó programozása és a 
képlet hozza létre és/vagy segíti elő. Természetesen a szakadék 
az emberek között, akik ezt a megismerést megértették és az 
ideghálózatukban rögzítették, a megismerés nagyobb ütemében 
és sűrűségében növekszik, mivel a mai változatos médiumok 
változásainak felismerésével kiszűrik a kenyérből és a játékokból 
éppen azokat az információkat, amelyek fontosak a szinapszisaik 
és a hálózatuk fejlődése szempontjából. Friedemann Schrenk 
német kutató és antropológus szerint ennek a tudományos 
résnek a feltárása gyorsan felgyorsíthatja az ember biokulturális 
evolúcióját. Az alapelv - a keresett kód - minden életforma 
esetében egyértelműen kiderül, mint egy fajfenntartó 
génprogram, amely a fajfenntartás érdekében megszűri az 
információt, és azt az idegsejt-hálózatban tárolja. Az 
összefüggéseket és a szellemi és fizikai hanyatlás fordított 
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folyamatát már előre leírták, és számos empirikusan igazolt 
tanulmány támasztja alá: 
a) A pozitív információk fajspecifikus prioritása 
b) A negatív információktól való drogfüggőség az ideghálózat 
természetellenes megváltoztatásán keresztül 
c) A személyiség génprogramozott alkalmazkodása a negatív 
külvilághoz 
 
d) A külvilág megváltoztatása saját tettei által, 
neuronhálózatának belső felismeréseivel való megegyezésért, 
egészen az ámokfutásig, fajgyűlöletig, antiszemitizmusig, 
szocializmusig, kommunizmusig, kapitalizmusig, kizsákmányoló 
gyarmati vagy globális kapitalizmusig, vallási fanatizmusig, 
terrorizmusig, háborúig vagy - és ezzel gyakran találkozunk - 
egészen normális őrületig. Ezek a jelenségek gyakran vegyes 
formában jelentkeznek, amelyek lehetnek például regionálisak, 
nemzeti jellegűek vagy csoporttudat jellemzi őket. 
 
E tekintetben Alberto Ferrús madridi neurobiológus és kutató a 
neurobiológia következő fontos lépését keresi: 
"Szeretnénk valamiféle idegi kódot találni, hogy megértsük 
például, hogyan kódolódik az érzékelés az agyunkban. Vagy 
hogy hogyan őrizzük meg a kapott információt a memóriánkban: 
Kód: Hogyan működik a légy vagy az ember agya? Milyen 
alapelv szerint? A részletek természetesen minden szervezet 
esetében eltérőek. De talán, talán létezik egy ilyen alapelv, egy 
ilyen egyetemes értékkódex. Ha ezt felfedeznénk, hatalmasat 
lépnénk előre. Ez olyan messzire vinne minket, mint egykor 
Mendel törvényei a genetikát." 

 
Forrás: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" című, 2000-
ben megjelent könyve, Siedler Verlag, Berlin. 
[1] A médiafogyasztó a génprogramozott fajfenntartó programja révén drogfüggővé válik, a drogfogyasztással 
járó összes következménnyel és egészségkárosodással együtt, mivel neuronhálózatában a negatív információk 
számára kapcsolatokat hoztak létre. Ma már tudjuk a kábítószerekkel kapcsolatos kutatásokból, hogy ha az 
idegi kapcsolatok létrejöttek, a függőséget az emlékezet hozza létre. Az ember a szellemi vírust termelő 
propagandamédián keresztül négyszeres genetikai csapdába esik. 
2] Jó reggelt, kedves számok, a német "Der Spiegel" 27/2002-es számában 
"A göttingeni Max Planck Intézet két kutatócsoportja most be tudta bizonyítani, hogy a korai agyfejlődés során a 
szinapszisok kommunikációs ingerek hiányában is kialakulnak. Csak a későbbi fejlődés során 
Az aktivációs ingerek nélkülözhetetlenek." Forrás: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki, a Tokiói Egyetem 
munkatársa főemlősökön végzett agyi vizsgálatokkal bizonyította, hogy az eszközhasználat után az idegsejtek 
átrendeződnek, hogy az eszközt integrálják a saját test képzeletükbe. Forrás: Tokiói Egyetem 
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A szabadság képlete? 2020 

 
Egyre több információt és reklámot kapunk arról, hogy mit akarunk 
éppen, és egyre mélyebbre merülünk egy olyan neurális hálózati 
struktúrában, amely azt mutatja, ami megerősíti korábbi 
gondolkodásunkat, és ami éppen aktuálisan foglalkoztat. A film- és 
zenei szolgáltatások többet mutatnak abból, amit hallgatunk, a 
hírfolyam pedig többet mutat abból, amit már hiszünk vagy félünk. Ez 
nem a való világ, hanem annak csak egy kis szelete.  
 
A gondolkodás elfogultá válik ezekkel az információkkal a 
hiedelmekben, és más információk annyira háttérbe szorulnak, hogy 
egyre kevesebb együttérzés alakul ki bennünk más emberek iránt. 
Olyannyira, hogy akár a szomszédban is élhetünk, miközben teljesen 
külön valóságban élünk. Ebben a világban akarunk élni, 
félretájékoztatva az információs robotok által, mentális 
szigetvilágokban, idegenek által irányított elszigeteltségben, anélkül, 
hogy valaha is képesek lennénk látni az élet sokszínűségét és az 
egészet?  
Az algoritmuskultúrában a közösségi média egyre 
 többet mutat meg abból, ami megerősít bennünket a 
megismerésünkben és a törekvéseinkben, és emellett a világ 
sokféleségére vonatkozó információk nagy részét kitakarja. 
 
Az algoritmusok fejlesztői azt állítják, hogy minket szolgálnak, és többet 
adnak abból, amit szeretnénk. De valójában csak többet adnak abból, 
amit már megtapasztaltunk, miközben manipulálnak minket a 
termékeket és algoritmusokat tervező vállalat számára. Ha egy 
gyermeknek csak cukrot és édességet adunk, étkezésnek álcázva, az 
segít a cukorkakészítőnek, de a gyermeket betegségbe és végül korai 
halálba sodorja. Az algoritmikus, ismétlődő kultúra stagnáló és haldokló 
kultúra, amely korlátozza a figyelmünket, miközben megszünteti vagy 
elhalványítja az információk sokféleségét, és ezáltal az emberekben 
rejlő zsenialitást és kreativitást.  
 
Kreativitásunk, intelligenciánk, sokszínűségünk, toleranciánk, életünk, 
faj- és természetfenntartásunk ellen irányul, és ez nemcsak a 
kreativitásunkra vonatkozó információk kivágott radikalizálódására 



 

 
20 

vonatkozik, hanem az egyoldalúan konzervált információk negatív 
epigenetikai hatásmódjára is a testünkre, egészségünk és 
élettartamunk lerövidülése, valamint a demokrácia, a differenciált 
véleménycsoportok elnémítása a lovaknak és nem az embereknek 
kitalált információs szemellenzőkön, a média általi információ-
előválogatáson és az általuk követelt értelmezési szuverenitáson 
keresztül, ami aztán a tömegek diktatúrájaként veszélyezteti a 
demokráciát és a békét. 
 
