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Munkahipotézis: 
Vállalati rendszerfejlesztés 

 
A társadalom-rendszer csatáinak jelenlegi helyszínei 

nem a múlt csataterei a demokráciákban. 
de a média platformok . 

Van egy egyoldalúan előrehozott globális, de döntő harc 
egy titkos rabszolgaság visszaállítása között. 

 
és 
 

a lakosság bizonyos rétegeinek tudatában... 
lassan megnyilvánul a vágy 

környezetünk fenntartható és etikus kialakítása 
egy speciálisan biztosított 

"Globális közvetlen demokrácia alkalmazás" került megrendezésre. 
 

Ez, a mai technológia által bejelentve, a demokrácia fejlődése kb. 15 évvel 
ezelőtt a rabszolgaság-visszaállítás csoport által, és tanulmányok és 

elszigetelt közvetlen demokrácia-fejlesztések által megerősítve, és jelenleg az 
IQ-csökkentés révén valósul meg, betegségek, járványok, háborús képek, 
félelemkeltés, irányított kreativitásfejlesztés, extra generált szegénység és 

kizsákmányolás, pénzkontroll, információelnyomás, hamis információ, 
valamint egy globálisan bejelentett "visszaállítás a népesség csökkentésére, 

rejtett globális eutanáziával", az alkotmányok és az ENSZ Emberi Jogi 
Chartájának figyelmen kívül hagyásával. 
lelassítottak, bojkottáltak és szabotáltak 

és visszafordíthatatlanná kell átalakulnia. 
Jövőbeli diktatúra utilitarista szemlélettel. 

 
A két társadalmi rendszer közül végül melyik fog győzni. 

a félelmek szakaszos fenntartásának és fokozásának, valamint a hatalom 
eszközeinek asszertivitásának köszönhető. 

Diktatúra csoport 
 

vagy 
 

az ellentétes leleményesség és intelligencia a 
Közvetlen demokrácia csoport 

a lakosságot az önök jövőképe alapján, 
(mindaddig, amíg szabadon kifejezheti magát és választhat) 

a félelem ellen nevelni és győzni egy kis időablakban. 
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Fordítások 
Kérünk támogatást a "Der Souverän" könyv és a Souverän 
weboldalaink más nyelvekre történő fordításában, mivel a német 
szöveg különböző nyelveit a DeepL szövegfordító programmal a 
további nyelvekre fordítottuk, kérjük a segítségét a fordítási 
szövegek javításával a Mail alatt:  
text@the-sovereign.com  
 
A "Der Souverän" című könyvet minden más nyelvre lefordítva, 
PDF formátumban ingyenesen bocsátjuk az internetezők 
rendelkezésére, és a lefordított szövegekkel a Souverän további 
weboldalait is megtervezzük. Kérjük, küldjön egy e-mailt, hogy 
tisztázza a német szövegből egy másik nyelvre történő fordítás 
szerzői jogi kérdéseit, amelyre még nem fordították le: 
book@the-sovereign.com  
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A digitális kiáltvány  
 
A szociális rendszer kérdése 2020 -Március 2021 
 

A szerzők Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, Prof. Michael 
Hagner, Yvonne Hofstetter ügyvéd és AI szakértő, Prof. Jeroen van 
den Hoven, Prof. Roberto V. Zicari és Prof. Andrej Zwitter már 2016-
ban figyelmeztetett az adatdiktatúrán keresztül megvalósuló új feudális 
uralom veszélyeire:  

"Digitális demokrácia az adatdiktatúra helyett"  

"Big Data, Nudging, viselkedésszabályozás: fenyeget-e 
minket a társadalom automatizálása az algoritmusok és 
a mesterséges intelligencia révén?".  

Közös felhívás a szabadság és a demokrácia 
biztosítására".  

"Válaszúthoz érkeztünk: ha az egyre erősebb algoritmusok 
korlátoznák önrendelkezésünket, és néhány döntéshozó 
irányítaná őket, akkor egyfajta Feudalizmus 2.0-hoz térnénk 
vissza, mivel fontos társadalmi vívmányok vesznének el. De 
most van esélyünk arra, hogy a megfelelő irányt választva 
elinduljunk a demokrácia 2.0 felé vezető úton, amely 
mindannyiunk javát szolgálja. Az éles globális verseny ellenére a 
demokráciák jól teszik, ha nem dobják el az évszázadok során 
elért eredményeiket. Más politikai rendszerekhez képest a 
nyugati demokráciák előnye, hogy már megtanultak bánni a 
pluralizmussal és a sokszínűséggel. Most már csak meg kell 
tanulniuk, hogy még jobban ki tudják használni. A jövőben azok 
az országok lesznek a vezető országok, amelyek elérik a 
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gazdaság, az állam és a polgárok közötti egyensúlyt. Ehhez 
hálózati gondolkodásra és egy információs, innovációs, termék- 
és szolgáltatási "ökoszisztéma" kialakítására van szükség. 
Ehhez nemcsak a részvételi lehetőségek megteremtése, hanem 
a sokszínűség előmozdítása is fontos. "Kínába tekintve: így néz 
ki a társadalom jövője? "Az ilyen társadalmi ellenőrzés elfordul az 
önfelelős polgár eszményétől, a feudalizmus 2.0 értelmében vett 
alattvaló felé. Ez szöges ellentétben áll a demokratikus 
alapértékekkel. Itt az ideje tehát a felvilágosodás 2.0-nak, amely 
a digitális önrendelkezésen alapuló demokrácia 2.0-hoz vezet. 
Ehhez demokratikus technológiákra van szükség: A 
demokratikus elvekkel összeegyeztethető információs 
rendszerek - különben tönkreteszik társadalmunkat."  
(Részlet a cikkből a: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

A társadalmi rendszerek fejlődése, mint a történelem mutatja, 
lassú és késleltetett fejlődés a felvilágosodással, a reneszánsszal 
és a neveléssel.  

Alapvető kérdés: hogyan integrálódik a média az országok 
különböző társadalmi modelljeibe?  

A 21. században azonban néhány új kérdést kell feltenni a 
politikai hatalom, a megfigyelési kapitalizmus, a médiacsoportok 
(társadalmi és klasszikus média) hatalma, a PR-információk, a 
dezinformáció és a bizonyítékokon alapuló információk 
kölcsönhatásáról, valamint ezek megjelenítéséről és 
érvényesítéséről a kiadványokban, mivel ezek irányítják és előre 
jelzik a lakosság viselkedését.  

Kimutatták, hogy évezredek óta a félelemkeltő információkat arra 
használják, hogy a hatalom fenntartása érdekében 
megrendezzék és irányítsák a népesség IQ-csökkenését. Ma 
ezeket a félelmeket önmegerősítő, neuronális, állandó 
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információs hurkok generálják minden médiában, amelyek vagy 
antidemokratikus, hatékony diktatúráknak kedveznek, másrészt 
pedig a lakosság egy részében lázadást vagy forradalomra való 
hajlandóságot váltanak ki, amelyek mindkét oldalon 
antidemokratikus félelem- és hatáshurkot generálnak, amelyeket 
azonban egy második reneszánsz és felvilágosodás révén, a 
közvetlen demokrácia bevezetésével feloldhatunk.  

Az adatok gyűjtése és felhasználása, valamint a médiában 
megjelenő, félelmeket keltő információk lehetővé teszik-e a 
nyugati demokráciák politikai ellenőrzését és a lakosság IQ-jának 
átmeneti csökkentését, ami totalitárius uralmi rendszerek 
kialakulásához vezethet?  

De hogyan lehet az évszázadokon át kiharcolt emberi jogokat 
eltörölni és a demokráciákat lerombolni? Hogyan történhet ez 
globálisan és szinte minden országban egyszerre?  

Lehetséges-e még ma is, hogy a média félretájékoztatása és a 
kormányok félelmei révén, az emberi jogok és az alkotmányok 
rovására, globálisan megvalósítsák a lakosság szellemi és 
anyagi kizsákmányolását?  

Röviden megvilágíthatjuk egy ilyen következmény lehetőségét, 
ha megnézzük történelmünket.  

 
Egyelőre a következő előfeltételezéseket feltételezzük:  
A globális vállalatok gazdaságilag orientált, totalitárius uralkodó 
struktúrák, amelyek a média, a PR-ügynökségeik és néhány 
nagy nemzetközi szervezet támogatásával finomhangolt, rejtett 
és szinte fel nem ismert módon uralkodnak országokon és 
kormányokon; ma már a régi regionális, feudális 
uralkodórendszerek helyébe lépnek.  
 
Ahhoz, hogy megvilágíthassuk a rejtett feudális uralkodási 
akaratot, amely néhány mai emberben rejlik, emlékeznünk 
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kell a régi uralmi rendszerekre, amelyekben: 
a) az alattvaló életét emberi jogok nélkül kellett élni, 
 
b) a törvény nem vonatkozott minden emberre 
,  
 
c) az alattvaló jobbágyként nem rendelkezett az élete vagy a 
szabadsága felett, 
 
d) a jobbágyot szellemileg, gazdaságilag és fizikailag is 
kizsákmányolta a gazdája,  
 
e) a királyokat Isten nevezte ki,  
 
f) a magasabb rangú nemesek hűbérbirtokokat (földet) adtak az 
alacsonyabb nemeseknek, amelyeket azok jobbágyként kezeltek, 
az adott hűbérbirtokon lakó parasztjaival együtt. A parasztoknak 
adót kellett fizetniük neki, és dolgozniuk kellett neki. A hűbérúr 
maga nem fizetett adót, de szükség esetén hadiszolgálatot kellett 
teljesítenie uralkodója számára, 
 
g) a jobbágyok sorsát Isten, az egyház és a feudális urak előre 
meghatározták. 
 
 
 
A kérdés az:  
Hogyan lehetett az akkori alattvalókat a néhány feudális úr 
uralma alatt tartani, és hogyan lehetett őket kihasználni, mint az 
állattenyésztésben? 
 
Bizonyíték van arra, hogy a királyok, hercegek és nemesek által 
uralt területek többsége abban az időben kicsi volt, kis 
népességgel rendelkezett, és a lakosság mintegy 95%-a 
írástudatlan volt.  
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Az uralkodó évszázadokon át kizsákmányolhatta saját népét kis 
létszámú rendőrséggel, katonákkal és egy kis titkosrendőrséggel, 
amely lefedte a területét, valamint más uralkodóházakkal kötött 
szövetségek és házasságok révén, ha a népesség száma nem 
növekedett a területen.  

További kérdések itt következnek:  
A növekvő népesség minimalizálása és a félelem terjesztése 
érdekében első lépésben megemelték az adókat, ezzel 
tönkretéve a megélhetést, és végül háborúkat szítottak a népek 
között? (lásd még Martin Clauss "A középkor hadtörténete" című 
könyvét és Theodor Kissel "Spektrum der Wissenschaft" című 
folyóiratban megjelent könyvkritikáját, aki így összegezte: 
"Clauss az Anglia és Franciaország közötti százéves háború 
(1337-1453) példáján keresztül mutatja be, hogy a középkorban 
a fosztogatási és pusztítási hadjáratok dominálták a hadviselést. 
Az elsődleges cél nem feltétlenül az ellenség fizikai 
megsemmisítése volt, hanem az erőforrásainak 
megsemmisítése. "), vagy Hekan Baykal "Spektrum der 
Wissenschaft" című régészeti beszámolója egy olyan 
mészárlásról, amely egy egész települést kiirtott, és amelyre a 
tudománynak nincs magyarázata. "A lelőhely legnagyobb 
kiterjedését a vaskorban, Kr. e. 350 és 200 között érte el, amikor 
a területet a keltibériai beron törzs lakta. Ekkorra, amikor a 
brutális razzia is megtörtént, a falu már szinte városi méreteket 
öltött: Az akár öt és fél méter széles, aszfaltozott és járdákkal 
szegélyezett utcák és közterek mentén több mint 300 épület állt, 
amelyekben nemcsak lakások, hanem üzletek és közösségi 
létesítmények is helyet kaptak a becslések szerint 1500 lakos 
számára. 
 

Nem engedték meg a családoknak, hogy kontrollálatlanul 
összefogjanak egy nagyobb csoportként vagy faluként, hogy 
kicseréljék szétszórt tudásukat vagy gondolataikat, és így kreatív 
ötletekkel vitassák meg egzisztenciális gondjaikat a tudás, a jólét 
és a függetlenségük elérése érdekében?  
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Vajon a feudális struktúrákhoz nem tartozó emberek 
szándékosan maradtak szegények, hogy ne tudjanak tudást 
szerezni, ne tudjanak egyre növekvő családokat, településeket 
vagy városokat építeni és táplálni? Ha igen, megsemmisítették 
őket? 

Ha az emberek nem tudtak tovább dolgozni, vajon korán meg 
kellett halniuk, hogy a tudást ne lehessen megszerezni és 
továbbadni?  

Lehetővé kell-e tenni, hogy a jobbágy csak a hűbérúr 
beleegyezésével utazhasson, hogy a jobbágy tulajdonát, 
valamint a jobbágyhoz való hozzáférést bármikor lehetővé 
tegye? 
 
Ezért váltak jobbágyokká:  
 
- a tudáshoz való hozzáférést évezredeken át elzárták, 
- nem kaptak iskolai oktatást,- a  
Bibliát latinul írták, 
- az istentiszteletet latinul tartották vagy- az  
adóterheket olyan magasra hajtották, hogy a lakosság szegény 
maradt, és így a túléléstől, betegségektől, háborúktól való 
fokozott félelem miatt nem tudott törődni az oktatással, a 
kreativitással, vagy tudatosan kirekesztett  
másokat az egzisztenciális félelmek miatt?  
 
Ehhez a népességszámok, az emberek hangulata, a háborús 
évek előtti feljegyzések az egyes uradalmakban egy tudományos 
tanulmányban szolgáltathatnak információkat.  
 
 
Ugyanakkor a középosztály összeomlása a zárlatok, a 
válságtörvények és a média félelemhisztériája révén a 
szegénység és a félelem üdvözlendő gyorsítójának tűnik, amely 
együtt jár a népesség IQ-csökkentésével, hogy a 
népességcsökkentést lélegzetelállító sebességgel hajtsák végre 
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(lásd még Sztálin, Hitler, Mao és a kambodzsai kormány 1975-
79-es igazolásait). 
  
Vajon a középosztály vagyonát, technológiáját és tudását a 
feudális uralomhoz hasonlóan a legalacsonyabb áron adják 
vissza a hatalmasoknak és a kormányoknak, és ezzel 
egyidejűleg létrejön egy globális adatdiktatúra feudális 
uralommal, amelynek bármikor lehetősége van válságokat 
kiáltani, hogy csökkentse a lakosságot, és újra digitális feudális 
uralmat építsen ki a hasznosság érdekében?    
 
 
Ezen túlmenően, meg lehet kérdezni:  
Miért ítélték el vagy pusztították el azokat az embereket, akik 
saját kezdeményezésükre magas szellemi képességeket 
fejlesztettek ki, és tudásukat a nép nyelvén minden ember 
számára elérhetővé tették, valamint a lakosság számára 
eligazodást, orvosi segítséget, gyógyítást, a tudáshoz és a 
megvilágosodáshoz való hozzáférést biztosítottak (Szókratész, 
Galilei, Bruno, a névsor könyvekig folytatható) ?  
(Lásd a felségsértést, az összeesküvés-pereket, a vallási 
hitvitákat és a boszorkányégetéseket Európa-szerte. )  

A nép emberét a 18. század végéig távol tartották az írástól és 
olvasástól (az államok többségében iskolai illetékkel is), hogy ne 
tudja magát képezni, és így a családban az oktatás és a jobb 
élet- és jövedelemlehetőségek révén ezt növelni?  

Az embernek kreativitás és műveltség híján nem kellene 
segítenie azon, hogy hasznos emberként és jobbágyként 
kizsákmányolják, szegény maradjon és korán meghaljon, amikor 
már nem tud dolgozni?  

A feudalizmus és a jobbágyság megakadályozta, hogy a nép 
embere elég sokáig éljen ahhoz, hogy elméjét önirányított 
kíváncsisággal és a világ megismerésével fejlessze, akár iskola 
vagy oktatás nélkül, egyedül a természet segítségével.  
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Miért adóztatták meg a szegényeket és a munkájukat, a 
feudális urak pedig továbbra is kereshettek a 
munkateljesítményen anélkül, hogy maguk is adót fizettek 
volna. Miben különbözik ez a mai naptól? Míg a nagyvállalatok a 
dolgozók adóját az állam számára nyilvánosságra hozzák, 
beszedik is, sőt törvényes és a kormányok által engedélyezett 
szerződéses kapcsolatokkal a jövedelemadójukat, adószervező 
és -beszedő, betegség- és munkaellenőrző és -teremtő 
szolgálatukért nemzetközileg szinte nulla adóra csökkentik, és 
egyre nagyobb vagyonokat halmozhatnak fel, és ezzel a 
bosszúálló hatalommal, lobbizással és befolyással a 
kormányoknál és a médiában saját akaratuk szerint alakíthatnak 
(mint a tőkeerős fejedelmek a birodalmi uralkodókkal a feudális 
uralomban).  

Részlet a Wikipédiából 2020. október 10-én a németországi 
jobbágyságról, amely Európa-szerte különböző formában 
létezett.  

 

 

 

(A Wikipédián található részlet: Serfdom, kékkel jelölve) Ez a szöveg a 
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenc alatt áll. A(z) Schloss 
Biebrich című Wikipédia-szócikkely anyagát használja. 
A szerzők listája a Wikipédiában található. 

Schleswigben és Holsteinben nem rendelkeztek arról, hogy az uradalomból az 
uradalom urának beleegyezése nélkül elköltözzenek. A földesúrnak joga volt a 
jobbágyot harmadik személyektől visszakövetelni. A területi urak között 
kiadatási szerződések léteztek, és más nemesek, városok és kézműves céhek 
csak olyan jobbágyokat fogadhattak be, akik a földesúr által kiadott oklevelet 
tudtak felmutatni. Württembergben ezzel szemben több új szabály is született: 
1455-ben úgy tűnik, a költözés szabadsága érvényesült; az elköltözőnek csak 
emberadó fizetését kellett vállalnia. 1523-ban az emberadó egy esetben 36 
heller (Schwäbisch Hallban vert ezüstpénz) volt.  
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A Leibherr uradalmából 1495-ben tilalom, 1514-ben általános engedély volt az 
elköltözésre, húszéves átmeneti idővel. 1520-ban ezt az engedélyt előbbre 
hozták, 1537-ben pedig ismét visszavonták. 1551-ben ismét megadták a 
távozási jogot, majd 1598-ban végleg visszavonták. Az elköltözési jog 
azonban nem jelentette azt, hogy a jobbágyság megszűnt, vagy azt egy 
idegen helyi úr megszüntette; inkább a jobbágyság elsőbbségének elve 
érvényesült Dél-Németországban.  

A jobbágyok adóját, például az emberadót, a földesúr olyan helyeken is 
beszedhette, amelyek nem az ő tulajdonát képezték. A jobbágytelkeket, 
amelyekkel a jobbágyságot évente újból elismerték, a tyúkbérlők magas 
adminisztrációs költséggel "Fasnachthennen" néven a földesúri és helyi 
uradalmon kívül gyűjtötték be, és az emberadóhoz hasonlóan a tyúkkönyvbe 
is bejegyezték.  

 

szabadságvesztés   

A jobbágyságot a születés hozta létre; a döntő tényező az anya státusza volt. 
Ha egy özvegyembernek több házasságból is voltak gyermekei, ez akár a 
gyermekek elvételéhez is vezethet.  