Algoritmikus robotok irányítják a médiát és a szelektív érzékelésünket, 
így csak a számunkra valóságként megjelenő programok és 
információk kialakított és előre kialakított keretei között tudunk fejlődni. 
 
Hol vannak azok az algoritmusok, amelyek megadják nekünk azt, amit 
még nem láttunk, nem vettünk figyelembe, vagy nem hittünk el? Hol 
vannak azok az algoritmusok 
, amelyek kreativitással törnek át ezen a gondolati börtönön úgy, hogy 
fogyasztói és márkaneurózis nélkül boldogabbá, egészségesebbé, 
empatikusabbá, fenntarthatóbbá, tartalmasabbá, értelmesebbé tehetjük 
személyiségünket, egészségünket és életünket, és erősíthetjük 
immunrendszerünket a járványok, betegségek és félelemkeltő 
médiavírusok ellen? Amely nem azt adja meg nekünk, amit mi vagy a 
vállalatok/diktátorok akarnak, hogy tegyünk, előre gondolkodjunk és 
programozzunk, hanem azt, amire valóban szükségünk van 
önmagunknak, a társadalomnak, a természetnek és a világnak? A 
természet már több százmillió évvel ezelőtt genetikailag kifejlesztette 
ezt az algoritmust a növényekben, az állatokban, az emberekben, sőt 
még az agyatlan egysejtűekben és állatokban is, és az információ 
tárolásával és epigenetikával finomította azt a fajfenntartás érdekében. 
A természet algoritmusának neve: "kreativitás". Ez adta nekünk a 
művészetet és az innovációt, a több élelmet, a szabadságot, a jólétet, a 
hosszabb élettartamot és a jobb egészséget, valamint az első lépést a 
demokrácia felé. Most már csak a szelektív természet-zseniális 
algoritmust, a kreativitást kell feltárnunk, hogy egy szuverén, jobb jövőt 
teremtsünk minden ember számára.  
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Etikus kapitalizmus 2014-2020 
 
Szívből jövő köszönettel ajánlom a következő fejezetet, 
a "Systemopposition" című könyv szerzője Michael Greven, 
aki a beszélgetések során értékes tanácsokat adott nekem egy új, 
igazságosabb társadalmi rendszer kialakításához kritikák és javaslatok 
formájában, és így jellemezte az etikus kapitalizmus modellezőjét:  
 

"Dieter Liedtke művész,  
Szociológus és társadalomfilozófus 

 az elme eddig ismeretlen szféráiban." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
A politikatudományok professzora / az egyetemek dékánja; Marburg, Darmstadt és Hamburg / a 

DVPW etikai bizottságának és a DVPW oktatási és tanulmányi állandó bizottságának elnökeLuigi 
Sturzo különdíja a Premio Amalfi/  

A Német Politikatudományi Társaság tiszteletbeli kitűzője/ 
Az etikus kapitalizmus mint társadalmi rendszer kialakításának tanácsadója. 

 
Michael Greven kijelentése azt mutatja, hogy Hegel dialektikája és 
idealizmusa Marx materializmusával még nem valósult meg az etikai 
kapitalizmus szintézisén keresztül.  
 
Az alábbi gondolatok az etikus kapitalizmusról nem lehetnek 
szabadalmi jogorvoslat.  
 
Ez a lista nem teljes körű.  
Természetesen az új fejlesztések és kutatások eltolják majd a 
követelmények paramétereit, de az új eredményekkel együtt 
megmutatják azt az irányt, amerre a jövőben több mint 20 milliárd 
emberrel a békében haladhatunk. Az ismert összefüggéseket 
figyelembe kell venni, a jövőbeli fejleményeket meg kell vitatni, de a 
politikusok és a vállalatok figyelmét is fel kell hívni, és gondolkodási 
folyamatokat kell ösztönözni arról, hogyan lehet az etikus kapitalizmust 
társadalmi-politikai szinten fejleszteni és megvalósítani, nemcsak 
Németországban és Európában, hanem világszerte. 
 
Mai szemmel nézve nem tanácsos a kapitalizmust a maga 
gyengeségeivel és sötét oldalaival tovább terjeszteni anélkül, hogy 
még több kárt okoznánk az emberiségnek, a természetnek vagy a 
környezetnek. Éppen ellenkezőleg, egy új kapitalista koncepcióra van 
szükségünk, amely magában foglalja a kapitalizmus előnyeit, és amely 
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védi és megvalósítja az ENSZ Alapokmányában foglalt emberi jogokat 
és a fajok megőrzését a teremtés értelmében, valamint alapvető 
előfeltételként és alapként a fenntarthatóságot és a társ-környezetet 
célozza meg.  
Szükségünk van egy új társadalmi evolúciós irányvonalra. 
 "Etikus kapitalizmus".  
 
Az etikus kapitalizmus evolúciós előnye: 
A legújabb kutatások szerint ez megfelel genetikai és epigenetikai, 
természetes, társadalmi és evolúciós DNS-programozásunknak: 
"Embernek lenni". 
 
Az etikus kapitalizmus céljai 
Az etikus kapitalizmus a fenntartható, környezetbarát termékek és 
üzleti modellek fejlesztésére, valamint az etikus nyereségre 
összpontosít, amely az embert a természettel együtt helyezi előtérbe. 
 
1. a szabad fejlődéshez való jog 
Minden embernek joga van a következőkhöz: Az információszabadság, 
a sajtószabadság, a médiakódex figyelembe vétele a felelősök által, az 
oktatáshoz és a kreativitás és a személyiség szabad fejlődéséhez, a 
Código Universo szabad hozzáférése az oktatási rendszereken 
keresztül a legegyszerűbb (csak a megértést látva) neurobiológiai 
adaptációhoz a meglévő kreativitáshoz a hitközösségében, 
kultúrájához és népéhez, valamint a korábban félreértett vallások, 
népek, kultúrák, műalkotások és újítások megértéséhez, valamint a 
szabadon hozzáférhető internethez, oktatási, iskolai, szakképzési és 
továbbképzési rendszerekhez való jog, továbbá a Código Universo és 
a különböző médiakódexek regionálisan uralkodó nemzeti nyelven és 
angol nyelven történő tájékoztatáshoz való jog, továbbá a 
következőkhöz 
ingyenes hozzáférés egy számítógéppel és ingyenes 
internetkapcsolattal. 
 