A szabadok rabszolgasorba kerülhettek. A szabad státusz "elévülése" akkor 
következett be, amikor egy szabad ember olyan területen telepedett le, ahol a 
vidéki lakosság jobbágy volt. Még a szabadon született gyermekek is 
jobbágyokká váltak, ha szüleik születésük után jobbágyokká váltak. Azok, akik 
szabad emberként már nem tudták magukat gazdaságilag eltartani, 
jobbágyokká válhattak. Ahhoz, hogy ez a nyilatkozat érvényes legyen, írásban 
kellett megtenni, egy átadásról szóló levélben. Előfordultak előre elkészített 
minták szerinti tömeges eskütételek is, amelyekkel az alattvalók vállalták, 
hogy testükkel és javaikkal nem idegenítik el magukat a földesúrtól, 
Württembergben 1282/1283-ban és 1296/1297-ben, Bázelben pedig 1499-
ben.  

A jobbágyság megszüntetése a földesúr tetszése szerinti, fizetés ellenében 
történő felszabadítással valósulhatott meg. Az uradalomtól való távollét a 
jobbágyság megszűnését eredményezte. Egyedülállók esetében ez az 
időszak 31 év, hat hét és három nap, házasok esetében tíz év volt.  

Württembergben a jobbágyok cseréjére az egyes urak között kivételes 
esetekben került sor, különösen a szomszédos területeken. A jobbágyok 
kezdeményezésére is történt változás, többnyire akkor, amikor meg akartak 
házasodni, és ezért el akartak költözni, de nem volt pénzük váltságdíjra.  

A jobbágyokat áruval együtt és egyénileg is el lehetett adni. Általában az 
elszegényedett alsóbb nemesség adta el a jobbágyokat a fizetőképes 
magasabb nemességnek.  
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A rabszolgaság és a jobbágyság megkülönböztetése  

A rabszolgaság és a jobbágyság megkülönböztetésére három fő nézet létezik, 
nevezetesen a különbség, a hasonlóság és az azonosság. 

Sokszínűség  

A történelmi materializmus fejlődési különbséget feltételez. Eszerint a 
rabszolgatartás rendszerében a megmunkált termék egésze a rabszolga 
tulajdonosát illette meg, aki aztán annyit adott a rabszolgának, hogy az 
életben maradhasson. A feudalizmusban a jobbágy vagy földesúr először 
megkapja munkájának teljes termékét, de egy részét természetben vagy 
pénzben le kell adnia a hűbérúrnak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az elnyomó 
és a kifosztó, hanem az elnyomottak és a kifosztottak is részesülnek a 
termékből. A többlettermék többé-kevésbé a hűbérúrhoz kerül, de az a tény, 
hogy a termék egy része jogosan a jobbágyé, és hogy ez a rész sok esetben 
magasabb munkával növelhető, a feudális rendszert az ókori rendszerhez 
képest fejletté teszi, és elsősorban a létezését teszi lehetővé.  

Hasonlóság  

A nemzetközi szerződések és az azokat végrehajtó nemzeti büntetőjogok 
szintén feltételezik a rabszolgaság és a szolgaság közötti különbséget, de 
ugyanazt a jogkövetkezményt, nevezetesen az abszolút tilalmat rendelik el. Az 
1926. szeptember 25-i rabszolgasági egyezmény szerint a rabszolgaság 
"olyan személy állapota vagy státusza, akire a tulajdonjoggal járó hatalmat 
vagy azok bármelyikét gyakorolják". Csak harminc évvel később, a 
rabszolgaság eltörléséről szóló, 1956. szeptember 7-i Kiegészítő Egyezmény] 

egészíti ki a szolgaság jogi meghatározását: "A szolgaság egy olyan személy 
állapota vagy jogi státusza, aki törvény, szokás vagy megállapodás alapján 
köteles egy másik személy földjén élni és dolgozni, és ennek a személynek 
bizonyos fizetett vagy fizetetlen szolgáltatásokat nyújtani, anélkül, hogy 
önállóan megváltoztathatná helyzetét.".  

Az ENSZ 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 4. 
cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 4. cikkének (1) bekezdése 
a rabszolgaság vagy szolgaság tilalmáról szól, csakúgy, mint az Európai Unió 
2009-ben ratifikált Alapjogi Chartájának 5. cikkének (1) bekezdése. A 
rabszolgaságra és a szolgaságra vonatkozó büntetőjogi rendelkezést 1866-tól 
2005-ig az Északnémet Konföderáció, a Német Birodalom és a Német 
Szövetségi Köztársaság büntető törvénykönyvének 234. szakasza 
tartalmazta, szinte azonos szövegezéssel, amelyet következetesen ugyanígy 
számon tartottak; 2005-től 2016-ig a büntető törvénykönyv 233. szakaszában, 
2016 óta pedig a büntető törvénykönyv 232. szakaszában található megfelelő 
rendelkezés. 

L 
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A 16. századtól kezdve Európában lassan bevezették az első 
kötelező iskolákat, amelyek a 18., 19. és 20. században az 
iparosodás kezdetéig nagyobb nemzeti területekre terjedtek át, 
amelyek iskolai közvetítői küldetésében azonban az általános 
ismeretek, a képzelet és a kreativitás kikerült, és a tananyag az 
"ABC-tárgyi munkások" számára legfontosabb kulturális 
technikákra redukálódott. A tantárgyak és azok tartalmi 
korlátainak tanítása a kreativitás oktatása nélkül (néhány 
reformmal) a 19. századból átkerült a mai oktatásba, megtartva a 
kreativitás és az innováció kizárásának fő irányultságát. A 
klasszikus "Studium Generale"-t, amely összekapcsolja és bővíti 
a tudás területeit, az állam általában nem, vagy csak minimális 
formában kínálja az egyetemeken. A "Studium Generale" 
minősége az egyén saját kezdeményezésére és kognitív 
képességeire van bízva (lásd még Leonardo da Vinci), és az 
egyénre marad (még számos akadály ellenére is), hogy saját 
kezdeményezésére találja meg a haladást és az újításokat.  

Részlet a Wikipédiából Kötelező oktatás 
Ez a szöveg a Schloss Biebrich című angol Wikipédia-szócikk ezen 
változatának fordításán alapul, és a Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported licenc alatt áll. A szerzők listája a Wikipédiában található. 
 
Bár Genf már 1536-ban bevezette a tankötelezettséget, majd ezt követően 
más államok[2] és kisebb államegységként a Pfalzi-Zweibrückeni Hercegség 
1592-ben[3], Strasbourg városa pedig már 1598-ban követte a példát egy 
megfelelő törvénnyel, a legtöbb európai állam csak a 18. században vezette 
be a tankötelezettséget (Ausztria 1774, Svájc, USA), amely magában foglalta 
a magántanulást, vagy a kötelező oktatást (Liechtenstein 1805, Franciaország 
1882, Németország1919[4]). 
 
A Thomas Malthus és a szociáldarwinizmus után a mai 
gondolkodók és az emberiség állítólagos megmentői (a francia 
forradalom idején 1789-1799) az emberiség szervezett 
minimalizálása a fajfenntartás érdekében a következő okok miatt. 
Ezt a feudális úr-modellt a tudományos tények, tanulmányok és 
az emberiség fejlődése már régen megcáfolta, egészen 
napjainkig, és állítólag tudományos tanulmánynak álcázott hamis 
információkkal akarják elterelni a figyelmet arról, hogy csak a 
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hasznos emberi magatartás fenntartásáról és 
kizsákmányolásáról van szó, a  
eutanázia és eugenikai intézkedések a környezet- és 
vírusvédelem zászlaja alatt az emberiség megőrzése érdekében. 
Ami ezt követte, az a tudományos felvilágosodás álcája alatt 
megvalósuló kreativitás-mentesség volt, amelyben a világ 
növekvő népességét fenyegetésként, nem pedig a demokrácia 
etikai fejlődési előnyeként mutatták be. Ami a tényleges 
évezredes fejlődéssel, valamint a bizonyítékokon alapuló 
kutatásokkal és százszoros dokumentációkkal, az első 
demokráciák kiépülése után is, a világ népességének 
növekedésével bebizonyosodott és bebizonyosodott, hogy téves.   
 
Részlet a Wikipédiából Thomas Malthusról (1766 -1834) 
Ez a szöveg a Schloss Biebrich című angol Wikipédia-szócikk ezen 
változatának fordításán alapul, és a Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported licenc alatt áll. A szerzők listája a Wikipédiában található. 
  
William Godwin optimista, az emberi társadalom tökéletességére és fő 
problémamegoldó képességére vonatkozó nézetének kritikájaként Malthus 
a Népesedési elvről szóló esszéjében (1798) a túlnépesedést mint a 
fejlődő gazdaság és társadalom problémáját emelte ki. Malthus 
sorsszerűnek tűnő szükségszerűségként mutatja be, hogy az emberi faj 
vakon engedelmeskedett a korlátlan növekedés törvényének, miközben a 
megélhetést biztosító eszközök nem növekedtek vele azonos arányban. 
Ez a tény olyannyira megalapozottnak tűnt számára, hogy nem habozott 
matematikai axiómaként kijelenteni. Azt állította, hogy az emberek 
geometriai haladással, az ételek pedig aritmetikai haladással növekednek. 
A numerikus példában: Ha egy házaspárnak négy gyermeke van, és nekik 
viszont házanként négy gyermekük születik, a népesség ennek 
megfelelően növekszik; de az élelmiszertermelés növekedése nem 
ugyanilyen arányban következik be. A jobb öntözés körülbelül 20%-kal 
növeli a termelékenységet. Ez a növekedés azonban nem eredményez 
további növekedést. Így Malthus szerint eljön majd az idő, amikor a 
készletek már nem lennének elegendőek a Föld népességének, ha az 
olyan korrekciós tényezők, mint a betegség, a nyomor és a halál nem 
lépnének be újra és újra az egyensúly helyreállítása érdekében. Malthus 
így fejezte ki a szerencsétlenekről alkotott tudományos és erkölcsi ítéletét 
egy olyan szövegrészletben, amelyet a későbbi kiadásokból törölt, de 
amelyet tanításának szellemére jellemzőnek tartottak: 
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"Az az ember - mondta -, aki egy már elfoglalt világba születik, amikor a 
családjának nincsenek meg az eszközei, hogy táplálja őt, vagy amikor a 
társadalomnak nincs szüksége a munkájára, annak az embernek a 
legkevésbé sincs joga ahhoz, hogy az élelemből bármilyen részt 
követeljen, és valóban túl sok a földön. A természet nagy lakomáján nincs 
számára kijelölt hely. A természet megparancsolja neki, hogy távozzon, és 
nem mulasztja el, hogy még ezt a parancsot is végrehajtsa."[3] 
 
A rabszolgaság és a jobbágyság feudális úrbéri modelljét, 
amelyet az uralkodó osztályok széles körben alkalmaztak, tovább 
erősítette Thomas Malthus eutanáziafilozófiája (Principius of 
Populati és Principles of Economics) és a szociáldarwinizmus, 
hogy csökkentsék az emberek élettartamát. Ez a feudális urak 
tömeggyilkosságra buzdító gondolat nemcsak tudományosan 
tévesnek bizonyult, hanem az emberiség túlélése szempontjából 
fordított hatásúnak is, és nyilvánvalóan cáfolta a népesedési 
adatok pozitív alakulása, a világ népességének kreativitása, az 
erőforrások kitermelése. Ez azonban nem akadályozta meg, 
hogy a Thomas Malthus (a 19. században 1,65 milliárd ember a 
francia forradalom jegyében), Hitler vagy a 
szociáldarwinizmusnak álcázott embertelen eutanázia gondolata 
a mai napig fennmaradt, 2020-ban 7,8 milliárd emberrel és 
tovább él, mint az emberi lét lényege elleni totális támadás, mint 
társadalmi osztály, faj, szegénység vagy életkor eutanázia, 
valamint a világ megmentése érdekében a globális PR-nak 
álcázott környezetvédelmi vitával leplezett kényszersterilizáció 
formájában.  
 
Részlet a Wikipédiából az eugenikáról 
Ez a szöveg a Schloss Biebrich című angol Wikipédia-szócikk ezen 
változatának fordításán alapul, és a Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported licenc alatt áll. A szerzők listája a Wikipédiában található. 

 
A náci faji higiénia hatására sok politikus és tudós felhagyott az eugenika 
eszméivel. Az ENSZ 1948-ban írta alá az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát, amely a következő mondatot tartalmazza: "A házasságra 
érett korú férfiaknak és nőknek joguk van a házasságkötéshez és a 
családalapításhoz, faji, nemzetiségi vagy vallási korlátozások nélkül". 
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1978-ban az UNESCO eszménynek nyilvánította minden ember alapvető 
egyenlőségét. [76] 

A náci radikalizálódásra válaszul szinte minden ország elfordult a 
korábban gyakorolt eugenikus politikájától, bár az eszme nem tűnt el. 
Julian Huxley, az UNESCO első főigazgatója és a Természetvédelmi 
Világalap társalapítója, a Brit Eugenikai Társaság elnöke és az eugenika 
támogatója 1947-ben azt mondta: 
"[E]nnek ellenére, hogy teljesen igaz, hogy bármilyen radikális eugenikai 
politika hosszú évekig politikailag és pszichológiailag lehetetlen lesz, az 
UNESCO számára fontos lesz, hogy az eugenikai problémát a legnagyobb 
gondossággal vizsgálja meg, és hogy a közvéleményt tájékoztassa a 
szóban forgó kérdésekről, hogy sok minden, ami most még 
elképzelhetetlen, legalábbis elgondolhatóvá váljon.". 
 
"Bár kétségtelenül igaz, hogy bármilyen radikális eugenikai politika 
politikailag és pszichológiailag még hosszú évekig lehetetlen lesz, az 
UNESCO számára fontos lesz annak elismerése, hogy az eugenikai 
problémát a lehető legnagyobb gondossággal tanulmányozzák, és hogy a 
közvéleményt olyan mértékben tájékoztatják a tényekről, hogy az 
elképzelhetetlen legalábbis elgondolhatóvá válik." 
- Julian Huxley[77] 
Az 1920-as és 1940-es évek közötti tankönyvek gyakran tartalmazták a 
tudományos fejlődést az eugenikus gyakorlatokkal kapcsolatban. Számos 
korai genetikai tudományos folyóirat tartalmazott eugenikai cikkeket. A 
háború utáni időszakban számos ilyen utalást eltávolítottak. A tudományos 
folyóiratok még a nevüket is megváltoztatták. Például 1969-ben az 
Eugenics Quarterly átnevezte magát Social Biology-ra. Néhány prominens 
akadémikus azonban továbbra is támogatta az eugenikát. 1963-ban a 
Ciba Alapítvány konferenciát hívott össze az ember jövőjéről, amelyen 
három neves biológus és Nobel-díjas (Hermann Müller, Joshua Lederberg 
és Francis Crick) beszélt az eugenika mellett. [78] Az egyházi szférában is 
továbbra is voltak pozitív hangok az eugenikával kapcsolatban; például 
még 1953-ban XII. Pius pápa az "Első Nemzetközi Genetikai 
Szimpóziumhoz"[79] írt feljegyzésében az eugenika és a genetika alapvető 
megközelítését erkölcsileg helyesnek nyilvánította. [80]  

 
Náci időszak  
→ Fő cikk: Nemzetiszocialista faji higiénia 

A Harmadik Birodalomban az "árja" családok születési arányát 
szociálpolitikai intézkedésekkel kellett növelni, és az "életre méltatlan 
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életet" meg kellett akadályozni, szegregálni és el kellett pusztítani. Hitler 
hatalomra kerülése után már 1933 júliusában a nemzetiszocialista 
ideológia fontos részeként bevezették az eugenikus sterilizációs törvényt 
("Törvény az öröklődően beteg utódok megelőzéséről"): a korábbi 
tervezetekkel ellentétben a kényszersterilizációt is előírta, viszonylag nagy 
népességcsoportoknak örökletes alsóbbrendűséget tulajdonított, és - 
nemzetközi összehasonlításban példa nélküli módon - 1939-ig néhány év 
alatt ténylegesen mintegy 300 000 ember sterilizálásához vezetett, ami 
1945-ig további 60 000 fővel nőtt. Az érintettek közül néhányan meg is 
haltak a sterilizációs műtét következtében.  
Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban 1907 és 1939 között 
mintegy 31 000 embert sterilizáltak, Svédországban 1934 és 1948 között 
mintegy 12 000-t. A Német Szövetségi Köztársaságban a kártérítési 
kérelmeket hosszú éveken át elutasították. A kényszersterilizáltak csak az 
1970-es évek végén kaptak rokkantsági nyugdíjat. 

A törvény lehetővé tette a célzott sterilizációt különböző olyan betegségek 
esetén, amelyeknek genetikai okát gyanították, nevezetesen "veleszületett 
gyengeség, skizofrénia, körkörös (mániás-depressziós) elmebaj, örökletes 
esési betegség, örökletes Szent Vitus-tánc (Huntington-kór), örökletes 
vakság, örökletes süketség, súlyos örökletes testi deformitás, [...] súlyos 
alkoholizmus" esetén. (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Jog és magyarázatok, München: J.F.Lehmanns 
Verlag, 56. o.). A sterilizálásról "örökös egészségügyi bíróságoknak" kellett 
dönteniük az érintett személy, gyámja vagy közalkalmazott orvosai, illetve 
az intézetek igazgatói kérésére, és a döntés után "a meddővé tenni kívánt 
személy akarata ellenére is végre kellett hajtani" (Gütt et al. 1934: 58. o.). 
Más európai országoktól eltérően a náci Németországban az eugenikának 
ez a radikális változata végül is az "életre méltatlan élet szisztematikus 
kiirtásához" vezetett, amit az "alsóbbrendűek" eugenikus leértékelése 
legalábbis elősegített. Hitler már 1929-ben, a nürnbergi birodalmi 
pártkongresszuson kijelentette: 

"[...] ha Németországban évente egymillió gyerek születne, és a 
legveszélyeztetettebbek közül 700-800 ezret eltávolítanának, a 
végeredmény akár még az erő növekedése is lehetne." 
Az 1939 és 1941 közötti T4-es akció ismét hidat képezett az európai 
zsidók elleni holokauszthoz.  
 

Amikor a náci birodalom lejáratta az eugenikát, az eugenika 
híveinek új stratégiákra volt szükségük. Így 1946-ban Julian 
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Huxley, a Brit Eugenikai Társaság alelnöke lett az UNESCO 
["Egyesült Nemzetek Nemzetközi Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Szervezete"] első főigazgatója. Egy általa írt 
hivatalos ENSZ-dokumentum, "Az UNESCO, annak célja és 
filozófiája", mutatja: 

"Bár bizonyára igaz, hogy egy radikális eugenikai politika 
politikailag és pszichológiailag még sokáig lehetetlen lesz, az 
UNESCO számára fontos lesz, hogy az eugenikai problémát a 
legnagyobb gondossággal vizsgálja, és hogy a közvéleményt 

tájékoztassa a szóban forgó témáról, hogy sok minden, ami ma 
elképzelhetetlennek tűnik, legalább újra elgondolhatóvá váljon." 

 
 A  cél az volt, hogy az eugenika vagy a népességszabályozás 
témáját teljesen új és pozitív módon, az emberiség 
megmentéseként öltöztessék fel. Az eugenika mostantól azt 
jelenti: A Föld védelme a kizsákmányolástól, a szennyezéstől 
és az ökológiai katasztrófától, amelyet az ember és nem az 
ipar és a kormányok lobbista törvényhozása okoz.  
A "felvilágosodás" évtizedei következtek, amelyekben a világ 
növekvő népességét az emberiségre leselkedő fenyegetésként 
állították be, hogy a környezetet, amely egyre jobban szétesik, 
a világ népességének növekedésének tulajdonítsák, elfelejtve, 
hogy az embereknek nincs hatalmuk megakadályozni az ipart 
és a kormányokat abban, hogy a környezetre káros dolgokat 
termeljenek vagy állítsanak elő. A tiltakozásokat és 
tüntetéseket rendőri beavatkozással akadályozták, a média 
lejáratta őket, a résztvevők számát ritka dilettánsokként írták 
le, a fenntartható környezetvédelmi koncepciókat pedig nem 
terjesztették elő, hanem egyes esetekben megadóztatták és 
elrendelték. Ezzel szemben az elavult, környezetkárosító 
iparágakat erős lobbyfelajánlásokkal finanszírozzák.  
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(Választási koncepciók a pártok számára, ellenőrzött és 
központosított médiajelentéseken keresztül), amelyek védik 
és támogatják az iparágat. A munkahelyek megőrzésének 
korrupciójával a régi, környezetkárosító technikákba 
fektetnek be, és nem az oktatásba, a második 
felvilágosodásba, a Studium Generale-ba, a lakosság 
kreativitásának előmozdításába, az oktatásba és a 
közvetlen demokráciába, az emberek alapjövedelmébe, 
valamint az összes polgár közös környezeti jövőjébe. 
  
 
Az eugenika kronológiája a 20. és 21. században: 
- 1948-ban Huxley megalapította a Nemzetközi 
Természetvédelmi Uniót (IUCN).  
 
- 1961-ben Huxley megalapította a WWF-et (World Wildlife 
Fund). Az alapító tagok között volt például Godfrey A. 
Rockefeller, Bernhard holland herceg és II. Erzsébet angol 
királynő férje, Fülöp herceg is.  
 
- 1969-ben Nixon elnök kiadta a "Népességnövekedés és az 
amerikai jövő" című jelentést, amely John D. Rockefeller 
vezetésével készült. Hogy nyilvánvalóan arról volt szó, hogy az 
eugenika ismét reményteli legyen, A következő idézet a 
jelentésből mutatja az eugenikai kapcsolatot:  

"A népesség nem növekedhet a végtelenségig. Ezt senki sem 
kérdőjelezi meg, és a megállapításunkban azt mondtuk, hogy úgy 

gondoljuk, hogy a nemzetnek most már üdvözölnie kell a 
stabilizált népesség[ek]et, és terveznie kell." 

 
- 1972-ben Stockholmban tartották az első nemzetközi 
környezetvédelmi konferenciát. Az elnöki tisztet Maurice 
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Strong, David Rockefeller közeli barátja töltötte be. Azóta a 
környezetvédelmi mozgalom az elmúlt évtizedekben más 
válságproblémákra összpontosított, mint például a savas eső, 
az ózonlyuk, a trópusi erdők stb., ahelyett, hogy a 
kormányokat és a gyártó vállalatokat hibáztatta volna. 
 
Végül 1988-ban megalakult az IPCC ["Intergovernmental Panel 
on Climate Change" (Kormányközi Éghajlatváltozási Testület)], 
amely "Intergovernmental Panel on Climate Change" 
(Kormányközi Éghajlatváltozási Testület) néven ismert. Az 
Éghajlatügyi Tanács által készített jelentések hiteles forrásként 
szolgáltak a média és a "globális felmelegedés" számos más 
szócsöve, például Al Gore volt amerikai alelnök számára. 
Időközben a globális felmelegedés és az ezzel kapcsolatos 
CO2-kibocsátás csökkentése egyre inkább előtérbe került, így 
mára a politika és a vezető elit találkozóinak egyik fő témájává 
vált, és ezzel bezárult a kör az eugenika előtt.  
 
 -1988 Fülöp herceg a Német Sajtóügynökségnek nyilatkozva:  

"Amikor újjászületek, halálos vírusként akarok visszatérni, hogy 
hozzájáruljak valamivel a túlnépesedés megoldásához." 

 
-2021 Az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen asszony a 
Világgazdasági Fórumon egy újabb világjárványra 
figyelmeztetett, ha nem teljesülnek az éghajlati célok. 
 
A mai eugenika szószólóinak tehát új lendületet ad a 
szociáldarwinizmus eszméjével keveredő, elszabadult 
kapitalizmus.  
 
Részlet a Wikipédiából Szociáldarwinizmus 
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Ez a szöveg a Schloss Biebrich című angol Wikipédia-szócikk ezen 
változatának fordításán alapul, és a Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported licenc alatt áll. A szerzők listája a Wikipédiában található. 
A szociáldarwinizmus a társadalomtudományok elméletének egy olyan 
iskolája, amely a biologista determinizmust, mint világnézetet hirdeti. A 19. 
század második felében és egészen a második világháborúig nagyon 
népszerű volt. A darwinizmus részleges szempontjait félreértelmezi az emberi 
társadalmakkal kapcsolatban, és fejlődésüket a "létért folytatott küzdelem" 
természetes szelekciójának eredményének tekinti. Franz M. Wuketits szerint a 
szociáldarwinizmus különböző változatai három alapvető állításban értenek 
egyet:  

- A szelekció elmélete teljes mértékben alkalmazható társadalmi, 
gazdasági és erkölcsi szempontból is, és fontos szerepet játszik az 
emberi fejlődésben. 

- Van jó és rossz genetikai anyag. 
- A jó örökletes tulajdonságokat támogatni kell, a rosszakat pedig ki kell 

irtani. 

A szociáldarwinizmus egyik kritikája a biológiai törvények kritikátlan és téves 
átvitele az emberi társadalmakra. Ráadásul számos alapfeltevését nem fedi 
Darwin elmélete, és a modern tudomány elavultnak tartja. Darwin elméleteinek 
ez az átvitele, amely többek között egy naturalista tévedésen alapul, nem 
feltétlenül származik Darwin munkásságából, és távolról sem felel meg Darwin 
világ- és emberképének.  

 
Az eugenikusok, az eutanázia híveinek és a szociáldarwinisták 
érvelését tudományosan megcáfolták, és ma az emberek 
kizsákmányolását, valamint a feudális uralmak hatalmának 
fenntartását igazoló tömeggyilkosság és népirtás mítoszának 
tekintik. 
 

De vissza a népesség oktatásának fejlődéstörténetéhez.  

Annak érdekében, hogy az iparosítás folytatódjon itthon és 
nemzetközi szinten is versenyképes legyen, a forradalmak, 
felkelések és lázadások után a munkások és a polgárok számára 
biztosították az emberi jogokkal rendelkező parlamenti 
demokráciát, mert a gazdaságnak szüksége volt a munkásokra?  
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Az internetes média a mai napig lehetőséget ad a lakosságnak 
arra, hogy a feudális urak befolyása nélkül, a jövőbeni félelmek 
nélkül alávetetté váljon, hogy tájékozódjon, vagy hogy saját 
információit világszerte terjessze. Ezzel szemben lehetségesnek 
tűnik, ha valaki átrepül az új médiatájképen, hogy egy PR és 
média dezinformációs ipar, hogy öninformáló emberek, álhírekkel 
minden médiában, hogy összezavarják, destabilizálják, 
megosztják és megpróbálják lejáratni.   
 
A robotok és az öntanuló programok új "iparosítása 4.0" a 
jövőben feleslegessé teszi a monoton munkát végző 
munkásokat. Ez időt ad az embereknek arra, hogy 
gondolkodjanak, hogy tovább képezzék magukat, hogy bővítsék 
kreatív képességeiket, az új médián keresztül az információk 
szélességét és mélységét, és hogy az információk 
megkérdőjelezésével szelektíven elkülönítsék az álhíreket a 
valós információktól. Felmerül, hogy jelenleg a demokráciában 
régóta szükséges határozott és művelt demokraták, akik több 
demokráciát, együttdöntést és társvilági törvényeket követelnek a 
vállalkozások és erőforrások számára az emberiség védelme és 
a jövőbeli fejlődés érdekében.  
 
Az információs és a populáris és médiaszertartásokról szóló 
ismeretek megmutathatják, hogy hol fordultunk rossz irányba a 
fejlődésünkben, és hogy ezek az információs szertartások 
hogyan egyengetik az utat a gyilkos egoista rendszerek előtt az 
államok társadalmi rendszereiben, amelyek csak önkorlátozó 
csoportokban gondolkodnak és cselekszenek.  
  
Niklas Luhmann német társadalomfilozófus 1996-ban így fejezi ki 
magát a kreativitás művészeti képletéhez és a társadalmi 
rendszerek neuronális és epigenetikus hatásos információi által 
történő evolúciójához:  
"Úgy is felfoghatnánk, mint egy olyan evolúciós vívmányt, amely, 
ha egyszer feltalálták és bevezették, önműködővé válik. Ha ezt 
az eredményt átvisszük a modern társadalom rendszerére, 



 

 
27 

amely választásokon keresztül hozza létre és szünteti meg 
struktúráit, akkor az evolúció eredményét látjuk."  
 
A felfedezést, miszerint a kreativitásból vagy a félelmekből 
származó új információkat az emberek vagy egész nemzetek 
irányítására használják az ideghálózatok, valamint az 
epigenetika médiainformációkon keresztül történő alakítása 
révén, évekkel később olyan tudósok kutatásai erősítették meg, 
akiknek eredményeit orvosi Nobel-díjjal tüntették ki.   
 
Hetvenöt évvel ezelőtt Hermann Göringöt megkérdezték a 
nürnbergi perben: "Hogyan vette rá a német népet, hogy mindezt 
elfogadja? Azt mondta:  
"Hát persze, az emberek nem akarnak háborút. (...) De végül is egy 
ország vezetői határozzák meg a politikát, és mindig könnyű rávenni 
a népet, hogy egyetértsen vele, legyen szó demokráciáról, fasiszta 
diktatúráról, parlamentről vagy kommunista diktatúráról." ( ....). 
"Ó, ez mind szép és jó, de az embereket mindig rá lehet venni, hogy 
kövessék a vezetők parancsait, szavazati joggal vagy anélkül. Ez 
nagyon egyszerű. Nem kell mást tennie, mint azt mondani az 
embereknek, hogy megtámadják őket, és a pacifistákat hibáztatni a 
hazafiság hiányáért, és azt állítani, hogy veszélybe sodorják az 
országot. Ez a módszer minden országban működik."  
(Forrás: Nürnbergi napló, Fischer Verlag)  
 
A kreativitást, az innovációs technológiát, a találékonyságot és 
az epigenetikus kreativitás-gyógyító művészeti képletet azonban 
még a demokráciákban sem tanítják a mai napig az iskolákban 
és az egyetemeken. A lakosság IQ-ját, egészségét és 
szabadságát újra és újra szabotálják az álhírek vagy a média 
által készített és eltúlzott, valamint a legnagyobb félelmet keltő 
eseménybeszámolók a médiában (és így a demokráciában is).   
 
Ez a történelem és régóta ismert, hogy számos birtokosok a 
tudás, amely által vezetett átadása tudás, kreativitás, egészség 
az önsegítés az emberek által a feudális urak a tudatában a 
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lakosság vádaskodó Fake News mobbed és nem a terjesztő a 
tudás, a kreativitás és az önsegítés tudás hírnökök elősegítette, 
hanem a hatalmi rendszerek eretneknek, boszorkánynak, a 
felségsértőknek vagy az összeesküvés híveinek, 
összeesküvőknek és népkárosítóknak mobbingolták, a lakosság 
többségét a feudális urak (jutalmak útján is) arra irányították, 
hogy feljelentse, kiközösítse, üldözze vagy megölje őket. 
Mindazonáltal lassan, három évszázad alatt, az oktatás első 
hullámával kialakult egy olyan demokrácia, amelyben a feudális 
urak már nem voltak előtérben az uralmi rendszerükkel, és csak 
burkoltan tudtak fellépni. 
 
 
Amennyiben egyes államokban a vagyon, a technológia és a 
tudás a középosztály (mint Hitler 1945-ig;, Kambodzsában 1975-
1979, az NDK-ban 1989-ig, Oroszországban 1991-ig, Kínában 
1949-től a 70-es évek végéig) az államra szállnak vagy tiltják, 
mert a középosztály és annak alkalmazottai (a legfeljebb 499 főt 
foglalkoztató vállalatok -az éves forgalom figyelembevétele 
nélkül- 1999-ben a németországi Szövetségi Statisztikai Hivatal 
szerint 98 főt képviselnek,8 %-a az ország középosztályának) 
garantálhatja egy ország szabad fejlődését, az emberek 
függetlenek az államtól, gazdasági javakat dolgozhatnak ki, 
valamint az állam vezetési előjoga nélkül, méltóságban és 
legalábbis már állami oldalról történő kizsákmányolás és 
korrupció nélkül élhetnek szabadon? Kínában az 1970-es évektől 
kezdve a kommunista ideológiát felváltja a pragmatizmus és az 
adatdiktatúra kiépítése "Kína már nem kommunista" - mondja 
Zhang Lifan kínai történész, a Társadalomtudományi Akadémia 
egykori tagja: "Elitista kapitalizmus van, amely szocialista zászlót 
tart maga előtt" - mondja. "A hatalmas vagyonnal rendelkező 
emberek most a hatalom birtokában vannak. Kizsákmányolják az 
alsóbb osztályokat." Szerinte a kiváltságosok monopolizálták a 
vagyont, az erőforrásokat és a hatalmat a párt kezében. "Néhány 
oligarcha nagy vagyonon ül, és a társadalmi elosztás rendkívül 
igazságtalan." Szerinte a kommunizmusból csak az autokrácia 
maradt meg - a tulajdonosi osztály autokráciája." "Illúziót 
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keltenek, hogy megtévesszék az embereket".  "Ők maguk sem 
hisznek benne. Pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amit 
mondanak." Idézet Andreas Landwehr, dpa 
 
A birodalmak története azt mutatja, hogy ahhoz, hogy a népeket 
az országok számban gyengítsék és a többit akaratban 
megtörjék, először a kialakult kultúrát és etikai emlékezetet kell 
kiirtani a félelmet terjesztő válságokkal, háborúkkal, az országok 
középosztályát meg kell gyengíteni vagy meg kell szüntetni, és a 
fejedelmeket a császárok oldalára kell állítani (Róma idején egy 
megszállt ország uralkodó struktúráit, a középkorban a 
fejedelmeket, részben a városok polgárait is, lásd még, hogy 
Mao, Hitler, Sztálin, Kambodzsa vagy az NDK hogyan fosztotta 
meg a középosztályt és a művelt, a kormánynak szemszögükből 
nem megfelelő polgárokat emberi jogaiktól még a 20. században, 
és hogyan fosztotta meg őket az NDK az emberi jogoktól. 
Század az emberi jogaiktól megfosztották és milliókat 
koncentrációs táborokban a rabszolgamunka kizsákmányolása 
Menschnutzhaltung vagy tömeggyilkossággal megszüntették és 
a lakosság többségét a média által a tényleges háttérről 
megtévesztették).  
 
Mennyire hasonlítanak egymásra a középkori törvények és 
rendeletek egyes diktatúraországokban. 
 
 
Őrült, agymosott emberek,  
a középkorban = megszállottak és boszorkányok / 
diktátorok alatt a 20. században; háborús halálesetek nélkül kb. 50-60 millió ember csak a Hitler-
korszakban, Sztálin vagy Mao alatt = népi kártevők, akiket bebörtönöznek, rabszolgaként 
használnak emberkísérletekhez és megölnek.  
 
Tagadók, kormányellenes összeesküvők...  
a középkorban = hitetlenek és eretnekek /  
diktátorok alatt a 20. században; háborús halálesetek nélkül kb. 50-60 millió ember csak a Hitler-
korszakban, Sztálin vagy Mao alatt = népi kártevők, akiket bebörtönöznek, rabszolgaként 
használnak emberkísérletekhez és megölnek.  
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A rendet és a kívánt jövőt veszélyeztető nonkonformisták 
vagy gondolati lázadók, akiket el kell távolítani a 
közfelfogásból.  
a középkorban = nyilvánosan kivégezték vagy börtönbe küldték 
/  
diktátorok alatt a 20. században; háborús halálesetek nélkül kb. 50-60 millió ember csak a Hitler-
korszakban, Sztálin vagy Mao alatt = népi kártevők, akiket bebörtönöznek, rabszolgaként 
használnak emberkísérletekhez és megölnek.  
 
 
Mindez nem titkos tudás. A történészek már régóta bizonyították 
ezt. A társadalmi rendszer fejlődésének kérdése ma a következő: 
Mikor jön el a lakosság igénye a közvetlen demokráciára és 
a fenntartható és etikus kapitalizmusra, amely lehetővé teszi 
számunkra a nagy gazdasági növekedést, sajnálat és 
környezetszennyezés nélkül?  
 
Több mint hét-nyolcmilliárd embert a mai kormányok, akár több 
katonával és rendőrrel, az állampolgárok tovább bővített 
elektronikus megfigyelőrendszerei nélkül csak az emberek 
alapvető jogainak csorbításával, új törvényekkel és 
rendeletekkel, az alaptörvények és az államok alkotmányainak 
megsértésével, valamint a média és az államok parlamenti 
demokráciáinak segítségével tudnak kormányozni (lásd a mai 
menekültáradatot is). Ha a régi politikai rendszerek továbbra is a 
régi, hagyományos elvek szerint akarnak kormányozni, akkor az 
Alaptörvényekben vagy az Alkotmányokban foglalt 
szabadságjogokat és a polgárok garantált jogait úgy kell 
csökkenteniük, hogy bármikor, az emberek megkérdezése nélkül 
szükségállapotot rendelhessenek el a polgárok jogainak további 
korlátozásával, akár 10 vagy 13 milliárd emberrel is.  
 
A világ népességének sorsszerű vagy kreativitás nélküli 
minimalizálása háborúkkal, járványokkal vagy sterilizációval 
és félelemhisztériával nem oldja meg az emberiség 
problémáit, hanem elvágja minden ember jövőjét, mert a 
növekvő kreativitást csökkenti vagy megsemmisíti az 
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internet és az éppen tudatossá váló, K I által jobban 
használható, raj intelligencia.  
 
A világ népességének IQ-jának vagy kreativitásának csökkenése 
a szellemi erőforrások korlátozottságához vezet. 
Fejlődésünket csak néhány ember kitartásának, 
találékonyságának köszönhetjük.  
Az intelligencia félelem általi korlátozása a még szabad 
társadalmakkal szemben már 70 éven belül a jövő félelmei, az 
életöröm hiánya, a motiváció hiánya és a gyermekekkel való 
életből származó erő nélkül értelmetlen léthez vezet, amelyben a 
nem fenntarthatóságra orientált gondolkodás és cselekvés a 
bűnözéshez, a terrorizmushoz, valamint a korlátozott 
innovációhoz és a gazdasági rendszerek korlátozásához, 
szegénységhez, betegséghez vagy szabadságtalansághoz és 
csökkenő immunrendszerhez vezet. Az eredmény tehát egy 
fordított paradicsom, amely hanyatló, újra elhatárolódó fasiszta 
kultúrákat és háborúkat, valamint feudális uralmi rendszereket 
eredményez.  
 
A felmerült kérdés: Miért van ez így?  
Miközben új fenntarthatóságra és lehetőleg végtelen, valamint 
etikusan felhasznált erőforrásokra van szükségünk a világ tovább 
növekvő népessége számára. 
 
Hogyan jöhet létre egy ilyen fejlődés? 
Vajon az elmaradott feudális erők már évekkel ezelőtt 
tanulmányok révén felismerték, hogy az országok lakosságától 
kiinduló, a közvetlen demokrácia megvalósítását célzó globális 
fejlődés azt fogja eredményezni, hogy a pártok és politikusok, 
valamint a globális vállalatok és a megatőke hatalma felbomlik és 
átadja helyét egy új, humánus, etikus kapitalizmusnak?   
 
Vajon a harmadik évezred kezdete az utolsó pillanat-e a 
hatalmasok és egyes politikusok számára, hogy még mindig 
képesek legyenek aktívan fellépni a közvetlen demokrácia 
közelgő fejlődésének megakadályozása érdekében, mivel a 
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világ társadalmi rendszereiben a következő változások 
olvashatók:  
 

1. A mesterséges intelligencia megszabadítja az 
embereket a monoton munkától, és az Új Médián 
keresztül életidőt és információt ad nekik az evolúciós 
gondolkodáshoz.  
 