2. a nemzetközi közösség védelme 
Minden embernek joga van szabadságának és méltóságának 
védelméhez, valamint a világközösség védelméhez a totalitárius 
államrendszerek, diktatúrák, terrorizmus, háború, népirtás, kínzás, 
elnyomás, kizsákmányolás, rasszizmus, kirekesztés, hamis és 
félrevezető információk, valamint a félelem közvetlen és látens, finom 
terjesztése ellen. 
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3. a feltétel nélküli alapjövedelemhez való jog 
Minden embernek joga van a következőkhöz: tiszta ivóvízhez, 
ruházathoz, orvosi ellátáshoz, élelemhez, valamint tisztességes 
lakhatáshoz és/vagy feltétel nélküli alapjövedelemhez, amely lehetővé 
teszi számára, hogy saját kérésére önkéntes munkát vállaljon a 
társadalom számára, vagy olyan feladatokat és munkát végezzen, 
amelyek értelmet adnak az életének, és további jövedelemhez juttatják. 
Ezen túlmenően azonban a havi alapjövedelem lehetőséget ad arra is, 
hogy a társadalom különböző vagyoni szintjeinek valamelyikén 
helyezkedjen el. Azáltal, hogy a Código Universo segítségével 
felszabadítja epigenetikusan meglévő kreativitását, minden egyes 
ember hozzájárul országa, vállalatai és élete etikus fejlődéséhez és 
gazdasági sikeréhez az etikus termékek és etikus üzleti modellek 
elterjedésével, valamint saját gazdasági részvételével az etikus 
koncepciókban. A feltétel nélküli alapjövedelemnek biztosítania kell az 
emberi méltóságot. Csak a munka és a számítógépes teljesítmény 
kedvezményezettjeinek, a vállalatoknak és szervezeteknek kell adót 
fizetniük. A munkateljesítményt többé nem szabad adóval büntetni, 
mint a feudális uralom alatt. 
A jövedelemadót vagy a munkaadót a szociális rendszer költségeivel, 
valamint az egészség- és nyugdíjbiztosításokkal együtt eltörlik, és a 
felhasználás és a szállítás helyén online forgalmi adóval, valamint a 
számlázó település/ország vagy a termelés helye szerinti országban a 
vállalat teljesítési helyén globális termelési adóval helyettesítik.  
A hozzáadottérték- vagy forgalmi adó reformja folyamatban van.  
 
Az út 
Az etikus kapitalizmus céljainak megvalósításához nem egy államra, 
egy globálisan pozícionált vállalatra vagy egy vallási közösségre van 
szükségünk, hanem a világ minden táján élő emberekre, akik nem 
akarják továbbra is támogatni a kizsákmányoló, uralkodó és dualista 
rendszereket, és részt akarnak venni egy etikus világ pozitív, nyitott 
tervezésében. A törvények és alkotmányok nem állnak az etikus 
kapitalizmus útjába. De még azokban az államokban is, ahol az etikus 
kapitalizmus be lesz tiltva, az etikus kapitalizmus elvei szerint élő 
nyitott államok lakosságának gyorsabban és erősebben fejlődő 
kreativitása, jobb egészségi állapota és nagyobb jóléte bizonyítja az 
emberek gyakorlati és filozófiai szabadabb alakítási lehetőségeit. 
Fokozatosan, még a zárt társadalmi rendszerekben is (amint azt az 
elmúlt 500 év történelme mutatja), el fog uralkodni a felismerés, hogy 
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szabadság, méltóság, jólét és a lakosság egészsége (a világ egyre 
növekvő népességével), az ENSZ Emberi Jogi Chartájának betartása 
és a vallásszabadság nélkül egyetlen állam sem tudja tartósan 
megakadályozni a társadalmi rendszer fejlődését. 
 

Javasolt választási kérdések: A választópolgárok közössége 
és a kifejlesztendő mesterséges intelligencia szoftvereszközök, 
amelyek a lakosság rajintelligenciáját hasznosítják (így 
összegyűjtve, szűrve és kidolgozva a polgárok által kidolgozott 
szavazási kérdéseket a vitára), egyenként három pro és három 
kontra pártatlan, személyeskedéstől mentes, grafikus tényfilmet 
nyújtanak, világos magyarázatokkal, amelyek bizonyítékokon 
alapuló információkon alapulnak (amelyeket pártatlan egyetemi 
hallgatók készítenek és ellenőriznek a tények és a médiakódex 
betartása alapján), és amelyek elősegítik a választópolgárok 
oktatását, tudását és szabad döntéshozatalát. 
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Közvetlen demokrácia 2014-2020 
 
Visszatérve tíz évezredes történelmünkre;  
 

Több ember = több emberi jog, 
több szabadságot, több jólétet, több egészséget, több életidőt, 

több információt, több tudást. 

Eddig a kapitalizmusban az embereket a gépek működéséhez 
igazítottuk, hogy profitot termelhessünk a termelésből. Ahogy a 
világ népessége növekszik, úgy fogjuk az innovációk 
segítségével az emberekhez igazítani a robotokat, amelyek a 
jövőben saját programokat írnak majd. A jövőben a munkát 
egyénileg úgy szervezik meg, hogy minden ember képes legyen 
értelmes életet élni az általa választott országban, méltóságban, 
jólétben és egészségben.  

A kreativitás, az oktatás, a demokrácia és a második 
felvilágosodás közötti kapcsolatot számos tanulmány kimutatta, 
és megismétlem ezeket a kutatási eredményeket, mert azon a 
véleményen vagyok, hogy a pozitív jövő felé vezető út, amely a 
lakosság több életidővel, kreativitással és oktatással rendelkezik, 
megcáfolja egyes uralkodók állítólagos érvelését is; a lakosság 
nem képes az önszerveződésre a közvetlen demokrácia révén. 

Itt felejtődik el, hogy már a közvetlen demokrácia lehetőségének 
megjelenésével egyidejűleg magas, kívülről mesterségesen a 
média segítségével az agyunkba félelem szinapszis mutációk 
által felállított intelligencia határok és tehetetlenség érzések által 
felállított szinapszis mutációk által az agyunkba mesterségesen 
kívülről a média segítségével felállított intelligencia határok és 
tehetetlenség érzések, szabadság megoldások és személyes 
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felelősség csökkentik, amelyek az IQ csökkentő félelem állandó 
hurkokból vezetnek ki és oda:  

a. A félelmek és a gondolkodási blokkok hatásairól szóló 
publikációk és viták csökkentik-e ezeket a félelmeket. A lakosság 
megtanul védekezni a túlrajzolt, nem valós félelmektől és a 
gondolkodást megbénító információktól, és ezeket értelmükben 
és valós félelemskálájukon átértékelni saját maguk számára, 
nem pedig figyelmen kívül hagyni ezeket az átértékelt 
információkat, hanem ha lehetséges és szükséges, vagy az 
érintettek számára segítséget lehet szervezni, holisztikus 
társvilági megoldásokat találni az emberek rajintelligenciáján 
keresztül a félelemfeloldó demokratikus folyamatokban.  

b. A média által az agyba csavart, neurobiológiailag és 
epigenetikailag hatékony félelem-, kreativitás- és IQ-agyi zárakat 
(amelyek állítólag valós veszélyekre figyelmeztetnek, 
genetikailag programozottak, visszaélhetnek a népesség IQ-
csökkentő antidemokratikus irányítására a gondolkodás-félelem-
merevség érdekében) a művészetben a kreativitási folyamatok 
szuverén- és kreativitás-formulájával emelik fel újra, amelyek az 
agy neuronhálózatának tükör-neuronjai és információ-áthidalói 
által figuratív, deklarált újításokká vagy problémamegoldásokká 
váltak. Ez a mai tudományosan ismert (epigenetikusan is 
hatásos) neuro-agyi csoda a megismerésen-információn 
keresztül történő evolúció ön- és fajfenntartásért: A média- és 
hatalom-hívő, négy éve erőtlen, álhírek és lobbizás által uralt 
média- és hatalom-hívő aktív, kreatív-gondolkodó demokratává 
és közvetlen demokrácia uralkodójává válik a kreativitás által 
generált hálózatosodás-alakulás (hármas értelemben) révén. 