Álhírek a félelemkeltés és a közvetlen demokrácia 
bevezetésének megakadályozása érdekében: A 
mesterséges intelligencia a munkahelyek 50%-át 
megszünteti világszerte. A munkanélkülieket tartósan 
támogatni kell, és semmit sem kell befizetniük a nyugdíj- 
és szociális alapokba.   
  

2. a belátható második reneszánsz és felvilágosodás 
révén a népességben a jövőtől való félelem feloldódik, és 
a genetikailag rendelkezésre álló kreativitás újra 
felszabadul. 

 
      Fake News a félelemkeltés és a megelőzés érdekében  
      a közvetlen demokrácia bevezetése: mivel egyre több és 
több  
      többet, nem a dolgozó emberek, akik munka nélkül többet 
dolgoznak   
      Időt a gondolkodásra és az eszmecserére, valamint a  
      Tájékoztatás és vita az interneten   
      demokratikus véleménynyilvánítás, és végső soron    
      a közvetlen demokrácia, mint a régóta esedékes   
      Szociális rendszer lépés lesz igény. 
 

 
3. az idősebb és egészségesebb népességnek egyre több 

ideje lesz arra, hogy félelem nélkül gondolkodjon arról a 
társadalmi rendszerről, amelyben élni akar, és azt 
demokratikusan, emberi jogai révén követelni fogja, 
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Álhírek a félelemkeltés és a közvetlen demokrácia 
bevezetésének megakadályozása érdekében: Az emberek 
egyre idősebbek, és mivel már nem dolgoznak, terhet 
jelentenek a nyugdíj- és társadalombiztosítási alapokra, 
amelyeket a munkaidőre kivetett járulékokból és adókból 
táplálnak, 

4. a felvilágosult, öntudatos világnépesség növekedése 
a közvetlen demokrácia révén megtöri a kormányok és a 
rejtett globális feudális urak hatalmi monopóliumát.   

          Fake News, hogy félelmet keltsenek és megakadályozzák 
a  
          A közvetlen demokrácia bevezetése: a növekedés  
          a világ népességének növekedése felgyorsítja a negatív    
          Környezeti folyamatok, energia, élelmiszer, hulladék stb., 
valamint   
          a globális felmelegedés, a kiadások a  
          az iskolai és az egészségügyi rendszer, valamint a 
nyugdíj- és   
          A társadalombiztosítási alapok egyre inkább   
          a munkanélküliek száma a világ népességében   
          és további népvándorlásokhoz fog vezetni, 
          (míg körülbelül 7 milliárd ember számára az oktatás nem    
          már nincs szükség).     
       
Az 1- 4. pontok már nem fedezhetők le, és a mai médiatérben 
PR- médiabeszámolókkal, választási ajándékokkal és hamis 
tudományos információkkal biztosan nem oldhatók meg. Ezek 
vezetnek a hamis mentő következtetés a hatalmasok egy 
ÖTÖDIK még nagyobb embertelenség gondolata a feudális 
uralom Thomas Multhus modellje szerint:  
 
A haszontalan embereknek meg kell halniuk. 
 
Ez elfelejti,  
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a.) hogy egy társadalom információs hálózatában (Dieter 
Liedtke általános információelmélete szerint) nincsenek 
haszontalan emberek. 

b.) hogy ezeket a negatív körülményeket; a környezet, az 
éghajlat, a környezeti mérgek, az egészségügyi 
rendszerek, az ipari élelmiszer, a kreatív oktatási 
fejlesztés vészhelyzetét egyes kormányok az iparnak és a 
vállalkozásoknak tett engedményekkel és az elmaradt 
későbbi változásokkal jóváhagyták és ösztönözték; 

 
1.) a fenntartható termelésre és gyártásra vonatkozó 

jogszabályok elfogadása,   
 

2.) a fenntartható erőforrásokra vonatkozó jogszabályok 
megalkotása,  

 
3.) az oktatási rendszer átalakítása egy etikus és kreatív 

népesség érdekében,   
 

a lakosságot a tájékoztatáson keresztül kísérni egy társ-
környezeti folyamatban,  

 
4.) a félelemkeltés elleni médiakódex bevezetése,  

          csak a jelenlegi válságok azt mutatják, hogy a jelenlegi   
          A kormányok mulasztásai e katasztrófák kezelésében     
          egyáltalán kialakulhatott.  
 
Egyes kormányok a lakosságra mutogatva cselekszenek: Állítsd 
meg a tolvajt!  
 
Az állítólagos tolvajt a látható kormányzati intézkedések 
elrendelt, mindenhol érzékelhető erejű, látható kormányzati 
intézkedésekkel a félelem bénultságába kell rémíteni (a kormány 
médiának szóló irányelvei, valamint a média és a PR-jelentések 
szerint), és a közvélemény, a törvények, a rendeletek, a 
rendőrség és a katonaság jelenlétével a médiavélemény, a 
törvények, a rendeletek, a rendőrség és a katonaság által erős 
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félelmek alatt hamis bűntudatba és megadásba süllyeszteni a 
sorsába (mint tulajdon és biztonság megszerzésére nem képes 
bérlő), amit a lakosság többségének (fokozatosan 90%-ig) 
felsőbb hatalomtól elkerülhetetlennek rendeltek el.  
 
 

A jelenlegi Corona vírus  

A társadalom irányítása a világjárványtól való félelemmel? 

Először is, néhány jó hír.  

A Corona-járvány elveszíti majd a rémületét, és akkor lesz 
ellenőrizhető, amikor már megtanultunk a hibáinkból, hogy 
sokkal halálosabb járványokkal is együtt kell élnünk a 
kormány és a média által elrendelt általános kormányzati és 
médiavélemény szerinti lezárások és félelemhisztéria nélkül.  

Ennek érdekében a vakcinakészítményeket és a jövőbeni 
oltásokkal együttesen alkalmazott hatóanyagaikat figyelembe kell 
venni a különböző kor- és kockázati csoportokban az ilyen 
időben késleltetett oltások által okozott általános egészségügyi 
kockázatra vonatkozó vizsgálatokkal (és hogy a vakcinák a 
mesterséges vírustámadás révén gyengítik-e az 
immunrendszert, és felkészítik-e azt a következő erősebb 
vírustámadásra).  

A gyógyszeriparnak a média és a WHO mellett legalább a 
termékfelelősséget kell vállalnia az általa kifejlesztett és 
értékesített vakcinák káros egészségügyi hatásaiért (a 
médiainformációkkal, a környezettel, a veszélyeztetett csoportok 
számára készült élelmiszerekkel és gyógyszerekkel, valamint a 
kormány által elrendelt zárlatokkal kapcsolatban), a kormánynak 
pedig független hosszú távú vizsgálatokat kell megrendelnie a 
vakcinákról valamennyi veszélyeztetett csoport esetében.  
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Marad a pozitív felismerés (2021 után a következő 
világjárványig) a lakosságban, hogy a gyógyszeripar, a 
kormányok és a média által gerjesztett félelmek és elzárások, a 
saját gondolkodási teljesítmény és a viselkedés megfigyelése, 
most mindenki után a félelem csökkentése; mint IQ és 
intelligencia csökkenése, valamint a depresszió, a betegség 
felhalmozódása és a vírus sejtek bevitelének kulcsa érthető.  

Az alábbi sötét szöveg csak fikció, amelyet mindenki 
felejtsen el minél hamarabb, miután elolvasta, és csak akkor 
ássa elő és emlékezzen rá, amikor a politikai fejlemények 
megmutatják a kormánynyilatkozatokban és a médiában 
rögzített félelemkeltő mechanizmusokat. 

Ennek a sötét fikciónak nincs valósága, és csak egy elmejáték. 
Forgassuk tovább a gondolatot. Mit fog megengedni egy globális 
társadalom, 2022-2025-ben a mainstream média információin 
kívül, mint valóságot és információt anélkül, hogy a 
társadalomból kirekesztett, a médiában viszont 
antidemokratikusan mobbingolt és a politikai és közvélemény-
formáló folyamatokból diszkreditált médiában?  

 
Vajon csak most vesszük észre az interneten, az új médián 
keresztül a rejtett feudalizmus és az irányító vagy meghatározó 
második és harmadik háttérkéz valóságát, amelyet a klasszikus 
médián keresztül nem voltunk képesek érzékelni, vagy a 
világhálón található, társadalmunk ezen állapotára vonatkozó 
információk csupán dezinformációk? 
  
Megint úgy van ez, mint a középkor hitvilágában vagy a 
diktatúrák idején, hogy feltétel nélkül el kell hinnünk, hogy a 
jobbágyoknak a háborúk, a járványok, a klíma és a terrorizmus 
okai felett hirdetett okokat, hogy nem kérdőjelezhetjük meg a 
feudális urak információit, és a tudományos evidens tények után 
nem vizsgálhatjuk meg, és még inkább nem tehetjük közzé? A 
polgárok nem találkozhatnak, nem cserélhetnek eszmét, nem 
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alakíthatnak vitaközösségeket (sem az interneten, sem az analóg 
világban)?  
 
 
A mai kormányzati hiedelmek mellett, amelyeket a középkor 
vallási dogmáihoz hasonlóan a média terjesztett, és a 
tudományok nem tudták megkérdőjelezni (akkor is, mint ma) 
anélkül, hogy a kormányzati oldalról lejáratás és üldöztetés ne 
érte volna őket (a 20. században Hit, Sztálin, Mao országainak 
mainstream médiájában, valamint az Irak elleni támadó háború 
esetében a feudális urak hiedelmeinek médiája által, bizonyított, 
megvilágított tények nélkül). Hitler, Sztálin, Mao országainak 
évszázadában, valamint az Irak elleni agressziós háborúban a 
feudális urak hitének médiája által és bizonyított, megvilágított 
tények nélkül) csak az egyik oldalt, nevezetesen a kormányok 
információit és "hamis híreiket" terjesztették, és ezáltal az 
öncenzúra által mediálisan "tisztázták", mint az egyetlen 
igazságot;  
"Aki kárt okoz az emberiségnek.". 
 
Mindezt akkor is, mint most, anélkül, hogy megoldanák a 
környezeti problémákat, a kapitalista egészségügyet és az 
emberi jogok megsértését a saját országukban, hogy egy 
rejtett jobbágyságot kényszerítsenek a lakosságra, még 
nagyobb emberi jogi jogsértésekkel törvények, rendeletek és 
rendeletek, számtalan gyilkosság révén, a média segítségével, a 
kormányok önfenntartási okokból a lakosság abszolút 
hitvallásával, beleértve az öncenzúrát (amit csak a média tesz 
lehetővé). (A médiát és az újságírókat még nem vádolták meg 
bűneikkel, azzal, hogy Hitler idején hamis információkat 
terjesztettek, hogy segédkeztek a tömegek etikátlan 
öncenzúrájában az álhírekkel, vagy hogy megsértették az emberi 
jogokat, valamint hogy milliók meggyilkolására, egész népek 
kirekesztésére és elpusztítására buzdítottak). 
 
Egyes kormányok középkori feudális uralmi igényének közvetlen 
utódjaként ma is léteznek-e ezek az antidemokratikus és 



 

 
38 

embertelen tájékoztatási hiedelmek, amelyek a lakosság 
öncenzúrájához vezetnek, és a szektás, kommunista, 
nemzetiszocialista és kapitalista vezetők embertelen gyakorlatára 
is emlékeztetnek? 
 
Az éghajlat, a terrorizmus, a környezetszennyezés és a Corona-
járvány (a lista csak példaként szolgál, és tovább bővíthető) a 
médiában a polgárok öncenzúrájával létrehozott média által úgy 
építhető fel és használható fel a jobbágyok hiteként, hogy ezek a 
problémák ideológiai indíttatásból és kreativitás hiányában ne 
legyenek, a kormányok sürgős szükségletként kezelik és 
orvosolják, hanem arra használják fel, hogy a kormányok által 
"az emberiség védelmében" hozott törvények és intézkedések 
révén további súlyos emberi jogi jogsértésekhez, a megélhetés 
tönkretételéhez, a megélhetés felbomlásához és százmilliók vagy 
akár milliárdok halálához vezessenek? 
 
 
A jelenlegi Corona-járvány jól példázza a médiában, hogyan 
lehet a parlamenti demokráciát lebontani:   A Corona-vírus és a 
tömegmédia félelemkeltése által a kormányok által a lakosság 
tudatában egy antidemokratikus öncenzúra jöhetett létre. Ezen 
kívül számos összeesküvés-elbeszélő, -hipotézis van.  
és legendák az új médiában, amelyek összezavarják a 
médiafogyasztót, hogy az az ő szemszögéből és útmutatásul 
elfogadja a kormányok által javasolt öncenzúrát.  
 
Az öncenzúrázó csak lassan és óvatosan nyitja meg a védett 
terét, és csak akkor, ha ezt látja:  
 

1. Lehet, hogy öncenzúra csapdájába sétált bele. 
 

2. Hiteles források és kutatások alapján világossá válik 
számára, hogy a tényeket félremagyarázzák vagy 
elhallgatják előle. 
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3. A nyilvánvaló tudományos adatokból más és új képet tud 
alkotni, ami megszünteti az öncenzúrát. 

 
     4. látja, hogy két információs képet hoztak létre 
         a. az információs-kormányzati vonal képét a  
         Útmutató az öncenzúrához és  
         b. a felelős demokrata képét, aki a  
         nyilvánvaló tudományos tények az ő választása és   
         Döntéseket hoz. 
 
Vajon ma is olyanok vagyunk-e, mint az első nyomdagép, a 
reneszánsz és a felvilágosodás előtti időkben, csakhogy az 
uralkodókat annyira kötik a demokratikus alkotmányok és a 
választók, hogy terveiket csak hamis információk és a média által 
generált, a választók öncenzúrája révén tudják demokratikusan 
megvalósítani. Ebben segít nekik a klasszikus média, amely azt 
reméli, hogy a kormányok segítségével új feudális uralmi 
törvények révén visszanyerheti vezető szerepét az Új Médiában 
is, de ami végül a békés és demokratikus felvilágosítással a 
tudás viharában a lakosságban antidemokratikus öncenzúrát 
generáló magatartás révén gyorsan az ellenkezőjére fordul.  
 
Az Új Médiában az a benyomás keletkezik, hogy a 
demokráciákban a rejtett feudális uralom sötét társadalmi 
modellje újra felragyog, hogy két etikátlanul működő erő, 
összehangolt és felhasznált kreativitás nélkül, a jövő etikus 
alakítására, látható, távoli társadalmi kapcsolattal az 
emberekhez, a politikától és a globális pénzhatalomtól, a cél 
együtt (mint ország anyák - apák vagy globális jótevők és a 
gondoskodás révén számtalan PR cikkek és adományok 
médiavállalatok minden országban álcázott elővigyázatosság) 
egy egyre idősebb és intelligensebb világnépesség, amely az ő 
szempontjukból, a szociális kasszát, a környezetet, az 
erőforrásokat, a természetet vagy az éghajlatot terheli, a jövőben 
a dolgozó robotok és programok váltják fel, és így már nincs 
szükség a feudális urak által egy további felvilágosodás 
elősegítheti a felismerést, és így forradalmak kezdődnek.   
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Mivel a feudalizmus szerkezetében önfenntartó és gyilkos az 
uralkodókra nézve, ez a sötét modell legalábbis komoly 
megfontolást igényel.  
 
 
 
A hipotetikus feltevés: A forradalmak megelőzése érdekében 
egy ország lakosságát milliókkal kell csökkenteni, valamint a 
világ népességét fokozatosan egymilliárd fő alá kell csökkenteni. 
Ha ez igaz, akkor ezt nem lehet nyíltan megvitatni vagy 
bejelentésekkel tenni, mert a lakosság, az emberi jogi aktivisták 
és a demokraták fel fognak lázadni és fellázadnak ellene.  
 
Az alábbiakban a kormányok és a hatalomkoncentrált 
tőkemonopóliumok globális összeesküvésének hipotetikus útját 
mutatjuk be a lakosság ellen. 
 
A járványokat a népesség csökkentésére kell használni, 
mivel a mai nagy háborúk teljesen elpusztíthatják a világot 
(beleértve a játékosokat is).  
 
A média hatalmas félelmeket kelt a lakosságban (terrorizmus, 
pénzmosás, éghajlat, műanyag hulladék, menekültek, 
szegénység, környezetvédelem, világjárványok stb.), amelyek 
valósak, de a világ népességének növekedése miatt nem 
léteznek, és ezért, hogy fenntartsák őket, csak a média fejében 
világpusztulásként teremtik meg őket, és nem küzdenek 
ellenük.), amelyek valósak, de a világ népességének 
növekedése miatt nem léteznek, és ezért fenntartásuk érdekében 
a média csak világpusztításként kreálja őket a fejekben, és nem 
harcolnak ellenük, holott ha valóban ennyire 
emberiségpusztítóak lennének, akkor egy etikusan orientált 
globális közvetlen demokrácia létrehozásával ezeket a (nem 
valós vagy valós) jövőpusztító félelmeket a közvetlen demokrácia 
új és globálisan hatékony szavazással orvosolni lehetne, az 
üzleti és ipari vállalkozásokra vonatkozó új etikus 
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környezetvédelmi törvények révén. Mivel a gazdaság 
fenntartható energiákra, termelésre és termékekre való átállása 
példátlan gazdasági növekedést fog eredményezni, és új jólétet 
fog teremteni minden ember számára a növekvő 
világnépességben, ez leolvasható. 
 
A kérdés továbbra is az, hogy a globális szereplők hogyan fogják 
megakadályozni a társadalmi rendszerek következő evolúciós 
lépését? 
 
Minden arra mutat, hogy a világ népességének etikátlan 
minimalizálása a politika és a globális tőke szereplőinek 
koncepciójának eredménye, amely a hatalmuk hosszú időre való 
kiterjesztését célozza, és amely azonban azt is bebetonozza, 
hogy az emberiség teljesen ki fog halni. 
 
A hipotézis hátterében ez a fikció. 
 
Mivel eljuthatunk arra a nem kreatív és nem evidens nézetre, 
hogy a világ népességének céltudatos minimalizálásával minden 
probléma csökkenése és megoldása bekövetkezik, például hogy 
ne kerüljön műanyag hulladék a tengerbe, a partokra és az 
erdőkbe, ne legyen üvegházhatást okozó klímaprobléma, ne 
legyen fosszilis energiafogyasztás, nincs szegénység és éhínség 
és egészségtelen élelmiszer, nincs menekültprobléma, és 
nincsenek problémák az elöregedő népességből, a világ 
népességnövekedéséből, a gazdasági növekedésből, az 
elégtelen foglalkoztatásból, az egészségügyi és jóléti alapokból, 
valamint az egészségügyi ellátórendszerekből. 
 
 
A korábban megnevezett milliós vagy milliárdos globális oltási 
veszteségekkel az emberéletekben, a világjárványokkal és 
baktérium-rezisztenciával rendelkező országok lakossága, 
rendőrsége és katonasága ráhangolódhat erre a lassan 
beszivárgó és állítólag alternatívátlan önkéntes kizsákmányolási 
hajlandóságra, az egyén minimalizált élettartamával, a médián 
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keresztül hamis tudományos tényekkel, valamint adatdiktatórikus 
feudális uralommal. Első lépésként minden embert 
nyilvántartásba vesznek és megjelölnek, de nem egy tetovált 
számmal a bőrön, hanem PCR-teszteléssel, minden ember DNS-
ét tárolják, hogy zavartalanul hozzáférhessen a kormányzat az 
emberek ezen személyes adataihoz az emberekről, csoportokról 
vagy népekről egy technikailag felfejlesztett hadsereg által. 
Ahogyan a középkorban a nyilvános kivégzések, a verőemberek, 
a letartóztatások vagy a nyilvános merényletek tegnap és ma a 
diktatúrákban szándékosan és célzottan félelmet keltenek, úgy a 
vírusterjesztők által minden országban és városban könnyű új 
járványkitöréseket létrehozni, és így a lakosságban egyre 
nagyobb félelmet kelteni. A vírusjárványok ismétlődő kitöréseit 
csak úgy lehet megtörni, ha a PCR-tesztet megszüntetik, helyette 
az antigénes gyors- és önvizsgálatot vezetik be, és egész régiók 
vagy egész városok, valamint települések kordonozását, illetve 
csak a ténylegesen vírusos beteg lakosokkal rendelkező kisebb 
körzetek elzárását hajtják végre. A kockázati csoportok extra 
védelmet és a betegség súlyos lefolyása elleni védőoltással, 
valamint a betegséget csökkentő munkák kockázati csoportjaival, 
valamint a svédországi módszerrel és ezek az intézkedések a 
tények nyilvánvaló tudományos tisztázásával kombinálódnak, 
hogy a ténylegesen a Coronában meghaltak a halálozási 
számokhoz képest a finom por, a rák, az iparilag előállított 
élelmiszerek, a dohányzás, az alkohol stb. által a kormány 
nyilatkozataiba és a médiába kerül. 
 