A közvetlen demokrácia ellenzői azt is elfelejtették, hogy a 
lakosság blockchain biztosítva van; Robotok, fenntartható jövő, 
kreativitás, egészség, szabadság, oktatás és etikai programok, 
költség- és adócsökkentő programok és minden olyan program, 
amely optimalizálja a legjobb szavazási javaslatokat és 
választási döntéseket az emberektől és a BIG Data 
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segítségével, valamint ezek cselekvési tervekre és jogalkotási 
javaslatokra való lefordítását, pártokhoz kötődő politikusok és 
a népszavazási lobbizás nélkül használható, amelyek közül a 
választási programokra és kérdésekre (az egyetem által gyártott 
hat pro és kontra tényfilm megvalósítására az adott választási 
kérdésről) kiválasztottakat (Nyílt Sours a fejlesztésre és a 
választói felügyeletre) a hat tényfilm megtekintése után, 
állampolgári választási engedéllyel bocsátják szavazásra. 
 
A jövedelem- és béradót eltörlik. Az adórendszert a szennyező 
fizet elv szerinti etikus egyensúlyra (lásd etikus kapitalizmus) és 
a tiszta fogyasztási adókra változtatjuk. Azok a kognitívan ép 
polgárok, akik nem tudnak vagy nem akarnak részt venni a 
választásokon, a választási évben 10%-os adót fizetnek éves 
jövedelmük után, mivel nem vesznek részt a választások 
demokratikus folyamatában, és nem kényszerítik rá 
polgártársaikra a saját demokratikus döntéshozatalukat.  
 
Szabad, titkos és közvetlen választások  
Követelje emberi jogait a közvetlen demokráciával!  

 
 
A negatív regionális, nemzeti és globális fejleményekkel 
szemben csak azonos szinteken, etikai eszmékkel, valamint 
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alkotmányok és törvények talaján lehet fellépni, és így egy pozitív 
jövőt nyitni minden ember számára a témaalapú közvetlen 
demokrácián keresztül.  
 
Válassza titkos szavazással, hogy Ön és gyermekei egy 
szabad világban akarnak-e élni, ahol mindenki számára 
egészség és jólét van.  
 
Szavazzanak a Közvetlen Demokrácián keresztül, hogy a 
Felügyeleti Kapitalizmus monopóliumait törvények által fel 
lehessen bontani, hogy a közösségi hálózatok és a hírszerző 
ügynökségek mega-adatait végszemélyre szabva adják ki az 
eszmék etikus fejlesztése érdekében, és hogy a Felügyeleti 
Kapitalizmus adatjóslásai ne használják fel a tudatalatti 
felhasználását az intelligencia és az IQ csökkentésére, 
személyiség, a szabadság, a kreativitás, az egészség, az élet, a 
demokrácia, a pénzügyi szabadság és az egyének, csoportok 
vagy népek etikus fejlődési lehetőségei és szabadsága, és hogy 
a felügyeleti kapitalizmust jogszabályokkal etikus kapitalizmussá 
kell átalakítani minden ember javára. 
  
 
A témák közvetlen kiválasztása  
A választási témában három, tudományosan ellenőrzött 
tényellenőrző filmet pro és három, egyenként ötperces, 
tényellenőrző filmet kontra a témával foglalkozó testület fog 
bemutatni a médiában és a közösségi médiában.     
 
Az Ön hangja  
Szavazzon a közvetlen választási rendszerre, amely felbérelt 
szakértő menedzsereket alkalmaz a kormányzati pozíciók 
betöltésére. A tematikus közvetlen demokráciában nem 
választanak pártokat vagy politikusokat, hanem a kiválasztott 
és bemutatott választási témáról a szuverén választópolgár 
szavaz a választási alkalmazáson keresztül.  
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A blokklánc-választások titkosak, biztonságosak és nem 
manipulálhatók.  
 
Regisztráljon az ingyenes, több mint 100 nyelven elérhető 
Közvetlen Demokrácia mobilalkalmazásra, hogy Ön és 
családja számára egy fenntartható természet és etikus, 
egészségben és méltóságban élő jövő mellett dönthessen, és 
mindenkivel együtt dönthessen az életéről és szabadságáról.  
 
A Választási alkalmazás összegyűjti és egyesíti a közvetlen 
demokrácia szavazóit, amíg a közvetlen demokráciát támogató 
regionális, országos vagy globális demokratikus többség nem 
alakul ki az öt szinten. Légy szuverén és csatlakozz a 
szabadságban gondolkodó emberekhez a közösségi hálózaton - 
www.the-sovereign.com az Issues Direct Democracy 
szabadságban gondolkodó embereivel, építsenek barátságokat 
és cseréljenek eszmét. 
 
 
 
Válassza ki, hogyan akar élni  
 
 
www.the-sovereign. com a választás app, hogy 
új barátokat találjon egy jobb életért.  
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Ha mindenki szerez 4 barátot, akkor rövid időn 
belül exponenciálisan meglesz a demokratikus 
többség, és követelhetjük az emberi jogok 
tiszteletben tartását és a kapitalizmus 
fenntartható fejlődését.  
 
Már hét százalékkal  
www. the-sovereign. com szavazókkal jobbá 
tehetik a világot.  
 
Gondoljon bele, milyen gyorsan tud növekedni 
egy közösségi hálózat 4 év alatt.  
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szociális hálózat 
www.the-sovereign.com 
A negatív és globális kihívásokra csak etikusan, 
pozitívan tudunk reagálni globálisan és a 
nemzetállamokban.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
A TSG Trust (alakulóban) nem politikai párt, ideológia 
vagy vallás, hanem egy globálisan működő alulról jövő 
mozgalom, amely minden országban kiáll egy etikusan 
tervezett fenntartható környezetért és társ-környezetért 
a nemzetállamokban, és az "emberiség kreativitásának 
rajintelligencia szoftverprogramjain" keresztül, az egyes 
országok fejlett kultúrájának megfelelően segíti az 
optimális és etikus életet a szabadságban, méltóságban 
és önrendelkezésben, az ország népe számára egy 
jobb jövő felé vezető úton, közvetlen demokráciában.  
Követelés-közvetlen demokrácia, az emberi jogok 
tiszteletben tartása és a kapitalizmus fejlődése: 
 
 
AZ ÖN VÁROSÁBAN  
AZ ÖN ÁLLAMÁBAN  
AZ ÖN ÁLLAMKÖZÖSSÉGÉBEN  
GLOBÁLIS 
 
Szavazzon most a közvetlen demokrácia témáiról 
és megkapod az Alaptörvényben vagy az országok 
alkotmányaiban garantált társadalmi modellt, ha az 
országodban elég sokan egyetértenek veled.  
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Nem több állam, hanem kevesebb állam, kevesebb 
törvény és szabályozás és néhány fenntartható 
társvilági keretrendszer vezet egy jobb jövőhöz.  
 
Légy aktív a szabadságodért és minden ember 
szabadságáért! 
 
A közvetlen demokrácia ilyen egyszerű 
Szavazzon a globális közvetlen választási 
alkalmazással, és csatlakozzon azokhoz az 
emberekhez, akiknek fontos egy új etikus világ, ahol 
minden ember számára béke, szabadság, egészség és 
jólét van, a közösségi hálózaton keresztül: www. the-
sovereign. com olyan emberekkel, akiknek fontos egy új 
etikus világ, ahol minden ember számára béke, 
szabadság, egészség és jólét van. Cseréljetek velük, és 
alakítsátok velük együtt a helyi és globális társadalmat, 
hogy ti, a gyermekeitek és minden ember számára 
igazságosabb és szabadabb legyen.  
 
Hozzon kreatív fejlesztési javaslatokat a szavazáshoz 
és a vitához, hogy javítsuk a demokráciát, a 
társadalmat, a környezetet és a körülöttünk lévő világot.  
A világ alakításának szabadsága ott szűnik meg, ahol 
az állam, a vállalatok termékei vagy szolgáltatásai nem 
az embert és a kreatív, fenntartható társvilágot védik és 
támogatják, hanem korlátozzák, károsítják vagy 
csökkentik a polgárok és a társvilág méltóságát, 
kreativitását, szabadságát, egészségét, IQ-ját, 
élettartamát és jólétét.  
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A környezet és a minket körülvevő világ, az emberi 
jogok és az alkotmányok jelölik ki az utat egy új 
szabadság, egészség, méltóság és egy mindenki 
számára jóléti élet felé.  
 
Követelje az önrendelkezéshez, a kreativitáshoz és a 
félelem nélküli élethez való jogát. 
 
Van időnk, mert ez nekünk dolgozik 
és továbbra is támogatókat gyűjt a www.the-sovereign 
szavazói platformon. com, amíg a lakossági többség 
meg nem alakul:  
 
a VÁROSOK, REGIONÁLIS,   
AZ ORSZÁGOKBAN ÉS A 
GLOBÁLIS  
 
a közvetlen demokrácia választási rendszeréért 
alakultak, hogy az országok alkotmányai és 
alaptörvényei szerint a parlamenti demokrácia 
minden országban közvetlen demokráciává 
válhasson az emberekre, a környezetre és a 
természetre irányuló etikus kapitalizmussal.  
 
Addig is, hagyjuk a választási alkalmazást, mint egy  
Fejlessze ki a "the-sovereign app"-ot, blokklánccal 
titkosítva, a titkos szavazáshoz, és programozza be az 
országok számára az összes uralkodó ország nyelvén. 
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A választási alkalmazás "The-Sovereign" szavazási 
rendszere a blokklánc titkosítás biztonságát fogja 

használni. A még kifejlesztésre váró választási 
alkalmazás a választók anonimitásának biztosítása 

érdekében különválasztja a szavazók azonosítását és a 
szavazást. 

 
Az alkalmazás választási programmal: 
 www.the-sovereign. com segítségével egy 
igazságosabb és fenntarthatóbb világot fogunk 
megvalósítani, amely a mesterséges intelligencia 
szoftvereket és a globális társadalom rajintelligenciáját 
felhasználva elindítja a társadalmi rendszerek 
következő, régóta esedékes evolúciós lépését, és a 
lehető legjobb jövőt alakítja ki az emberek és a 
környezet számára.  
 

 
 
A választási kérdések nincsenek kitéve lobby, piaci, 
politikai, média- vagy pártbefolyásolásnak, mivel a 
választók nincsenek pártokba vagy választói 
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csoportokba tömörítve, és csak a választási 
eredmények blokkláncbiztosított szuverén választásán 
találkoznak a választási kérdésekre adott szuverén 
válaszuk szabad akaratából. További titkos biztonsági 
intézkedések biztosítják, hogy a szavazási kérdéseket, 
a választásokat vagy a választókat a lobbisták, a 
pártok, a média vagy a kormányok a lehető legnagyobb 
mértékben ne tudják befolyásolni vagy választási 
ajándékokkal megvásárolni. A "The Sovereign 
Organisation" számára kizárólag a Fundacion Liedtke 
mint vagyonkezelő részére lehet adományokat tenni. Az 
adományozók névsorát nem a Fundacion Liedtke vagy 
a Közvetlen Demokrácia szervezői állítják össze vagy 
vezetik. A Szuverén Közvetlen Demokrácia 
finanszírozása vagy szponzorálása nem lehetséges, 
mivel nem akarunk semmilyen befolyást engedni a 
választási kérdésekre.   

Legyen magabiztos és vegyen részt.  
Ne bízza a világ jövőjének alakítását a lobbistákra és a 

kormányokra. Még akkor is, ha a politikusok 
tüntetéseken keresztül engednek,  

Figyelmeztessék, vigyázzanak, és hívják most a  
Közvetlen demokrácia. 
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Az Ön első globális választása  
a globális közvetlen demokrácia létrehozásáról 
 
A közvetlen választáson minden 14. életévét 
betöltött személy részt vehet.  
 

 
 
 

Az Ön Blockchain szavazólapja  
az első elvi kérdésre               
 
 
 
 
Iratkozzon fel az első választásra, hogy értesíthessük, ha eljön 
az ideje. 
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Választási	űrlap: 
Keresztnév	Vezetéknév	 
Kor	 
Ország	(kiválasztás) 
Város	(kiválasztás) 
Irányítószám	(	) 
E-mail: 
Telefon 
Whatsapp	
Anyanyelv	(kiválasztás)	
További	nyelv	(kiválasztás) 

Az	Ön	adatai	titkosak,	és	nem	kerülnek	megosztásra	vagy	eladásra,	reklámmal	ellátva,	
hanem	csak	a	Szuverén	Közvetlen	Demokrácia,	az	ingyenes	egészségügyi	alkalmazás	globális	
terjesztésére	használják	minden	ember	számára,	valamint	a	Globalpeace	Campus	Béke	
Központ	számára	belső	sütikkel,	hogy	hozzáférési	információkat	nyújtson	Önnek	egy	új	és	
jobb	világ	etikus	kapitalizmusának	létrehozásához.				 

Közvetlen demokráciát akarsz? 
 

O Igen      
O Nem        
O vélemény nélkül 
(kérjük, jelölje be a megfelelőt) 
 
 
A szuverén blokklánc-választások védelmet nyújtanak a 
választási manipuláció és a korrupció ellen helyi és 
globális szinten. 
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The-Sovereign.Global" Bizalom 

 
 
Ki a Sovereign Global Trust? 
A Sovereign Global (TSG) Trust kezeli a trust alapítóinak, 
tagjainak és a Sovereign Coinnak a vagyonát, valamint az 
államokban a nemzeti közvetlen demokráciák megvalósítására 
létrehozott Sovereign Trustok vagyonát.  
  