A folyamat során a középosztály összeomlása a világjárványok 
és a zárlatok révén üdvözlendő szegénység- és 
félelemgyorsítónak tűnik a népesség IQ-csökkentésével együtt, 
hogy lélegzetvisszafojtó sebességgel hajtsák végre a világ 
népességcsökkentését, mielőtt az emberek felébrednek (lásd 
még Sztálin, Hitler, Mao és a kambodzsai kormány 1975-79-es 
tömeggyilkossági indoklását). 
  
Vajon az eutanázia hatalmak és kormányok a lehető 
legalacsonyabb áron kapják meg a középosztály vagyonát, 
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technológiáját és tudását, miközben egy globális adatdiktatúrát 
hoznak létre feudális uralommal, mint Kínában, azzal a 
képességgel, hogy bármikor válságokat hirdethetnek ki a 
világjárványok révén a népesség csökkentése és a digitális 
feudális uralom létrehozása érdekében a haszonelvűség 
érdekében?    
 

 
 
Csak az iStock-tól 
 
Ezért a katasztrófák, a bűnözés, a pénzmosás, az éghajlati 
problémák, a környezetpusztítás, a terrorizmus, a háborúk és a 
világjárványok, amelyeket szervezetek és alapítványok 
irányítanak, valamint a fizetett PR-ügynökségeknek 
köszönhetően a médiajelentések olyan időben és 
jelentőségteljesen jutnak el az agyunkba, amelyek aránytalanok 
a szerencsétlen halottak és túlélők, valamint az érintett régiók 
számához képest, hogy elvonják a figyelmünket, (nem tudjuk 
használni a kreativitásunkat a világ jobbá tételétől való 
félelmünkből) a népesség IQ-ja csökken, és lemondunk az 
emberi jogainkról a mostban és a mában, valamint a már most 
hívogató paradicsomi szabadságunkról és jövőnkről, és a logikus 
elménk és ellenállásunk a nem bizonyított tudományba vetett hit 
javára egy diktatúra-uralmi rendszer előkészítését eredményezi. 

 
 
 
 
Az Alkotmányokban és az Alaptörvényekben 
megfogalmazott elv: maradjunk bátran nyitottak a kormányok 
és a média által összeesküvés-elméletnek bélyegzett, de a 
demokrácia, a szabadság és a társadalom fejlődését vagy 
javulását célzó, az Alaptörvényen vagy az Alkotmányokon 
alapuló elméletek ellenzése és a tények megismerése iránt. Ne 
adjátok fel a keményen kiharcolt emberi jogokat, amelyekért csak 
az elmúlt két évszázadban küzdöttek a rabszolgaság ellen. Ez a 
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demokrácia legjobb alapja. Erre épül, és ez az, ami elősegíti a 
kreatív fejlődésedet és a személyiségedet. Minden vélemény és 
nyilvánvaló tudomány megkérdőjelezése, megvitatása, 
mérlegelése, valamint a békés gyülekezés, tüntetés és 
gondolatok kifejezése az Ön joga és megkülönböztető jegye. Ezt 
egy demokráciában nem vehetik el Öntől, és nem korlátozhatja 
az államhatalom (ahogyan azt a nyugati demokráciákban 
láthatja).  
 
Egy fontos tudományos alapkutatási kérdés, a közzétett 
életmentő ötletek vagy az összeesküvés-elméletek és a 
fantáziadús összeesküvés-elbeszélések a jelenlegi vírussal 
kapcsolatban továbbra is fennáll:  
A Corona vírus a médiában megjelenő információk és tömeges 
hipnózisok által tisztázott, amelyek a tudatalattiba és a tudatba 
kerülnek, valamint az ebből eredő félelmek a kockázati csoportok 
(további vírusok és baktériumok esetében is) gyógyszereivel való 
kölcsönhatásban, mint immunrendszer-csökkentő Nocebosok 
különösen aktívan bejutnak a testsejtjeinkbe?  
 
Ez egy tabu, modern DNS keresztre feszítés bizonyos társadalmi 
osztályok, etnikumok és egész népcsoportok számára?  
 
A következők a hatalom oltárán való keresztre feszítésünk négy 
újraértelmezett és rejtett DNS-szöge: 
 

1. a vírusos és egzisztenciális félelmek negatív hatással 
vannak az egészségünkre és az élettartamunkra? 
 

2. a kötelező maszkok miatti oxigénhiány negatív hatással 
van az egészségünkre és az élettartamunkra? 

 
3. a társadalmi elszigeteltség és a magány negatív hatással 

van-e az egészségre és a hosszú életre? 
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4. Az orientációs tehetetlenség a Fake News mint nocebo 
negatívan befolyásolja az egészségünket és az 
élettartamunkat? 

 
Továbbá a lezárással növeljük a vírus iránti fogékonyságot a 
populációban, mivel a lezárás a nem lezáráshoz képest 
hatástalanná teszi a vírus terjedésének megállítását az 1-4. 
pontok által? (lásd még a Standfort Egyetem 2021. januári 
tanulmányát a zárlatokról). 
 
Hiányoznak a további tanulmányok:  
Vajon a mesterséges higiéniára különösen hangolt, a betegséget 
okozó kórokozókkal szemben csökkentett természetes 
rezisztenciafejlődéssel járó életmóddal való bezárkózás 
kontraproduktív-e a jövőbeli járványok szempontjából? 
  
Hozzájárul-e a vakcinázás a vírusvariációk evolúciójához? 
 
A jövőbeni és kommulatív védőoltások a népesség félelem-
vírusos szenvedés-terminációjának emberi vagy eugenikai 
lándzsájaként használhatók az uralkodók által?  
 
 

 
A Max Planck Intézet új videóberendezése (Link: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), amely 
most a Corona vírust szaporodásában hivatott megmutatni, 
közvetlenül láthatóvá teszi. Egy kérdés továbbra is 
megválaszolatlan marad: Hatása, illetve a vírus elleni antitestek 
csak a média tömeghipnózisa (lásd a 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o videót) révén 
keletkeznek az emberi szervezetben, mert az immunrendszer a 
nocebo hatásával génprogramokat kapcsolhat be vagy ki, és így 
valódi betegségeket válthat ki és segíthet elő a tömegmédia 
információi? 
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Az ETH Zürich 2014-es kutatási eredményei bizonyítják: A 
gondolatok aktiválhatják a géneket. Lehetséges, hogy egy új 
neuronális hálózatépítés után, az agyban lévő tükörneuronok 
segítségével tett megállapítások révén, a betegségről szóló túlzó 
és állandó médiahírekkel, képekkel és filmekkel, a koronaholtak 
ezen információk révén elősegíthetik a vírust, vagy a 
génprogramok átprogramozhatják magukat és enzimeket, 
fehérjéket, hormonokat, fehérjéket vagy vírusokat és 
baktériumokat termelhetnek antianyagként vagy antitestként 
(természetes evolúciós genetikai oltás az információ révén) a faj 
megőrzése érdekében, hogy immunissá váljanak? Ezt most a 
Max Planck Intézet Coronascope iScat mikroszkópjának 
segítségével vizsgálhatják a tudósok.  
 
Ezt néhány év múlva fogjuk látni, amikor a Corona-korszak 
nocebo hatásait is megvizsgálják, vagy egy kutató bizonyítékot 
szolgáltat erre a hipotézisre, vagy megcáfolja azt. Függetlenül 
attól, hogy a vírus először megvalósul vagy stabilizálódik-e 
szimbiózisként, különösen hatékonyan az információ és a 
reakció, valamint az elme, a test, valamint a stressz és a 
maszkok és az oxigéncsökkentés által körülrepülő és lappangó 
vírusok elleni küzdelem által, úgy tűnik, hogy a gyógyszeripar 
világszerte a PR-pánikkeltő információkon keresztül használja a 
nocebo hatást, hogy aztán vakcinákkal és gyógyszeradagokkal 
kezelje azt, amelyek mediális és valódi orvosi hatásspektrummal 
rendelkeznek, toxikus anyagokkal dúsítottak, és fizikai 
immunreakciókat okoznak az antitestek és mellékhatások révén, 
de tovább ronthatják az amúgy is gyenge immunrendszert, és így 
a betegség vagy vírus számára eleve hozzáférést biztosítanak a 
sejtben lévő térhez, holott a vírus elleni küzdelemre hangolt 
immunrendszeren keresztül kellene védeniük a sejtet. De milyen 
mérhető információs programok futnak a génekben, ha egy 
állítólag beteg, fiatal vagy idős embernek bebizonyítjuk azzal az 
információval, hogy 86%-ban a 75 év feletti idős emberek és a 
fiatalok messze 1% alatt meghalnak, és ráadásul minden idős 
még mindig elszigetelt, ahelyett, hogy a Vorerkrankungen által 
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terhelt emberek az általános Corona intézkedéseken kívül 
különösen védettek. 
Katarina Amtmann a Merkur című német napilapban: 

Két erlangeni orvos most azt a reményt táplálja, hogy a súlyos 
kórfolyamatokat jobban azonosítani tudják: Dr. Georg Weber, az 
Erlangeni Egyetemi Klinika sebészeti osztályának helyettes 
klinikaigazgatója és vezető szakorvosa, valamint Dr. Alan 
Bénard, a sebészeti osztály munkatársa. A "Sejtes immunitás a 
gyulladásban és a rákban" kutatócsoport más kutatóival együtt 
felfedeztek egy fontos korai jelzőt arra vonatkozóan, hogy a 
fertőzés enyhe vagy súlyos lesz-e vagy sem. Az infranken.de 
szerint ez az immunrendszer hírvivője, az interleukin-3. A 
vizsgálat eredményei a "Nature Communications" című 
folyóiratban jelentek meg. 

Az interleukin-3 egy olyan fehérje, amely serkenti az emberek 
természetes immunvédelmét. Serkenti a vérképzési folyamatot, 
ezért például csontvelő-átültetés után, de általános 
vérszegénység vagy kemoterápia után is alkalmazzák. A portál 
szerint ennek célja a vérképződés elősegítése. 

Erlangeni kutatók azonosították a fehérjét: Súlyos 
koronaprogresszió alacsony interleukin-3-szinttel? 

Weber és Bénard most egy tanulmányban kimutatták, hogy a 
vérplazma alacsony interleukin-3 szintje gyakran jár együtt a 
korona súlyos lefolyásával. A fehérje fontos szerepet játszik a 
szervezet immunválaszának megszervezésében. A gyulladás 
helyén - például a SARS-Cov-2 által kiváltott tüdőgyulladásban - 
a CXCL12 fehérje termelésére serkenti az ottani sejteket. "(a 
Münchner Merkurból) 
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Kiderül majd, hogy a maszkok elhatárolása, az oxigénszükséglet 
csökkentése, a bezárások, a szociális kapcsolatok csökkentése, 
a félelemhisztéria és az életöröm csökkenése kontraproduktív 
módon okozta-e a fertőzések magas számát. Az MPI-kutatás új 
iScat mikroszkóppal készült videofelvételeivel végzett kutatás 
jobb betekintést nyújt, és valószínűleg bebizonyítja, hogy az 
interleukin-3 szint termelésének hiánya és alacsony szintje a 
zárlatok és a média által okozott félelmek, valamint az 
érzékszervi megvonás és a csökkent immunvédelem, valamint a 
súlyos koronakurzusok között összefügg. 
 
 
Lehet-e véletlen, hogy a polgári jogok korlátozásának 
Corona-forgatókönyve szinte minden országban ugyanígy 
alakul?  
 
Ha erre a válasz valószínűleg "nem", akkor talán nemzetközi, 
visszatérő konferenciákon "a világ javára" és külön asztaloknál 
történhetett a folyamat, azzal a céllal, hogy titokban kartellt 
alakítsanak a környezeti problémák megoldására (a világ 
népességének milliárdos csökkentésével), omerta (az omerta a 
maffia becsület- és titoktartási kódexe) alatt, gondosan 
közvetítve, az előzetesen kiválasztott és meghívottakon végzett 
elővigyázatossági kutatások segítségével.  
 
A statisztikákból és a "világmegváltó konferenciákra" meghívott 
politikusok, médiavezetők, nemzetközi szervezetek vezetői, 
alapítványi vezetők és üzleti vezetők karrierjének kutatásából, 
mint személyes emberi jogi barométerükből kiolvasható a 
beavatottak adatdiktatúra társalkotásának megállapodása a világ 
népességének csökkentéséről, hogy az "emberiséget" tettekkel 
megmentsék, és megismerhetővé válik politikai bel- vagy céljuk, 
és látható, hogy az erők politikai kölcsönhatása véletlenül vagy 
szándékosan történik. (lásd még Shoshana Zuboff könyvét: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
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Mint ahogyan az "oxbridge-i toffok" csoportjai és klubjai (lásd 
Nela Pollaschek "Kedves Oxbrige" című könyvéből a híd Oxford 
és Cambrige között), akik az angol arisztokrata és pénzügyi 
osztályban abban a hitben és hagyományban élnek, hogy a 
szegénység istenadta, és a szegényeket gátlástalanul lehet 
rettegni és kizsákmányolni. Hogy élni és gondolkodni egy olyan 
rendszer ajtaját nyithatja meg, hogy talán nem véletlen, hogy új 
oltóanyagokat fejlesztettek ki, hogy az oltóanyag hosszú távú 
tesztelése nélkül használják, és az országok szabályozásával és 
törvényeivel támogatva, és hogy a felső osztályhoz nem tartozó 
embereket Isten vagy a születés által adott hasznosságnak 
tekintik, félelemben tartják, és ha nem használják fokozatosan 
felkészítik az immunrendszert csökkentő oltóanyagokkal és a 
zárlatokkal az erősebb vírustámadásra.   
 
 
Egy traumatizáló horrorfilm. 
A nocebo placebo fikciója faji és társadalmi osztály népirtás.  
 
Néhány milliárdos, politikai segítőik, PR-ügynökségek, média és 
kormányok feudális uralmának legrosszabb kitalált jövőbeli 
forgatókönyve akár egy horrorfilm sablonja is lehetne: A lakosság 
IQ-jának csökkentésére irányuló félelem-tömeghipnózist a média 
segítségével és az emberi jogok felszámolásával tovább 
támogatják. A milliárdosok az orvostudomány új kutatásai révén 
egyre erősebbek és szinte halhatatlanok lesznek. A nem 
milliárdosokat, az általában gazdagokat és a középosztályt, 
valamint a lakosságot arra kényszerítik, hogy feladják a jogaikat 
és "arassanak" a kreativitásukban és a munka-életükben a 
félelemkeltés, az IQ-minimalizálás révén, hogy beleegyezzenek 
az emberi jogok, szabadságok és személyiségi jogok eltörlésébe, 
a készpénzbe, valamint az alkotmányok és a törvények 
megváltoztatásába, Felügyelet, adatdiktatúra és internetes 
korlátozások a betegek korai halálához a téves diagnózisok és 
kezelések következtében, Zikzak félretájékoztatás a WHO-tól a 
pandémiás válság először a félelmeken keresztül, 
szabadságmegvonás, IQ-csökkenés, rosszul adagolt 
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gyógyszerek (https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) 
káros védőoltások, elzárások, társadalmi elszigeteltség, kötelező 
maszkok, rosszul alkalmazott technológia korcsoportok, 
társadalmi osztályok szerint szakaszosan, időszakonként és 
országonként fokozatosan alakulnak ki. A félelmek által létében 
korlátozott és IQ-ban elhomályosult ember további életre szóló 
és kisebb szabadságokat, luxust, kényelmet vásárolhat 
gyógyszerekkel, embertársai feljelentésével vagy a 
kormányokkal szembeni jó magaviselettel, úgynevezett szociális 
pontokkal (ahogy Kínában már bevezették), amíg halálának 
idejét is a feudális urak határozzák meg.  
 
Ezek a pontok ahhoz a hamis következtetéshez vezetnek, hogy a 
világ TELJESÜLÉSÉT és TELJESÜLÉSÉT nem a termelés-
gyártás megváltoztatásával és az emberiség és a környezet 
etikus megőrzését szolgáló fenntartható erőforrás-törvények 
megalkotásával lehet megakadályozni, amit a kormányok eddig 
nem tettek meg, hanem a világ népességének rejtett, 
időközönként ellenőrzött világjárványok általi megtizedelésével. 
 
 
A világ népességének minimalizálása nem oldja meg a 
problémákat, hanem elvágja az emberiség jövőjét.   
 
A világ népességének kreativitás nélküli korlátozása vagy 
csökkentése a szellemi erőforrások és az emberiség teljes IQ-
jának korlátozásához vezet. Fejlődésünket csak néhány ember 
kitartásának, találékonyságának köszönhetjük. De ha egy 
generáción át késleltetett rasszizmus és társadalmi osztály 
tömeggyilkosság valósul meg, amely sérti az országok büntető 
törvényeit, az összes alkotmányt és alaptörvényt, valamint az 
emberi jogokat, valamint a Felsőbb Törvényt, az már 70 éven 
belül a még szabad társadalmakkal szemben a jövő félelmeihez 
vezet, az életkedv hiánya, a motiváció hiánya és a gyermekekkel 
való életből származó erő nélkül értelmetlen léthez vezet, 
amelyben a nem a fenntarthatóság felé orientált gondolkodással 
és cselekvéssel rendelkező népesség bűnözéshez, 
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terrorizmushoz, valamint korlátozott innovációhoz és a gazdasági 
rendszerek korlátozásához, szegénységhez, betegséghez vagy 
szabadsághiányhoz és csökkenő immunrendszerhez vezet. Az 
eredmény tehát egy fordított paradicsom, amely hanyatló, újra 
elhatárolódó fasiszta kultúrákat és háborúkat eredményez, 
amelyek a szabad társadalmakhoz képest nem képesek 
fenntartani a már elért fenntartható innováció fejlődési csúcsát, 
és lassan összeomlanak. A bukásban szabad, közvetlen 
demokráciává alakulnak át, ami a társadalmi rendszerek 
evolúciójának következő lépését mutatja, hogy a társadalmi 
rendszereket az információátadás révén ember-, természet- és 
evolúcióbarát módon igazítsák a természet általános teremtési 
rendszeréhez.  