A Trösztök tagjai nem politikai párt vagy vallás (és nem is 
kívánnak párttá vagy vallássá válni), hanem olyan emberek 
alulról szerveződő demokratikus mozgalma, akik vallástól, 
politikai pártállástól, ideológiától, világnézettől, társadalmi, 
pénzügyi vagy etnikai hovatartozástól, társadalmi vagy oktatási 
csoportorientációtól, bőrszíntől függetlenül, a nem vagy az 
életkor csak tényszerű és választási kérdésekben, hogy együtt 
szavazzunk az etikus kapitalizmus koncepciójáról, amely az 
ember és a természet felé orientálódik, globális közvetlen 
demokráciával, a mindenkori nemzeti alkotmányok keretein belül, 
békésen és demokratikusan, az összes ember javára, globálisan 
online, hogy egy új fenntartható társvilágról szavazzunk a 
békében, egészségben és jólétben az ember és a természet 
számára. 
A Szuverén Globális Tröszt a BRIT VIRGIN SZIGETEK törvényei 
alapján jön létre, hogy elindítsa az első globális közvetlen 
demokráciát. 
Minden egyes állam számára létre kell hozni egy szuverén 
trösztöt, amely figyelembe veszi az állam kultúráját, törvényeit és 
alkotmányát, valamint az állam nyelvét (nyelveit), és megszervezi 
és döntésre és szavazásra javasolja a szuverénnek az államra 
vonatkozó differenciált szavazási kérdéseket a javasolt 
megoldásokkal együtt. 
 
A TSG Trust, akárcsak a szavazási kérdések kialakítása, nem 
függ semmilyen külső meghatározástól.  
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A TSG Trust médiában történő reklámozás vagy szponzorálás 
nem lehetséges.  
 
Adományokat csak névtelenül lehet tenni a TSG Trustnak. 
 
A Sovereign Coin felvásárlói adatok blokkláncbiztosítottak, és 
még a TSG Trust tagjai számára sem láthatók.  
 
A szuverén tröszt feladatai 
Az uralkodói érme eladásából és az adományokból származó nettó bevételből 
három prioritás 100%-át finanszírozzuk az etikus világ előmozdítása 
érdekében: 

 
a.) a "The Sovereign" globális közvetlen demokrácia létrehozása.  
b.) a "Globalpeace Campus INC" öt békeközpontjának megépítése. 
c.) a "aimeim" ingyenes globális egészségfejlesztési alkalmazás 

kutatása és programozása minden ember számára.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Social-Network: Videók, filmek, fényképek és szövegek a      
                                 következő témában  
                                 Témák és választható kérdések nyelvválasztással és     
                                 Anyanyelvi jelölés      
                                 Információcsere + barátsági kérések  
                                 Időpontnaptár egymás személyes megismerésére 
 
Szuverén-Fink:      Nyilvános videokonferencia-gyűlés és     
                                Rendezvénykör  
 
Sovereign-Falcon: Videóhívás Blockchain és speciálisan biztosított     
                                 és lehallgatásbiztos telefon és videó  
                                 Konferenciahívás 
 
Szuverén posta:     Blockchain és speciálisan biztosított       
                                 E-mail rendszer 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain és speciálisan biztosított     
                                 Szöveg, fotó, videó baráti rendszer az uralkodóról  
                                 Közösség  
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A szuverén kommunikációs rendszerek etikai szabályai  
Törlésre kerülnek azok a negatív információk, amelyek sértik a Médiakódexet, 
az ENSZ Emberi Jogi Chartáját, az emberi méltóságot, gyűlöletet, erőszakot, 
zaklatást és diszkriminációt dicsőítenek, szítanak vagy támogatnak, vagy 
nyilvánvalóan hamisak, illetve amelyek tényként valótlanok, vagy az 
információszabadság, a kreativitás, a demokrácia, a fenntartható környezet 
kialakítása vagy a lakosság oktatásának korlátozására irányulnak. A 
felhasználó megerősíti, hogy nem használja a szuverén kommunikációs 
rendszereket a felsorolt negatív információkra, mivel a "Sovereign Trust" 
kommunikációs felhasználóként és egy ország tagjaként, nagyköveteként 
vagy főtitkáraként letilthatja. 
 
A szuverén adatbiztonság: a felhasználók és a szavazók titokban 
maradnak. 
A szuverén felhasználók összes magánadata és a szuverén kommunikációs 
rendszerek összes adata: A Falcon, Post, Fink és Lark a felhasználók saját és 
korlátlan tulajdonában marad, nem kerül eladásra vagy megosztásra, és 
Blockchain védelem alatt áll. 
 
A Blockchain Sovereign Coin megvédi az Ön globális függetlenségét. 
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Egy új globális blokklánc szuverén értéktőzsde  
a Soverein-Coins az Artinvest műtárgyak, részvények vagy Globalpeace 
ingatlanok ellenében az értékmegőrzővel globális és pénzügyi rugalmasságot, 
valamint etikus nyereséget biztosít. 
A szuverén szavazók és felhasználók titkosságának megőrzése érdekében a 
szuverén hálózat üzemeltetője minden adatot pótlás nélkül megsemmisíthet. A 
szuverén kommunikációs rendszerek felhasználója ezennel és a szuverén 
kommunikációs rendszer használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
adatait a szuverén hálózat üzemeltetője a hatóságok, kormányok, 
hackertámadás vagy harmadik személyek által (pl. a bizalmi államban 
bekövetkező jogi változások) jelentett veszély esetén (az adatok 
helyreállításának vagy pótlásának üzemeltető általi költségtérítése nélkül) 
visszavonhatatlanul megsemmisítse. Az Ön eszközei és fontos adatai 
biztonságban és blokkláncvédelemmel maradnak mobiltelefonján, pendrive-
ján vagy számítógépén. A törlés után a felhasználó újra bejelentkezhet, mivel 
a Sovereign szervereket új helyszínen működtetik, ha fennáll a választási 
beavatkozás, felderítési kísérlet, szavazókérdések kialakítása, titkos szavazás 
vagy más ország törvényei szerinti választási rendszer veszélye.  
 
 
A közösségi hálózat Sovereign hirdetések és sütik nélkül 
A Sovereign közösségi hálózat használata, beleértve a következő 
rendszereket: -Falcon, -Lark, -Fink és -Post, ingyenes. 
A regisztrált Social Network Sovereign felhasználók értesítést kapnak a 
biztonságos kommunikációs program befejezésekor. 
 
Ingyenes regisztráció Social Network Sovereign felhasználóként  
A Sovereign Gobal Trust tagsága vagy a Közvetlen Demokrácia szavazója 
nem szükséges a Sovereign biztonságos közösségi hálózat használatához. 
 
Ez a regisztráció ingyenes, és a regisztráció befejeztével biztosít helyet a 
Szuverén Biztonsági Programban: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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váljon taggá  
 

"A szuverén globális bizalom" 
  

A globális szuverén program  
Csak néhány javaslatot tervezünk a változtatásra és azok 
végrehajtására első lépésben, mint a globális etikus társadalom 
irányváltásának munkaalapját egy új világ számára, amelyet az 
egyes országok körülményeihez és követelményeihez kell 
igazítani. 

Bármely tag javaslatot és szavazási kérdést nyújthat be a 
választásra, amelyről a változtatásokat és a szavazásra 
bocsátást ezután a szuverén nagykövetek és a Tröszt főtitkárai 
szervezik meg az adott országban és az érintett ország 
lakossága a KI Wiki szavazási kérdés média eljárásában, pártok 
és személyek nélküli tényellenőrzéssel a szavazási témáknak 
megfelelően a választásra szánt nemzeti nyelven. 