Többnyire nem az államok, az állami tulajdonú vállalatok vagy 
a monopolvállalatok azok, amelyek félelem nélkül akarják 
előmozdítani az emberek szabadságról és jólétről alkotott 
elképzelését, támogatják azt, és etikusan alakítják az ember, az 
állatok és a természet jövőjét, mert ahhoz, hogy a 
kapitalizmusnak az emberek által követelt etikus átalakítását 
végrehajtsák, fel kell adniuk monopolhelyzetüket, és át kell 
adniuk a hatalmat az embereknek, 

de  

a középosztálybeli emberek milliárdjai, a kék- és fehérgallérosok 
és az alulmaradottak, a szegénységben élők, az iskolában 
termelt kreativitástól elhomályosult emberek, akiket félelemben 
tartanak, és a mesterségesen létrehozott médiainformációk 
(álhírek és elszórt, homályos, bizonyítékok nélküli összeesküvési 
narratívák) által csökkentett kreativitási IQ-val, akik közül 
bármelyikük a jövőtől való félelem nélkül, felszabadult kreatív 
erejükkel és az ebből származó ötletekkel és koncepciókkal 
globálisan megtörhetné a feudális urakat.  
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A népességben tudatos többségei révén a kormányok és a 
hatalmon lévők, valamint a média felkérést kapnak arra, hogy 
korrigálják az információkat és az azokból következő cselekvést, 
mérlegeljenek minden empirikus tényt és lehetőséget az 
interneten keresztül, amíg a törvények, alkotmányok és emberi 
jogok nevében meg nem valósul a lakosság és a demokrácia 
védelme. A legtöbb országban túljutottunk a nyílt feudális uralom 
e nehéz időszakán, mert még a jövőbe tekintő és hatalmasok is 
felismerték, hogy csak a kreativitás, az egészség, az élet 
meghosszabbítása, valamint a jólét és a szabadság 
előmozdítása a világ népességének széles körében biztosítja az 
életet, beleértve a saját túlélésüket is, szeretetben és békében, 
az ő egyedülálló jólétükkel és életükkel.  

 
Leltár 
A hamis koronai rendeletek magas költségei, veszteségei és 
végrehajtása, valamint a Corona Lockdown végrehajtása a 
károkra, a költségekre és különösen a lakosságszámra való 
tekintet nélkül mutatják: 
 
És mégis működik!  
 
 
Négy év alatt, ha ilyen következetesen a természet, a 
környezet, az éghajlat, a kreatív oktatás és az emberek 
érdekében cselekedtünk volna, és erre a célra használtuk 
volna a tőkét, akkor a zárlatok és a félelmek miatt 
elveszítettük volna:  

1. ne kerüljön műanyaghulladék a tengerbe, a partokra, a 
tájakra és az erdőkbe,  

2. nincs üvegházhatást okozó éghajlati probléma, nincs 
finom porszennyezés a levegőben, 

3. a fosszilis energiafogyasztás erőteljes csökkenése,  
4. nincs szegénység és éhínség   
5. nem menekültprobléma,  
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6. nincs hiány a kreatív oktatásban a népességben  
7. nincs gyűlölet a vallások között 
8. nem kell félteni a nagy népességcsoportok jövőjét 
9. nincs egyre több megbetegedés a médiában terjesztett 

dezinformációk és félelemvírusok miatt,  
10. nincs válság a parlamenti demokráciában a régóta 

esedékes közvetlen demokrácia miatt 
ha megspóroltuk volna azt a pénzt, amit világszerte csak egy 
év alatt elveszítünk a Corona Lockdownok által az 
államokban és a lakosságban, és amit az oltási iparnak 
fizetnek, ha intelligens Corona-ellenes koncepciókkal 
lemondunk a Lockdownokról (mint Svédországban), és a 
Lockdownokról való lemondás megtakarított tőkéjét az 1-10. 
pontok globális sérelmeinek tisztázására és finanszírozására 
fordítjuk. Ez azt a benyomást kelti, hogy nem lehet szó a 
lakosság egészségéről és halálozásáról, mert különben már 
régen átálltak volna az ismert kutatási eredmények alapján az 
ártalomcsökkentésre, és a svéd utat választották volna, amelyet 
ma már javítottak az eredmények, vagy más államok vagy régiók 
zárlat nélkül.  

Arra a véleményre lehet jutni, hogy a már hosszabb ideje 
nyilvánvaló 1.-10. válságok és az általuk okozott akár 
százszor nagyobb számú megbetegedések és 
halálesetek, a Korona-krízishez képest, a jövőre 
vonatkozó félelem mediális generálására szolgálnak, 
de magukat a válságokat nem lehet helyrehozni.  

1. Egy második, eddig rejtett, finanszírozási megoldás a 
Lockdown nélküli élet mellett a válságok azonnali 
megszüntetéséből adódik a média által a lakosság körében 
terjesztett állandó félelem és kreativitás csökkentésének 
feloldásából, ami évente, a sajnálatosan magasabb beteg 
és halott számok mellett, a többszörösét kitevő 
egészségügyi-gazdasági kár, a beteg emberek, a kórházi 
öngyilkosságok, a nem kezelt vagy elhalasztott 
felvételek, valamint a csökkentett gazdaságilag, 
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hasznosítható kreativitás, a médiafigyelemmel az 
életidő rablása a jövő szervezésére, a felépülésre, 
valamint az életörömre szánt idő, mint amit a 
lockdownok okoznak.   

A szorongásos hisztériák károsítják az 
immunrendszerünket. 
Ami megtörtént, megtörtént!  A szerencsétlen halottak nem 
térnek vissza az életbe. A múlt hibáztatása nem hoz megoldást. 
Elmejátékok és elméletek a lehetséges hátterek és a mai 
kedvezményezettek a válságok mindenki felejtse el a lehető 
leghamarabb olvasás után, hogy félelmek nélkül dolgozni minden 
kreativitás és erő az ő és a pozitív jövő. 
 
Ha a lakosság azt hiszi, hogy a kormányoknak nincs tervük és 
hibáznak, bár a félreértelmezések, téves adatok és 
egészségkárosító és vírusbarát kormányzati intézkedések évek 
óta tartó állandó sorozata az eredményben csakis célzottan 
tervezett lehet, hiszen a kormányoknak, ha egyszer ők maguk is 
hibáznak, tudósok ezrei állnak rendelkezésükre, akik már 
megtalálták a válságból kivezető utakat, de ezeket ugyanazok a 
kormányok és a média lejáratja és támadja.  
 
Tanulmányok szervezhetők, a Lockdown, a lockdown, a 
szorongásos neurózisok, a társadalmi elszigeteltség, az 
oxigéncsökkentő maszk, a süllyedő életöröm és ezáltal a 
csökkent immunvédekezés összefüggése megvalósul, és így 
csak a Corona fertőzés számának növekedése kedvez és hoz. 
Néhány dolog amellett szól, hogy a tervezett információs káosz 
megbénít minket.   

 
Megadni magunkat a saját életünkért való félelemnek, bojkottálni 
a bátorságot és a mások jobb megoldásait célzó vélemények 
kreativitását, azt jelenti, hogy saját bátorság- és ötlethiányunkat 
leplezzük, mint a félelmemből született embertársaim 
kötelességét, és akadályozzuk a megmentő ötleteket, a 
bátorságot, hogy kiálljunk az életemért és embertársaim életéért, 
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és az élet a félelem által egy végzetes érvelési csapda, amely 
állítólag biztonságot ad, és az ellenkezőjét eredményezi. Ez nem 
jelenti azt, hogy a jövőnk legnagyobb biztonsága érdekében mai 
szemmel nézve nem vállalunk fel mindent, ami tudományosan, 
nyilvánvalóan megalapozott, hogy az egészség, az élet, a jólét, 
valamint a demokrácia és a szabadság károsodását a 
minimumra csökkentsük.  
 
Függetlenül attól, hogy a félelmek valósak-e vagy sem. A 
félelmek hatása az egészségre, a kreativitásra és a pszichére 
döntő fontosságú. A félelmek miatt, amelyeket a média évtizedek 
óta folyamatosan generál a lakosságban, anélkül, hogy 
felvilágosítást adna a félelem-hatás összefüggéseiről az 
egészségre, a szabadságra, a demokráciára és a kreativitásra 
vonatkozóan, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy globális közvetlen 
demokráciát kell létrehoznunk, hogy képesek legyünk egy új 
globális etikus társadalmi modellt kialakítani. 
 
Még ha a kormányok és a média hamarosan meg is változtatják 
a véleményüket, hogy jobban felkészüljenek a nem 
engedélyezett tüntetésekre és gyűlésekre, a Bundeswehr most 
2024-ig modernizálódik, mert a vírus kreatív és továbbra is uralja 
a gondolatokat.  
 
Keményebb zárlatok és a hadsereg bevetése odabent? 
Németországban az alaptörvény (Grundgesetz, GG) ehhez olyan 
jogi keretet biztosít, amely szinte minden más országétól eltér: "A 
fegyveres erők a honvédelem kivételével csak annyiban 
alkalmazhatók, amennyiben ez az alaptörvény ezt kifejezetten 
megengedi" - írja elő az alkotmány 87a. cikkének (2) bekezdése. 
Ennek oka a német történelemben rejlik - és nem csak a 
nemzetiszocializmus időszakában. Már Poroszországban és a 
Német Birodalomban is többször alkalmazták a hadsereget az 
államhatalom belföldi érvényesítésére - különösen a politikai 
tüntetések ellen. "A demokraták ellen csak a katonák segítenek" - 
írta IV. Frigyes Vilmos porosz király 1849-ben. A weimari 
köztársaságban Gustav Noske SPD-politikus Reichswehr-
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miniszterként engedélyezte a csapatok bevetését a helyi 
felkelések ellen és a Spartacus-felkelés leverésére 1919-ben. A 
mai Alaptörvény szerint:  

 
A katonai műveletek a Német Szövetségi Köztársaságban és 
szinte minden más országban is lehetségesek. 
A Wikipédiából: Az országon belüli önvédelmi intézkedések a 
bűncselekmények vagy a hivatalos ügyek akadályozásának megelőzése 
érdekében a közvetlen kényszerítés alkalmazásáról és a különleges 
jogköröknek a német fegyveres erők és a szövetséges fegyveres erők 
katonái és a polgári őrség által történő gyakorlásáról szóló törvénnyel 
összhangban szintén nem minősülnek alkotmányjogi értelemben vett 
katonai műveletnek, még akkor sem, ha a helyhez kötött katonai 
területeken kívül ideiglenesen létrehozott különleges katonai biztonsági 
területeket biztosítanak. 

 
Kik a Malthus vagy a diktatúra csoport tagjai?  
a hatalmasok, kormányok és szervezetek soraiból? Milyen 
jellemzők alapján lehet felismerni ezt a csoportot?   
 
Ezt a kérdést bárki maga is kutathatja a médiában a lehetséges 
"jelöltek" nyilatkozatai és nyilatkozatai alapján: 
 

1. A lakosság túl ostoba. Meg kell jegyezni, hogy a 
csoport tagjai ezt az ostobaságot a félelmek által 
termelik a lakosságban először, és hogy a tagok 
nem tudják elképzelni, hogyan mehetnénk egy 
növekvő, egészségesebb, idősebb és 
intelligensebbé váló világnépességgel háborúk 
nélkül egy jobb jövőbe, optimális szociális 
biztonsági rendszerekkel minden ember számára 
anélkül, hogy a kormányzó és globális hatalmasok 
elpusztulnának. (Ezáltal csak a felsőoktatás és a 
kreativitás nem az élet elején van, hanem a 
munkaévek utáni időszakra tolódik, körülbelül a 60. 
életévtől körülbelül a 100. életévig. Kutatások 
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bizonyítják, hogy az egészséges agy még idős 
korban is tovább fejlődik. Ami tisztánlátáshoz, 
bölcsességhez és a korábbi problémák jobb 
megoldásához vezet). 
 

2. A tagok a Davosi Világgazdasági Fórum 
szponzorlistáján is szerepelnek. 

 
3. A tagok továbbítják a globális visszaállítást  

 
4. A tagok meg akarják akadályozni a Közvetlen 

Demokráciát lejáratással, a médiában való 
megfélemlítéssel, valamint kormányzati 
intézkedésekkel és új törvényekkel. 

 
5. A képviselők tanulmányokat készíttetnek a 

világjárványokról, vírusokról és válságokról, de nem 
javasolnak megoldásokat a megoldásra, vagy 
tanulmányaik és kiadványaik hamis utasításokat, 
tanácsokat és médiainformációkat adnak, amelyek 
felerősítik a válságot.  

 
6. A tagok a társadalmi osztályok értelmében 

rasszisták, és nem idegenkednek az eutanáziától 
és a sterilizálástól. 

 
7. A képviselők úgy vélik, hogy a digitális diktatúra 

kívánatos lenne 
 

8. A képviselők úgy vélik, hogy a világ népességének 
száma túl magas ahhoz, hogy a jólétben való 
fenntartható együttélés minden ember számára 
akár hétmilliárd emberrel is fenntartható legyen.    

 
9. A képviselők azt akarják, hogy mindenki be legyen 

oltva. 
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10. A képviselők azt mondják, hogy szükségünk van 
egy oltási nyilvántartásra 

 
11. A képviselők azt akarják, hogy a szabadságjogokat 

korlátozzák a tudatos médiában és a földrajzi 
értelemben vett valódi bezártságban. 

 
12.  A tagok mindig lezárást akarnak  

 
13. A tagok növelik a gondolkodás káoszát a lakosság 

körében azáltal, hogy ugyanarról a témáról 
ellentétes információkat nyújtanak. 
 

Ez a felsorolás nem teljes és nem ad bizonyosságot, még akkor 
sem, ha az ellenellenőr mind a 13 pontban hasonlóan fejezte ki 
magát, ezáltal nem tagja a diktatúra csoportjának, mert talán 
nem öngondoskodó követő, vagy öncenzúrában gondolkodó, 
vagy Ő, Ő, IT egyszerűen a médiából származó információk 
révén jutott erre a meggyőződéses hozzáállásra.  
 
Ezt a világjárványt más szemszögből is meg lehet vizsgálni: 
 
Ha a terv a népesség csökkentésére irányul, honnan tudnád 
megmondani? 
 

A médián keresztül félelmet keltenek a lakosságban. 
Tudományosan bizonyított, hogy a félelem csökkenti az 
immunrendszert, és az agy kreatív teljesítménye nullára csökken. 
Az ember genetikailag kondicionáltan felületesen a 
félelemkonstrukcióra koncentrál, a Coronavírus ellen a háttér 
nélkül, kreatív gondolkodási teljesítménnyel és normális józan 
ésszel, hogy megkérdőjelezze vagy képes legyen megfontolni.  
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Mivel minden félelem nélküli embernek van agya, bekapcsolt és 
normális józan ésszel, minden bizonnyal több kreativitással 
rendelkezik, mint az agyatlan vírus.  
 

 
Mitől félünk tehát?  
Felismertük a veszélyt.  
Mert ismerjük szeretteink Corona-kockázatát és embertársaink 
Corona-félelmét. Tiszteletben tartjuk a médiaféltő embertársaink 
személyes Corona higiéniai szabályait, és nem hagyjuk, hogy a 
kormányok félelemszabályai megfosszanak kreativitásunktól, 
szellemünktől, szabadságunktól, jólétünktől, életünk és életünk 
vagy egészségünk, valamint józan eszünk, méltóságunktól és 
fantasztikus jövőnktől, hanem betartjuk a logikus és tudományosan 
evidens higiéniai szabályokat. Mi sem nézzük tétlenül, hogy ezek a 
kreativitás nélküli félelemszabályok a középkorból (amikor még 
semmit sem tudtak a járványok kiváltó okáról, hanem a pestist a 
zsidó népnek, a boszorkányoknak vagy Isten büntetésének 
tulajdonították) minden emberre vonatkozzanak, és ezek 
csökkenthetik az emberiséget. Nem hagyjuk, hogy a világot 
negatívan vetítsék előre, mint Thomas Malthus a 18. században 
(akkoriban 1,65 milliárd ember élt a Földön), amikor az ellenkezője 
már évezredek óta érthető és bizonyított az emberiség 
növekedése, az átlagéletkor és a növekvő jólét, valamint az ember 
szabadsága a kreativitás révén.  

 
 

Légy végre szuverén! 
 

 
Vannak egyszerű és etikus módszerek arra, hogy megvédjük a 
demokráciát és az embereket ezektől az elmaradott 
malthusiánusoktól, amikor szükségessé válik. Mert amilyen 
gyorsan ezek a negatív kísértetek a hatalmasok számára, a 
világ népességének növekedése, az egészség és az élet 
meghosszabbítása, az információszabadság növekedése 



 

 
60 

felmerült, egy új feltörekvő és virágzó gazdaság fejlődhet a 
közösségi médiában, valamint a PR ügynökségek és a média 
által, amelyek felismerték, hogy tényekkel és fenntartható, kreatív 
megoldásokkal egy új feltörekvő és virágzó gazdaság fejlődhet, 
amely a fenntarthatóságon, a társ-környezeten és az etikán 
alapul, ha a lakosság közvetlen demokráciákban élhet, új 
világképet rajzol a jövőre nézve.  
 
Ami világos, az az, hogy az emberiség a médián, a játékokon és 
a filmeken keresztül terjedő félelem és az ezzel járó átmeneti IQ-
csökkenés ellenére egyre intelligensebbé válik, és a világ 
népességének növekedésével és a félelemhisztéria 
csökkenésével ismét emelkedő átlagos IQ-val a világ 
fenntartható irányítása érdekében közvetlen kérdéses 
demokráciát fog követelni a szociális kapitalizmussal együtt.  
 
A fenti pontokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 
hatalmasok nem tudják elképzelni, hogyan juthatunk el egy jobb 
jövőbe, ahol a világ népessége növekszik, egészségesebb, 
idősebb és intelligensebb lesz, háborúk nélkül, minden ember 
számára optimális szociális biztonsági rendszerrel, anélkül, hogy 
az uralkodókat és a globális hatalmakat tönkretennénk. 
Összeesküvés-elméletként kell-e értelmezni a dezinformációt, az 
álhíreket és a demokrácia törekvések feljelentését?  
 
Nem kellene-e ezt a kis és különleges diktatúra-csoportot az 
emberiség kreatív raj-intelligencia képességére nevelni, ahogyan 
azt történelmünk és maga az epigenetika is bizonyítja, a saját és 
családjuk féltése nélkül, a társadalomban elfoglalt helyük 
feszegetésében? 
 
Egy sötét, fiktív világmodell filmes megvalósítása, megoldási 
javaslatok nélkül az elme e zsákutcájából és félelemcsapdájából, 
és globálisan, minden nyelven való megvalósítása végzetes 
lenne, és visszavetné etikai globális fejlődésünket, mivel a média 
információinak félelemmel kapcsolatos információival 
párosulnának, amelyek együttesen egy horrorisztikus jövőbe 
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jutás kilátását alkotják. Ezek a sokszorosan megkettőzött 
félelmek növelnék a hisztériát és csökkentenék a film 
befogadóinak intelligenciáját a lakosságban, és a lakosság 
többségében öngyilkossági, depressziós és agresszív reakciókat 
váltanának ki, amelyek a kisebbségben lévő hatalmasok ellen 
irányulnak, és sértik vagy feloldják a kivívott emberi jogokat, 
ahogy azt a korábbi forradalmak során láthattuk.  
A forradalmak, mint azt a közelmúlt történelmében többször is 
láthattuk, a félelemkeltő hisztériájuk és az ezzel járó, a 
társadalmi fejlődéshez szükséges népesség IQ-jának 
csökkenése miatt nem igazán szolgálják a világ etikus fejlődését, 
és mindig diktatúrákhoz, később pedig azok felbomlásához 
vezetnek.  
 
Társadalomként úgy látjuk, hogy sokat köszönhetünk az 
innovációk "úttörőinek és előfutárainak" az elért humanista 
fejlődésünk szempontjából. Az, hogy ők maguk is ki vannak téve 
a lakosság félelmeinek, érthető, hiszen természetüknél fogva 
másként gondolkodnak, és a társadalomban élő kainok még nem 
fojtották el az irigységüket, vagy nem tanulták meg azt 
átirányítani és saját fejlődésükre használni. Ha a társadalomból 
kizárjuk a globális úttörőket, akkor a világ népességéből 
hiányoznak az evolúció gyorsítói.  
 
Mindenkinek fel kellene hagynia a különösen sikeres és 
megagazdag emberek elleni irigységgel, mert ez az irigység és a 
hatalmasok elleni erőszak sérti a törvényeket, aláássa az emberi 
jogokat és szabadságjogokat, és csak az így viselkedők IQ-járól 
tanúskodik, akiket a tehetetlenség és a félelem csökkent. Nem 
szabad megmérgeznünk az emberek agyát negatív képekkel, 
filmekkel és elképzelésekkel. Ezek csak energiába kerülnek. Ez 
rossz út, és társadalmi visszafejlődéshez vezet, de gyűlölet, 
hisztéria, félelem és előítélet nélkül figyelmeztetnünk kell 
egymást, mert tagadhatatlan, hogy az elmúlt évszázadban 
globálisan a továbbgondolt és államilag független 
középosztályból (a háborúk halottai nélkül) mintegy 40 millió 
embert vezettek erőszakos halálba vagy kényszerítettek 
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rabszolgamunkára koncentrációs táborokban. Természetesen 
nem állíthatjuk demokráciáinkban, hogy azt akarjuk, hogy a 
társadalmi rend és a törvények ismét olyanok legyenek, mint a 
feudális uralmak vagy a diktatúrák idején, vagy hogy ez a 
kormányok célja.  
 
Az alkotmányok által tanúsított elv: 
Maradjunk bátran nyitottak az olyan elméletek ellenzése és 
tényei iránt, amelyeket a kormányok és a média összeesküvés-
elméleteknek bélyegez, de amelyek a demokrácia, a szabadság 
és a társadalom fejlődését vagy javulását jelentik, az Alaptörvény 
vagy az alkotmányok alapján. Ne adjuk fel a rabszolgaság ellen 
csak az elmúlt két évszázadban nehezen kivívott emberi jogokat. 
Ez a demokrácia legjobb alapja. Erre épül, és ez elősegíti a 
kreatív fejlődésedet és a személyiségedet. Minden vélemény és 
nyilvánvaló tudomány megkérdőjelezése, megvitatása, 
mérlegelése, valamint a békés gyülekezés, tüntetés és 
gondolatok kifejezése az Ön joga és megkülönböztető jegye. Ezt 
egy demokráciában nem vehetik el Öntől, és nem korlátozhatja 
az államhatalom (ahogyan azt a nyugati demokráciákban 
láthatja).  
 
Az interneten és az új médián keresztül mégis észrevesszük-e a 
rejtett feudalizmus és az irányító vagy meghatározó második és 
harmadik háttérkéz (lobbyizmus) új valóságát, amelyet a 
klasszikus médián keresztül eddig nem érzékelhettünk, vagy a 
világhálón található, társadalmunk ezen állapotára vonatkozó 
információk csak dezinformációk? 
 
Még a hatalmasok is tudják, hogy a középkorig a világ 
népessége 500 millió emberre nőtt, akiknek kb. 50%-70%-a 
éhezett, és átlagosan nem élt tovább, mint kb. 35 év (a 
hatalmasok majdnem kétszer annyi ideig éltek), és hogy bár vagy 
csak azért, mert a számok azt mutatják, hogy ma (500 évvel 
később) egy 17-szer nagyobb világnépességgel, kétszer annyi 
élettartammal az emberek 89%-át tudnánk táplálni, és a 
fenntartható termesztésre, az ökológiai és etikai kutatási célokra, 
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valamint az élelmiszerek helyes elosztására összpontosítva a 
növekvő világnépesség 100%-át, vagy élelmiszerfelesleget 
tudnánk termelni.  
és hogy a mai átlagpolgárok szabadabbak, emberi jogokkal és 
alkotmányokkal rendelkeznek, kétszer olyan hosszú ideig 
élhetnek (mint az uralkodók), egészségesebben és több 
szabadsággal, jóléttel és méltósággal, mint a középkorban.  

 
 

Csökkenti a szorongást 

Megadni magunkat a saját életünkért való félelemnek, bojkottálni 
a bátorságot és a jobb megoldásokat kereső vélemények 
kreativitását, azt jelenti, hogy a saját bátorság- és 
ötlethiányunkat, amely a félelmemből született, embertársaim 
kötelességeként leplezzük, és a saját és embertársaim életét 
mentő ötleteket használjuk, és a félelemmel akadályozzuk az 
életet, ez egy végzetes érvelési csapda, amely állítólag 
biztonságot ad, és az ellenkezőjét, azaz halált és szegénységet 
eredményez. Ez nem jelenti azt, hogy a jövőnk legnagyobb 
biztonsága érdekében mai szemmel nézve nem vállalunk fel 
mindent, ami tudományos, evidens alapokon nyugszik, hogy az 
egészség, az élet, a jólét, valamint a demokrácia és a szabadság 
károsodását a lehető legkisebbre csökkentsük.  
 
Függetlenül attól, hogy a félelmek valósak-e vagy sem. A 
félelmek hatása az egészségre, a kreativitásra és a pszichére 
döntő fontosságú. A félelmek miatt, amelyeket a média évtizedek 
óta folyamatosan kelt a lakosságban, anélkül, hogy felvilágosítást 
adna az egészségre, a szabadságra, a demokráciára és a 
kreativitásra gyakorolt félelem-hatás összefüggéseiről, egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy globális közvetlen demokráciát kell 
létrehoznunk annak érdekében, hogy képesek legyünk egy új 
globális etikus társadalmi modellt kialakítani. 
Vannak megoldások: Legyetek közvetlen demokraták, és 
kérdőjelezzetek meg minden politikai és tudományos információt, 
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amíg meg nem értitek a jelentését. Követeljük a politikától és a 
médiától, hogy minden tudományos eredményt és új, nem az ipar 
által szervezett, pro és kontra érveket tartalmazó tanulmányt 
kérdezzenek meg a tényeken alapuló döntésekhez és a félelem 
elleni intézkedésekhez, és mindenki számára érthető módon 
tegyék közzé a médiában. 
Ne hagyjátok, hogy vélemények és bizonyítékok nélküli 
féligazságok tudományos félelem-tényként csavarják ki az 
agyatokat! 

Utasítsa el a félelemkeltő véleményeket és jelentéseket, mint 
antidemokratikus eszközt és a demokrácia, valamint az Ön IQ-ja, 
egészsége, függetlensége, méltósága és önrendelkezése elleni 
támadást, és tartson be minden tudományosan bizonyítottan 
megalapozott óvintézkedést. 

Az emberiség történelme azt mutatja, hogy minden egyes nem 
születő ember kreatív potenciálja hiányzik a népességeknek a 
fejlődés további lépéseihez (szabadság, egészség, élet 
meghosszabbítása, jólét, etika és közvetlen demokrácia). A 
gyerekek ugyanis gyorsan tanuló zseniként születnek. A 
társadalom és az iskolák az ABC és a tantárgyi specializáció 
tanítása mellett megszervezik a gyermekek zseniális innovációs 
és gondolkodási képességeinek csökkentését és 
kondicionálását.  
Ezért minden újszülöttet szívesen látnak, és a közvetlen 
demokráciában az uralkodót erősíti nem tompított 
intelligenciájának lehetőségeivel.  
 
A zsenik közül sokan, akiknek gyorsuló fejlődésünket 
köszönhetjük, nem születtek volna meg az elmúlt 100 évben. A 
világunk sivárnak tűnne. A világ népesedési statisztikáinak 
számai is ezt bizonyítják: Ha több ember él a világon, tovább 
élhetünk, és több embert tudunk jobban és fenntarthatóbban 
táplálni.  
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A középosztály, a kék- és fehérgallérosok milliárdjainak 90 
százaléka, és az alulmaradtak, a szegénységben élők, az 
iskolában termelt kreativitást elhomályosítják, félelemben tartják, 
és a mesterségesen létrehozott médiainformációk (álhírek és 
elszórt, homályos, bizonyítékok nélküli összeesküvési narratívák) 
csökkentik a kreativitás IQ-ját, amelynek minden egyes, a jövőtől 
való félelem nélküli egyén globálisan meg tudná törni a 
félelemtervezés hatalmát felszabadult kreatív erejével és az 
abból a megfelelő kreatív neveléssel születő ötletekkel és 
koncepciókkal. 

Vannak "hozzáértő emberek, orvosok, kutatók, 
művészettörténészek, politikusok, szabadgondolkodók, 
hatalmasságok és újságírók" szerte a világon, oldalról 
gondolkodók, a középosztályból, akik - részben az állásuk vagy 
az életük kockáztatásával - megvédnek minket, és akik képesek 
a hamis vagy eltúlzott félelmi információkat helyesen osztályozni, 
empirikusan utánajárni és "félelmek" nélkül logikusan 
gondolkodni, valamint a tudományos tények alapján 
elmagyarázni nekünk a helyes összefüggéseket.  
 

A népességben tudatos többségei révén a kormányok és a 
hatalmon lévők, valamint a média felkérést kapnak arra, hogy 
korrigálják az információkat és az azokból következő cselekvést, 
mérlegeljenek minden empirikus tényt és lehetőséget az 
interneten keresztül, amíg a törvények, alkotmányok és emberi 
jogok nevében meg nem valósul a lakosság és a demokrácia 
védelme. A legtöbb országban túljutottunk a nyílt feudális uralom 
e nehéz időszakán, mert még az előretekintő és hatalmasok is 
felismerték, hogy csak a kreativitás, az egészség, az élet 
meghosszabbítása, valamint a jólét és a szabadság 
előmozdítása a világ népességének széles körében biztosítja az 
életet, beleértve a saját túlélésüket is, szeretetben és békében, 
az ő egyedülálló jólétükkel és életükkel.  
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A klasszikus orvosi kutatás arra készül, hogy a testsejtek 
megfiatalításával 20-30 év alatt megadja az embereknek (és 
elsősorban a hatalmasoknak) a régóta vágyott egészséges és 
többszörös élethosszabbítást. A lakosság nagy részének 
korlátozott anyagi lehetőségei miatt azonban egy új terror-árok 
fog húzódni a modern, majdnem halhatatlanok (a lakosság 
legfeljebb 20%-a, akik megengedhetik maguknak, vagy nem 
juthatnak hozzá ezekhez az életmeghosszabbító 
gyógyszerekhez, mert a kormány megakadályozza a 
hozzáférést) és a szerencsétlenek és halandók (a lakosság 80%-
a, akik nem engedhetik meg maguknak a test sejtjeinek 
megfiatalítására szolgáló gyógyszereket) között. Ennek 
megakadályozására olyan génprogramot kell kifejleszteni, amely 
még rövidebb idő alatt globálisan és ingyenesen elérhetővé teszi 
az egészséget és a sejtfiatalítást minden ember számára. A 
Fundacion Liedtke támogatja a sejtfiatalítással kapcsolatos 
kutatási projektet a "www. aimeim.info" nevű közösségi hálózati 
alkalmazással, hogy megvalósíthassunk egy pozitív etikus 
világot, ahol minden ember évszázadokig élvezheti az időt, a 
jólétet, az egészséget és a szabadságot, hogy tovább bővíthesse 
és fejleszthesse gondolkodását, tudatát és kreativitását, hogy 
egy etikus, fenntartható és szimbiózisban élő világot alakítson ki 
a természettel, mint "társvilággal". Az ENSZ Alapokmányának 
emberi jogai és a demokráciák alkotmányai garantálják 
számunkra a személyiség szabad kibontakozását feudális 
uralom, rabszolgamunka, kínzás és félelem nélkül. Ezek az 
elmúlt évszázadokban nehezen megszerzett legfőbb 
szabadságjavak, amelyeket a félelmek nélkül növekvő és 
tudatosabb világnépesség és az ENSZ egyre inkább erősít. A mi, 
több mint ezeréves történelmünk bizonyítja; 

több ember = több emberi jog, több szabadság,  
több gazdagság, több egészség és több élet,  

több know-how 

Minden ember kb. 1200-1500 gramm genetikai-alkotó, de 
részben a félelmek által blokkolt agytömeget hoz magával. 
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Történelmileg talán 2000 agyvelőnek köszönhetjük az elmét 
minimalizáló félelmek nélkül (2,4 - 3 tonna agytömeg kb. 150 
millió tonna agyban 110 milliárd emberben, akik eddig éltek az 
emberi történelemben - kb. 0,000002% - akiket szintén üldöztek, 
kiirtottak vagy kivégeztek) a szabadság, az egészség, az élelem 
fejlődését és a mai - történelmi összehasonlításban - háromszor-
négyszer hosszabb életünket. Ma kb. 10 millió tonna élő, emberi 
agytömeg van a Föld bolygón, amelyből a kreativitás által kb. 
100.000 tonna agy (700.000-800.000 ember vagy kb. 0,01%) az 
elmúlt 70 év különböző szakaszaiban már entdimmt. Nekik 
köszönhetjük a társadalmak különösen gyors és részben 
fenntartható keresletfedezetét. A kreativitás felszabadítása és 
felhasználása exponenciálisan fog tovább fejlődni. 10-20 év 
múlva 5-10 % kreativitás nélküli ember lesz (500-1000-szer több, 
mint ma), aki folytatja ezt a folyamatot, és csak fenntartható 
erőforrásokat akar termelni, hogy ember és állat a természetben 
és a természettel együtt, etikus elvek szerint éljen. Ennek 
érdekében a média által a társadalomban keltett félelmeket egy 
új médiatörvény (amely az ENSZ Emberi Jogi Chartáján és az új 
évezred neurológiai, valamint epigenetikai kutatási eredményein 
alapul) és egy médiakódex segítségével kell minimalizálni. Az 
olyan informátorok, mint Julian Assange vagy Edward Snowden, 
valamint a társadalom általi védelmük fontos rendszerkorrekciós 
és kreativitást gyorsító jelentőséggel bírnak e forradalmi, de 
szükséges fejlődés szempontjából, hogy az emberi lény etikus és 
fenntartható kreativitási erőforrásokkal túlélhessen, anélkül, hogy 
félne a hatalmon lévőkkel, a hatalmon lévők emberi jogi 
jogsértéseivel vagy birodalmi struktúráikkal szemben. Minden 
embernek joga kell, hogy legyen (ez az ő emberi joga), hogy 
tartósan és egészségesen, megrendezett félelmek nélkül, 
valamint a tőke felhasználása nélkül éljen, hogy az újdonságok 
szelektív érzékelésével elválassza tudását, tudatát és 
személyiségét a szeméttől, a félelemtől és az életminimalizáló 
tartalmaktól, hogy különbséget tegyen az életfenntartó és az 
életveszélyes információk között. Joga kell, hogy legyen 
választani, és ha úgy dönt, fejlődni, bármely életkorban friss 
elmével és testtel új szakmákat tanulni, tanulni, a 
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művészeteknek, az embereknek, a természetnek vagy 
önmagának és saját teremtő erejének szentelni magát, és a 
fejlődő fenntartható bőségtársadalomban, az önképző 
programokkal és robotokkal ideiglenesen vagy tartósan semmit 
sem csinálni, különösen, mivel a "semmi" a teremtéstől 
elválaszthatatlan relatív.  

Az emberiség történelme bizonyítja: a növekvő kreativitás 
lehetővé teszi az egészséget, a hosszabb életet, a jólétet minden 
ember számára, a természetes és tiszta környezetet, a 
fenntartható módon előállított élelmiszert, energiát és 
erőforrásokat, valamint az új információk révén minden ember 
folyamatosan fejlődő kreativitását. 

"Az emberiség rajkreativitása vagy intelligenciája... 
az alkotóvá teszi őket." 

Az emberiség már ma is védi magát és a természetet a banális 
hatalmasoktól azáltal, hogy a tudomány új eredményeit a 
lakossághoz juttatja el, hogy a faj- és természetmegőrző jövőbeli 
lehetőségek teret kapjanak a megértésnek és a demokratikus 
cselekvésnek, és az emberek rajintelligenciájából származó, 
jövőjük építését és bővítését szolgáló újítások és információk az 
interneten keresztül világszerte elterjedjenek. 

 
 
Egy második megvilágosodás kezdődik: a világtársadalom, amint 
azt az elmúlt 50 év történelme bizonyítja (a banális hatalmi 
struktúrák által megrendezett háborúk ellenére), egyre erősebbé 
válik a kreativitás növekedésének ezen értelmezése alapján, a 
10 vagy 20 milliárd fős világnépesség növekedésével, és a 
növekvő rajkreativitással minden ember számára állandó és 
egészséges jólétben való élettel. Mostanra elérkezett az a pont, 
amikor ezt a folyamatot már nem lehet visszafordítani a 
kreativitás globális megsemmisítése nélkül, és az emberiség 
először fog belenőni a béke fenntartható, etikusan tervezett 
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korszakába, amelyben a Globális Raj Intelligencia nem 
korlátozza a világ népességét.    
     
Amikor a politika és a média teszi fel az egyenletet; 
 

"Több ember = több kreativitás 
= 

Etikusabb és fenntarthatóbb megoldások" 
 

minden lehetséges világból a legjobbat kapjuk. 
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A Médiakódex 2014 

 
Az intelligencia és az egészségfejlesztés vagy 
az információkkal való csökkentésüket meg kell 
jelölni. 
 

 
 
A kormányok és a média által terjesztett és előidézett félelmek, amint azt az 
újonnan közzétett neurobiológiai és epigenetikai kutatások is bizonyítják, 
megkövetelik a: 
 

 Média kód 
 

A túlzó, hamis és negatív információk ártanak a szervezetnek,  
intelligencia, szabadság és demokrácia. 

 
Csak a profitot és a hatalmat növelik   

diktátorok, politikusok és egyes vállalatok  
és nem segít az embereknek  
vagy a demokrácia fejlődése.   

 
Mi, az áldozatok,  

a félretájékoztatottak, az állam és a média által félrevezetettek, az 
összeesküvők, a bűnözők és a sérelmet okozók országcsoportokban fognak 

össze, mint sértett felek világszerte, és alkotmányos pert indítanak a média és 
a kormányok ellen azokban az országokban, amelyek nem akadályozzák meg 

az agyi hálózatosodást, az ember elme rabszolgasorba taszítását, és nem 
állítják le a lakosság IQ-jának minimalizálását az országukban.   

 
Mi vagyunk  

több mint 2-2,5 milliárd depresszióra hajlamos ember  
Emberek a világon,       

évente több mint 100 millió ember korai halála,   
a megszámlálhatatlanok intelligenciájáért,  
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kreativitás és szabadság,   
a nem számszerűsíthető diszkrimináltak,  

a marginalizáltak és a kreatívok,  
más vallásúak,      

a bűnözők túlzott száma,  
gyilkosok, diktátorok és terroristák,     

a fatalisták és a fanatikus hívők,    
az ámokfutók és öngyilkos merénylők,    

ami milliárdokat rettegésben tart,  
a kizsákmányoltak és az önkéntes  
Rabszolgaságban élő emberek,   

a milliárdok, akiket megfosztottak az egészséges élet lehetőségétől,   
a pozitív jövőjüktől megfosztott emberek milliárdjai és a jövőbe születettek  

ugyanez történik veled is.    
 

 Bepereljük: 
segítségnyújtás elmulasztása, bűnsegély és felbujtás, valamint 

szervezés 
a magasabb rendű jog szerinti jogok elleni bűncselekmények 

valamint a lakosság IQ-jának csökkenése.  
az agy testi sérülése, az alaptörvények vagy az alkotmányok és az államok 

büntető törvényei által garantált korlátozás következményeként  
Személyes szabadságjogok,  

 az emberi és fogyasztói jogok megsértése  
és a 

 Az ENSZ Emberi Jogi Chartája  
a személyiség szabad kibontakozása 

 
felbujtás, bűnsegély és szervezés 

 a szervek és a sajtóközlemények révén: 
Gyilkosság 

Terrorizmus, 
Kihasználás, 

Bűnözés, 
Szabadságtól való megfosztás, 

önkéntes rabszolgaságra, 
az intelligencia és a kreativitás csökkentése 

a lakosság 
és a verseny korlátozása a következőkkel szemben 

más gazdaságok, 
a háború előmozdítása érdekében, 

és a félelmek által,        
az IQ célzott csökkentése 

a populáció, valamint az alulfolyás  
a demokrácia. 
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Követeljük:  

A médiainformációkra vonatkozó címkézési követelmény.   
Mivel a genetikailag lehorgonyzott függőséget okozó és finoman, 

látensen - félelmet keltő negatív médiainformációk fogyasztása csökkenti 
az intelligenciát és az egészséget, a fogyasztó és a fogyasztó csak előzetes 

figyelmeztetéssel és címkézéssel védekezhet.  
a negatív információktól.   