A www.the-sovereign. com kétszeresen van rögzítve csapokkal. A cuckikat nem mi állítjuk be, 
az adatokat nem adjuk el, hanem csak a béke és a közvetlen demokrácia fejlődésének 
előmozdítására használjuk fel. A Szuverén szavazók és a Szuverén Bizalom tagjainak minden 
adatát kizárólag a béke és a demokrácia projektjei számára tartjuk fenn, és ezen túlmenően 
szigorúan titkosak. A helyi, állami és globális választási eredményeket nevek és személyes 
adatok nélkül teszik közzé az interneten. Csak a szavazó képes ellenőrizni a leadott szavazatát a 
titkosított mobilalkalmazással, a szavazatát a blokklánc választási statisztikában. A kormányzati 
hatóságok nem férnek hozzá a felhasználók adataihoz. Az opensouce létrehozott blokklánc 
választási program a választási alkalmazás a közvetlen demokrácia; the-sovereign.global 
online megtekinthető és ellenőrizhető a program szerkezetét és közzétett
 
Regisztráljon most ingyenes "Sovereign Trust" tagként: 
www.the-sovereign. com 
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TSG Trust szervezet 
Az egyesület TSG szervezete 

az emberek építése folyamatban van 
 

 
Jelentkezzen a TSG Trust nagykövetének vagy 
főtitkárának. 
 
Legyen nagykövet vagy főtitkár egy ország nagykövete;  
"The Sovereign Global" Trust, ha a globális közvetlen 
demokrácia mellett akarsz kiállni. 
 

 
 
Regisztrációs űrlap:  
Országos szervezet: www.the-sovereign.com 
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A szuverén érmék vásárlása 
 
Vásároljon szuverén érméket, hogy támogassa a 
globális közvetlen demokrácia kiépítését. 
 
Ha mindenki évente 20 szuverén érmét vásárol, akkor 
függetlenek és pénzügyileg erősek leszünk, hogy elindítsuk az 
információszabadságot, az állampolgárságot és a demokráciát, 
valamint megvédjük  
egészségünket és szabadságunkat.  
 

SZOVERJÁCIÓS ÉRME 
 

A kreativitás szabaddá és boldoggá tesz 
téged és gyermekeidet. 
 
A feudális urak számára a pénznek csak játékpénz funkciója van, 
hiszen ezt az értékkel nem fedezett, csereeszközként előállított 
pénzt azért állítják elő, hogy az uralkodáshoz fontos javakat, mint 
a média, szervezetek, politikusok, a független középosztály 
vállalatai, részvények, ingatlanok, tulajdon, valamint a munkaidő, 
az egészség, az életidő, a kreativitás, az újítások és az emberek 
szabadsága pénzre cserélhető legyen.  
 
Ami önkényesen az uralkodók rendelkezésére áll (pénz), az a 
lakosság számára a szabadság, a munka, az egészség és a jólét 
hamis kép- és iskolarendszerén keresztül a globális feudális 
rendszerek feltöltött játékpénzévé, a csere tárgyává válik (mint a 
konializáció kezdetén: üveggyöngyök aranyra cserélése), amely 
az emberi szabadság monopóliumában tovább szívja el a 
szellemi és pénzbeli értékeket, valamint a csereeszköz aranyat 
és pénzt a lakosságtól, és egyre nagyobb hatalom kíséretében 
felhalmozódik az uralkodóknál. 
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Az uralkodói érme különlegessége, hogy  
kizárólag a globális béke, az egészség és az emberi 
szuverenitás építésére használják, és erre a célra egy online 
közvetlen demokrácia, az ún:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

és a  
 

"A szuverén globális bizalom"   

a létrehozott szervezetnek. 
  
A Sovereign Global Trust 100 milliárd szuverén érmét (TSG 
érmék) bocsát ki 1 TSG érme 1 eurónak megfelelő címletben, 
hogy egy új etikus világot építsen és terjesszen ki.  
 
Az eladott "uralkodói érmék" nettó bevételét 100%-ban a 
felépítésre fordítják:  

a.) a globális közvetlen demokrácia "Az uralkodó"  
b.) a "Globalpeace Campus" békeközpontok és  
c.) az "aimeim" egészségügyi alkalmazás.  

 

Az uralkodói érméket objektív (innovatív) műalkotások és 
Innovatív Művészeti Együttműködési Ötletek előállításával 
lehet előállítani a közönségtől vagy maguktól a műalkotások 
tulajdonosaitól, akik azokat uralkodói érmékre cserélik, és 
hozzájárulnak vagyonukhoz. A műtárgyak, amelyek a 
tulajdonjogból vagy a termelésből a művészeti nyitott múzeum 
szuverén műgyűjteményébe kerülnek, objektíven és 
tudományosan bizonyítottan "Artinvest értékbecsléssel", 
újításokkal és AAA-val kell bizonyítani. AA vagy A műtárgy, 
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amelynek értéke a tanúsítványban a "Szuverén érmék" címletben 
van feltüntetve. 

A lakosság szabadságát, kreativitását, egészségét és jólétét 
most először nem tudják elszívni a szuverén rendszerek. A 
Sovereign Trust műtárgygyűjtemény kulturális értékét, amelyet a 
lakosságban a műalkotásokon keresztül generáltak, a "Sovereign 
Art Collection Trust"-ban egyesítik. A TSG érmék értékét a 
műtárgyak értékesítése, a művészeti aukciók és az objektív, nem 
önkényesen előállítható műtárgyakért elért árak növelik, és 
értékük világszerte növekszik, mivel a TSG érme a minőségi 
műtárgyak első számú cseretárgya (1985 és 2015 között az 1945 
óta készült műtárgyak ára átlagosan 1100%-kal nőtt 5 millió 
aukción és 700 aukciós házban). Amikor a műalkotások ára 
emelkedik, az uralkodói érme képzeletbeli összekapcsolódása a 
műalkotásokkal azt jelenti, hogy az uralkodói érme ára a 
műalkotásokkal együtt emelkedik). A szuverén érme különösen 
nagy jövőbeli szabadságpotenciállal rendelkezik, és az etikus 
kapitalizmuson keresztül kiegészíti a közvetlen demokrácia 
újonnan kialakuló környezeti és környezetvédelmi piacait. 

 

Az állampolgárok szabadsága: A szuverén érme tehát egy új, 
önmagát generáló kulturális eszköz és egy műalkotás által 



 

 
48 

biztosított csereeszköz, amely kormányzati támogatás vagy 
galériafüggőség nélkül finanszírozza a művészetet és a 
művészeket, előmozdítja a kreativitást, az egészségügyet, az 
oktatást és a demokráciát, valamint az innovációk révén a 
lakosság jólétét, továbbá a Brit Virgin-szigeteken a "TSG érmét 
kibocsátó ország" rendszerének törvényei szerint a törvények 
garantálják a "szuverén érme szabadságát". 
 
X Megrendelés átutalással a közvetlen demokrácia támogatására 
szolgáló szuverén érmék megvásárlására:  
"A szuverén globális bizalom"  
kérjük, utalja át vásárlását a Puerto de Andratx Mallorcán 
található nonprofit Fundacion Liedtke számlájára, aki szívesen 
felajánlja vásárlása 100%-át a "The Sovereign Global Trust" 
részére, a Liedtke Fundacion által levont adminisztrációs vagy 
egyéb továbbítási díj nélkül, a globális alapítvány építésére.  
"Közvetlen demokrácia A szuverenitás" 
"Globalpeace Campus Központok" és a  
"aimeim egészségügyi alkalmazás" 
a Sovereign Global Trustnak, amely megerősíti az érmék 
megvásárlását, és a biztonságos blokkláncfolyamatban történő 
generálást követően azonnal elküldi Önnek a lefoglalt és 
megrendelt Sovereign érméket.  
 

Banki adatok az azonnali banki átutalásokhoz  
Számlatulajdonos: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
A Sovereign Cion az Artinvest által hitelesített világművészeti 
alkotásokkal párnázott. 
 

 
 
 
Artinvest tanúsítvánnyal rendelkező műalkotások  
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Az uralkodói érme  

 
Biztonság: 
Közvetlen demokrácia, szabadság, béke és minden ember jóléte. 
Szuverén érmék rendelése www.the-sovereign.com 
X             20 szuverén érme =           20 Euró 
X           100 szuverén érme =           97 Euró 
X        1.000 szuverén érme =         950 Euro 
X      10.000 szuverén érme =      9.000 Euro 
X    100.000 szuverén érme =    80.000 Euro 
X 1.000.000 szuverén érme = 7.00.000 Euro 
 
X Hitelkártya vagy számla és banki átutalás 
 
X Szuverén érme rendelés Pay Pal/  
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Következtetés: 

A befektetési döntés  
Niklas Luhmann 1996 
 

 
A társadalomban eddig megfigyelt és művelt leglenyűgözőbb 
újrameghatározások a kopernikuszi forradalomban és még 
radikálisabban a modern fizika makro- és mikrodimenzióiban 
találhatók. De ezt a nézetváltozást úgy mutatják be, mint a 
tudományos kutatás eredményét, amelynek alá kell vetni 
magunkat, mert ez az igazság. Nem veszik figyelembe azt a 
tényt, hogy maga a társadalom teszi lehetővé az ilyen kutatást, 
annak közzétételét és elfogadását. Nyilvánvalóan szerepet 
játszik, hogy a kutatás már nem elkötelezett a vallásilag 
megalapozott világtézis folytatása mellett. De vajon ez elegendő 
perspektíva-e a következő évezredre vagy a világ újraírásának 
folytatására? Vagy: hogyan reagálhat a társadalom arra a tényre, 
hogy a tudomány maga is pragmatikus módszereket és 
konstruktivista ismeretelméletet választott? Az újbóli leírások 
megadása minden bizonnyal a tudománynak a problémák 
megváltoztatását jelenti azáltal, hogy új megoldásokat javasol a 
problémákra, de azáltal is, hogy felismeri, hogy a problémák 
megoldhatatlanok. Emellett gondolni kell a tömegmédiára is, 
amely a folyamatosan új információkkal megváltoztatja a múltra 
való visszatekintés lehetőségeit. A költészet azonban 
mindenekelőtt arra szolgál, hogy a múltat a feledés homályából 
kiszakítsa, és úgy mutassa be, hogy az eredeti értelemben vett 
alétheia újból leírható legyen. De hogyan folytatódhat mindez, 
amikor maga a világ is folyamatosan megújul a döntéseken 
keresztül. A klasszikus, az alétheiát célzó újraszövegezések 
mellett ma már más kommunikációs formák is megjelennek, 
amelyek a döntésekről szóló információkat generálnak. 
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A társadalom megújítja önmagát, és a probléma az, hogy a 
kommunikáció hogyan tud lépést tartani, hogyan tudja magát a 
társadalmat naprakészen tartani. Egy olyan társadalmat, amely 
folyamatosan megújítja magát a döntések révén, bizonyára úgy 
kell felfogni, mint egy olyan rendszert, amely saját 
bizonytalanságát generálja. Nem lehet előre tudni, hogyan 
alakulnak majd a következő politikai választások, hogy a 
nemzetközi pénzpiacok pénzingadozásai hova és hogyan 
vezetnek majd befektetésekhez, vagy hogy ki kivel fog 
összeházasodni. Egy olyan világ, amelynek ezzel meg kell 
birkóznia, vitathatatlanul csak olyan entitásként képzelhető el, 
amely az időben valósítja meg önmagát, folyamatosan új, még 
nyitott jövőt generálva. Ennek fényében nézve, izomorfizmus van 
egy önmagáról döntő társadalom és egy olyan világ között, 
amely nyitott a jövőre, amelynek jelen állapota, megalvadt múltja 
nem határozza meg, hogy mi "jön". Ez a világhelyzet számos 
olyan kifejezésben jelenik meg, amelyekkel a társadalom jelenleg 
dolgozik, hogy alkalmazkodjon hozzá. Kockázatról és 
kockázatszámításról, vagy innovációról és kreativitásról 
beszélünk, hogy megteremtsük a feltételeket a lehető 
legkülönbözőbb jövőbeli fejleményekhez. 
 
Az ember bátorságot ad magának, és természetesen a 
semmittevés és a várakozás nem jelentene megoldást a 
problémára. Tényeket kell produkálni ahhoz, hogy 
visszamenőleg megértsük, mi történt a saját részvételünkkel. Ez 
azt jelenti, hogy a világot többé nem lehet úgy elképzelni, mint a 
dolgok (látható és láthatatlan) összességét, nem lehet többé 
"Universitas Rerum"-ként elképzelni. A világ fogalma a 
döntéshozatal korrelatív fogalmává válik, és a döntéshozatali 
lehetőségek korlátait inkább a saját történelmük adja, mint az 
érintetlenül hagyott világ. Éppen ezért az irodalomnak (és 
hozzátehetnénk, hogy a tudománynak is) megvan a fent említett 
funkciója, hogy bővítse az emlékezetet. Továbbá, ha a világ 
lehetővé teszi a döntések meghozatalát, akkor tudomásul kell 
vennie, hogy az idő ezáltal visszafordíthatatlanná válik (hiszen a 
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múlt és a jövő közötti különbség folyamatosan megújul), és hogy 
ez olyan eseményeken keresztül történik, amelyek értelmet 
nyilvánítanak ki, bár nem maradandóak, és megjelenésükkel már 
el is múlnak. Így egy olyan világ jön létre, amely a szó szoros 
értelmében történelmi, amely dinamizmusát nem különleges 
erőknek (energia), hanem elemi összetevőinek instabilitásának 
köszönheti. Ez csak egy olyan világ lehet, amely már nem ad 
támpontot. A világ megfigyelése így arra irányul vissza, ami 
megtörtént, és éppen azért, mert eseményként megtörtént, már 
nem változtatható meg. Annál erősebben hangsúlyozza a 
világnak ez a leírása a jövőt, amelynek ismeretlenségében 
lehetőségek rejtőznek, amelyek megvalósulásáról (vagy 
pontosabban: amelyek megvalósulásáról) dönteni lehet. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Bielefeldi Egyetem 
A művészeti kiállítás tanácsadója art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