 
Erre az előzetes figyelmeztetésre azért van szükség, mert:   

a.) a negatív médiainformációk fogyasztása mutációkat okoz a befogadó 
szinapszisaiban, amelyek blokkolják a jövőbeli látásmódját és kreativitását, 

 
b.) a minden emberben jelenlévő genetikai félelem-függőségi program révén 

negatív információk hatására aktiválódik (további negatív információk 
függősége), és a függőség hatására tovább veszíti eredeti döntéshozatali 

képességét.  
erősen korlátozott,    

 
c.) mert kombinációs képessége elhomályosult vagy kikapcsolt, beleértve és 
összehasonlítva a látnoki képességét, találékonyságát, kreativitását, amely 

félelmek nélkül is jelen van, és a kreatív hálózati intelligenciát.  
és így az eredeti lehetőségét  

a személyiség spektrumát nagymértékben minimalizálják,   
 

d.) az egészségtelen félelemreakciók epigenetikusan és neurobiológiailag 
beállhatnak nála, és továbbadódhatnak a gyermekeinek.   

 
Ennek megfelelően a negatív információk  

az ember méltósága,  
emberi jogok,  
a büntetőjog,  

megsértik a demokráciát, valamint az alkotmányt vagy az 
alaptörvényeket.  

és ezek egészségre és kreativitásra gyakorolt káros hatásai 
 a népességben.   

 
Az alperesek  

az új neurobiológiai és epigenetikai kutatási eredmények, valamint az 
evolúciós és viselkedéskutatások révén szerzett jobb ismeretek ellenére sem 

védtek meg és figyelmeztettek minket: negatív, szorongást keltő és az 
emberi méltóságot sértő információk, médiabeszámolók, játékok, filmek,  

az IQ és a kreativitás ideiglenesen  
(csökkenti a pozitív látás képességét a negatív információ fókuszában 100%-

ig)   
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csökkenti az egészséget vagy betegséget okoz, és csökkenti a 
motivációt  

a jövő pozitív alakítása.  
 

A gyógyulás és a gyógyítás akadálya 
Az alperesek továbbá szándékosan jártak el, mivel 

elrejtették a művészet elismerését 
a negatív információk vagy nocebók által okozott mutációk félelmi 

folyamata, 
amely visszafordítja az agyi összekapcsolhatóság vagy az IQ 

csökkenését az agyban lévő tükörneuronokon keresztül, visszafordítja 
az intelligencia korlátozását az idegi öbölátjárókon keresztül, és a 

kreativitást a kultúrából (technológia, művészet, irodalom) a népességre 
ruházza át, lehetővé téve egy nép egészségét, kreativitását, szabadságát 

és jólétét. 
 

Nem vagyunk  
a sajtószabadság korlátozása mellett, hanem a negatív információk 

címkézése mellett, valamint az egészségsemleges és pozitív információk 
negatív információkkal való keveredése ellen, mivel ez az agyat fizikailag 

és a testet pszichésen károsítja a betegségek, valamint az önmeghatározás, a 
személyiségfejlődés és a más emberekkel való empátia fejlesztése révén, 

továbbá jelentős terhet ró a szociális, egészségügyi rendszerekre.  
 

Mi ellenezzük ezt:  
az emberi neurális agyhálózat kreativitását és gyógyulását, valamint a 

népesség magasabb rajintelligenciáját akadályozza a kormány és a 
média a népesség kreativitásának előmozdítását célzó blokkoló kártyája.  
 

Mi ellenezzük ezt:  
a demokráciát mint államformát az ember belső-félelmi megosztottsága 

annyira megrongálta, hogy belülről a félelem és a szellemi 
elhatárolódások elmaradott diktatúráját, kívülről pedig "az Alaptörvény 

és az emberi jogok ellen irányuló kormányzati és választási döntéseket" 
láthatjuk.  
és így a  

A demokrácia maga is antidemokratikussá válik  
vagyis önmaga ellen fordul. 

 
 
A negatív médiainformációk, játékok, filmek akár 30%-kal alacsonyabb IQ-hoz, 
valamint csökkent kreativitáshoz, bűnözéshez, ellenségeskedéshez, 
kirekesztéshez, rasszizmushoz, fasizmushoz, háborúkhoz, pesszimizmushoz, 
depresszióhoz, szegénységhez, viselkedési zavarokhoz, betegségekhez, 
negatív életmódhoz, valamint akár 28%-kal idő előtti halálhoz vezethetnek. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown szerző, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Az alábbi logóval jelölt pozitív médiainformációk, filmek, játékok elősegítik az 
IQ-t, a jólétet, a személyiségfejlődést, a barátságokat, a jövő alakításának 
erejét, a kreativitást, az önrendelkezést, a szabadságot, a demokráciát, és 
hosszabb és egészségesebb élethez vezetnek. 
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A kreativitás a kulcs 2019-2020 

                             
              

A 60-as években feltalálóként és a művészeti pályára újonnan 
belépőként újra és újra szembesültem olyan kérdésekkel, 
amelyekre a kulturális és oktatási intézmények nem tudtak 
kielégítő választ adni. 
Fiatalemberként tudományosan bizonyíthatóan megalapozott 
tisztánlátást akartam, mert hozzám hasonlóan polgárok milliói 
érezték: egyszerűen nem voltak logikus válaszok a művészeti 
kreativitással kapcsolatos kérdéseinkre, vagy arra, hogy hogyan 
lehetünk kreatívabbak, annak ellenére, hogy példák millióiból és 
történelmünkből láthattuk, hogy a kreativitás biztosítja 
egészségünket, méltóságunkat, szabadságunkat, 
szuverenitásunkat, jólétünket és jövőnket. 
 
A legfontosabb kérdések a következők voltak: 

Mi a művészet, és van-e értelme? 

A műalkotások csak a király új ruhái, az imázs és a marketing, vagy 
van valami a ruhák mögött, amit el kell rejteni a lakosság elől? Ha 
mindent művészetnek nyilvánítanak, a tartalom elmosódik, és a ruhák 
a mentális ködön keresztül tovább formálódnak.   

Még senki sem jutott arra a gondolatra, hogy a modern művészet 
elhomályosítására és érzékszervek megfosztására irányuló törekvés 
olyan vészjelzés, amely azt mutatja, hogy a művészet mögött többnek 
kell lennie, különösen azért, mert a diktátorok és állami 
propagandaosztályaik a mai művészeti főszereplőkhöz hasonló 
nyilatkozatokkal csak fokozzák a lakosságra gyakorolt befolyásukat a 
modern művészet kárörvendésével és lejáratásával, egészen a 
művészek kizárásáig és megbüntetéséig. A művészet csak 
spekulációra és pénzkeresésre szolgál? De akkor a művészet 
értelmének kérdése nyitva marad, miért ez a tabusítási törekvés az 
állam és a művészettörténészek részéről? Mi a baj vele? Nincs értelme 
a művészettörténészek és művészeti folyóiratok, illetve az állam által 
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az iskolai órákig tartó nagy propaganda-erőfeszítésnek, ha a művészet 
mögött nincs mit felfedezni.  

A művészet érzékszerveinek megfosztása önhittséggel és 
kirekesztéssel táplálja az egoista osztálytudatot, vagy csak 
elhomályosítja az emberi szellem, a művészet szemlélőjének valódi 
nagyságát. A művelt polgárságot, most, hogy a vallások egyre 
kevésbé képesek ellátni azt a feladatot, hogy a tudományos kutatás 
eredményei által Isten szavának és az egyházi dogmáknak 
alávessék híveiket, a művészet eszközeivel kell-e arra nevelni, hogy 
zavart, tehetetlen államhitűvé váljanak? Lehetnek-e a 
művészettörténészek az új papok, akiknek feltétel nélkül hinni kell az 
igének, különben a hitehagyottak és a szelleméhez nem igazodók 
és nem engedelmeskedők kirekesztődnek a művészet közösségéből 
és a művelt polgárságból. 1.) 

Ez mind csak elmélet? 

Vagy a művészetnek van egy titkos, tudományosan és empirikusan 
érthető jelentése társadalmunk fejlődése szempontjából, vagy csak az 
(ipari korszak elején bevezetett) iskolarendszerek elavultak. Talán 
mindkettő igaz?  

Ha egy mesterséges képlet létezését be tudjuk bizonyítani, minden 
amellett szól, hogy epigenetikusan manipuláltak vagyunk. 

Ezeket a kérdéseket a művészeti képlet keresésével akartam 
továbbgondolni az új neurobiológiai kutatási eredmények alapján is. 
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Az összes művészetre vonatkozó képlet keresését 1979-ben 
jutalmazták, de csak 1988-ban valósítottam meg végül a művészeti 
képletet, mint az emberi alkotások grafikai szimbólumát (ami megfelelt 
Joseph Beuys 1984-ben hozzám intézett kérésének, hogy az összes 
emberi alkotást, azaz a művészetet minden korszakon keresztül, 
nagyon egyszerűen, világosan és könnyen érthetően magyarázzam el 
mindenki számára). A "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (A 
művészet kulcsa - Művészeti rejtvények megoldva) című könyvemben 
1990-ben Németországban bemutattam a szubjektív és objektív 
művészet művészeti képletét, 2019-ben pedig kidolgoztam egy 
művészeti értékelési rendszert "Artinvest" művészeti tanúsítvánnyal a 
műalkotások számára, amely az alkotás innovációs tartalma és 
innovációs szintje alapján egyértelműen elkülöníti a művészetet a 
dekorációtól.  
 
A művészet és az evolúció képlete 2.) 
 

Élet + tudattágulás = művészet 

 
 
 

A művészet törvénye:  

"A művészetek és a művészettörténet vagy a tudatosság feloldása a 
művészeten keresztül".   

 

A művészet joga és a társadalmak fejlődése 
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"A művészet törvényének nyilvános alkalmazása a kreativitás, az 
intelligencia és az egészség korlátainak eltörlését, valamint a 
társadalmak virágzását hozza magával." 

 
"A művészet magasabb szintjét Hegel dialektikája teszi nyilvánvalóvá 
a művészetre alkalmazott tézissel, antitézissel és szintézissel minden 
műalkotásban, és így maga is műalkotás, mint a képben láthatóvá tett 
folyamat."    
A képletet mindeddig nem tették közzé Németországban, és nem 
vezették be az iskolai tantervbe. 
A népesség kreativitásának blokkolása a művészeti képlet be nem 
vezetésével, valamint az IQ csökkentésének megengedése a félelem 
terjesztése által 3.) akadályozza a demokráciát, az evolúciót és a 
szellemi fejlődést, valamint egy nép jólétét. A politikusok tudatosan 
vagy öntudatlanul cselekszenek, amikor nem csak az Alaptörvény 
vagy az ország alkotmánya ellen, hanem a "Felsőbbrendű törvények 
szerinti szabályok" ellen is, amelyek végső soron a jogalkotó felett 
állnak, és amelyek a náci bűnözők elítéléséhez vezettek Nürnbergben. 
 
A politikusokat és az egyes médiumokat ma a neurobiológia és az 
epigenetika területén közzétett kutatási eredmények alapján 
felelősségre lehetne vonni a rabszolgaság, a kizsákmányolás, a 
szabadságtól való megfosztás és az agy testi épségének 
megvonása, valamint a "Felsőbbrendű törvények szerinti 
szabályok" megsértése miatti burkolt és aktív bűnsegédletért,  
 
a. amikor az  embereket félelemkeltéssel megbetegítő és az IQ-t 

foszlató médiainformációkat figyelmeztető címkézés nélkül 
terjesztik (címkézés és figyelmeztetés, mint a dohánytermékek 
esetében), 

 
b.  ha a neuronhálózat művészetfelismerésen keresztüli 

helyreállítását és az emberek egészségének, kreativitásának és 
IQ-jának növekedését a művészeti képlet megakadályozza.  

 
A kialakuló kontextus: 
 
Az IQ csökkenése a negatív információk miatt  
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valamint a génjavítás és a kreativitás művészeti formulán keresztüli 
átvitelének leállítása olyan társadalmakat hoz létre, ahol a kreativitás 
örökös félelembe van zárva. 
 
 
 
 
A politikusok és a média megdöbbentek,  
hogy más országokban, például Franciaországban és az Egyesült 
Államokban az IQ csökkenésével együtt a populizmus és a rasszizmus, 
a vallások, valamint a többi embertől való elkülönülés is egyre nagyobb 
teret nyer.  
 
Időcímek 2019. március 28-án és csodák:  
 
"Régebben okosabbak voltunk. Évtizedeken keresztül az IQ az ipari 
országokban emelkedett, így Németországban is. Több éve csökkenő 
tendenciát mutat. MIÉRT?"  
 
A Flynn-hatás fordítottja következett be. James Flynn a 20. században 
felfedezte, hogy az IQ az iparosodott országokban évente növekszik. 
Úgy tűnik, Németországban epigenetikusan blokkolva van a művészeti 
formula felismerése. Amint azt Nataly Beuel, Nike Heinen és Tanja 
Stelzer IQ vezércikke a Die Zeit című hetilapban világosan mutatja. Az 
epigenetikai kutatási eredmények ellenére Németországban még 
mindig nincsenek jelentések a művészeti formuláról és annak pozitív 
hatásáról. Spanyolországban - legalábbis regionális szinten - már 
1992-ben részletesen beszámoltak a képletről, és az elvét egy újság 
52 heti cikkben fejtette ki "Művészi rejtvény megoldva" címmel.  
 
Először is meg kellett értenem, hogy - összeesküvés-elmélet és 
összeesküvések nélkül - miért állunk sötét fal előtt a szellemi 
fejlődésben nemcsak Németországban, hanem más országokban is. 
Kandinszkij már 1910-ben, "A szellem a művészetben" című 
könyvében "fekete kéznek" nevezte ezt a jólét és a minden ember 
számára pozitív fejlődés elleni etikai evolúciós akadályt.  
 
A társadalom, a média és a politikusok ebben elvileg ártatlanok, hiszen 
feltételezhető, hogy cselekedeteik nem világosak számukra, és ezért 
nem tudatosan irányítják őket. Nincsenek olyan megállapodások vagy 
hallgatólagos megállapodások sem, amelyek valamely titkos csoport 



 

 
80 

érdekeit szolgálják, hogy akadályozzák a lakosság szellemi fejlődését, 
hogy jobban ki tudják őket használni, vagy gondolkodásra képtelenek 
legyenek, hogy szellemileg rosszra tanítsák őket, hogy a média 
segítségével szinte bármilyen irányba manipulálható és felhasználható 
választási tömegként lehessen őket használni. A parlamenti 
demokrácia volt a legfontosabb lépés egy jobb, közvetlen 
demokráciával rendelkező világ felé vezető úton egészen az internet 
mai fejlődéséig. Nem ismerhető el a parlamenti képviselők vagy a 
pártok azon kísérlete (mint a diktatórikus rendszerekben), hogy 
félelmekkel blokkolják a lakosság IQ-ját és az új innovatív 
műalkotásokhoz való hozzáférést téves információkkal, hogy így 
akarják megkapni 1000 éves uralmuk legitimációját, valamint 
megakadályozzák a közvetlen demokráciát. Nem magyarázható 
azonban, hogy miért nem szerezhető meg az a tudás, hogy mi a 
művészet, és hogy ennek ellenére 100 000de művészeti és szerzői jogi 
eljárás az egész világon minden művészetben az empirikusan 
minden műalkotás esetében jogilag és művészettörténetileg is 
bizonyított.  
 
Hogyan reagálnak a bevett művészeti piacon dolgozók a 
művészeti képlet közzétételére? 
Kenny Schächter műkritikus az Arte (2017-es, Grit Lederer által 
rendezett) filmjében a 14 galériával rendelkező nemzetközi 
műkereskedőről, Larry Gagosianról mesél. Kenny Schächter filmes 
idézete: 
"A művészvilágban még mindig olyan, mint a maffia, amikor az omerta 
van kimondva, ott "a titoktartás", mint a maffiában, ott is vannak 
szabályok, amikről senki sem beszél.  Évente 60 milliárd dollár van a 
művészeti világban. Valószínűleg a legnagyobb üzlet a legkevesebb 
információval a mechanizmusok működéséről. Larry Gagosian, a 
műkereskedő a filmben: "Ha az emberek ezt nem értik meg, akkor nem 
részei ennek a világnak." (Az Omerta a maffia becsületkódexe. Maffia 
közmondás: "Aki süket, vak és néma, az száz évig él békében."). A 
műtárgypiac főszereplőinek reakciója elkerüli a tényt, hogy megsértik 
az emberi jogokat és a törvényt, valamint ellentmondanak a múzeumok 
oktatási küldetésének, de azt is, hogy túl rövidlátóan gondolkodnak és 
saját profitelvárásaik ellenében cselekszenek, ahogy az az interneten 
keresztül növekvő könyvpiaccal való összehasonlításból is látszik. A 
beavatott műkereskedők a műtárgypiacot saját, lezárt monopool 
üzletüknek tekintik, és úgy vélik, hogy az ebből származó nyereséget 
egy könnyen érthető művészeti képlet titoktartásával kell megvédeniük. 



 

 
81 

Ez önzőség, és akadályozza a kreativitás fejlődését a lakosság 
körében, zavart okoz a művészeti megítélésben, és ösztönzi a "mi a 
művészet vagy a dekoráció" csalását. Ráadásul ez kontraproduktív és 
rossz a művészeti piac fejlődése szempontjából, mert a művészeti piac 
globális megnyitásával vagy demokratizálásával a lakosság számára a 
művészeti képleten keresztül a műalkotások, művészek és kreatív 
termékek piaca százszorosára fog nőni a nagyobb kereslet, valamint 
az objektív műalkotások (innovatív, valós művészettörténeti alkotások) 
és a szubjektív műalkotások (dekoráció) árai miatt. A piacok objektív és 
szubjektív művészetre fognak szétválni, de mindkettő gyorsabban fog 
növekedni. Annak érdekében, hogy a múzeumok, a műkedvelők és a 
nagyközönség számára megnyissa az utat a művészet felé, a 
Fundacion Liedtke kifejlesztett egy "Artinvest" nevű művészeti 
tanúsítványt, amely a műben található újítások alapján tisztázza, hogy 
a szóban forgó mű valódi műalkotás (objektív művészet) vagy 
dekoráció (szubjektív művészet). (lásd még: www.freebocks.gratis) 
 
 
De a művészeti piacnál mélyebbre kell ásni a 
viselkedéskutatásban, ha tudni akarjuk, hogy miért vagyunk arra 
kondicionálva, hogy a genetikailag rendelkezésre álló 
kreativitásunkhoz való hozzáférésünk el van zárva. Kiderült, hogy a 
kreativitás még az iskolarendszerben sem képviselteti magát, vagy 
rosszul ábrázolják. A művészetet zsenialitásként ünneplik, és nem 
dokumentálják és képzik tanulható innovációs folyamatként. Egy 
olyan művészeti formulát, amely még a gyermekek számára is könnyű 
hozzáférést biztosít az újdonságok szelektív érzékeléséhez (a 
gyermekek tanulási zseniként születnek, agyuk már finoman be van 
drótozva), nem csak a gyermekektől, hanem a népesség egészétől is 
visszatartják. 
 
A 18. századi iskolai információs rendszerrel megcsonkítják vagy 
megölik a gyermekben rejlő zsenit. Mennyi agyi erőforrást és 
fenntartható innovációt veszít el a társadalom ezen az úton?   
 
Nyilvánvalóvá válik, hogy még a művészeti akadémiákon sem a 
művészeti képleten keresztül történő alkotás folyamatát tanítják, 
hanem a múlt technikái állnak előtérben. A művészeti alkotás, a 
kreativitás kitörése nagyon nehéz a diákok számára ilyen körülmények 
között.  
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Az innovációk mérnöke? 
Az egyetemeken és főiskolákon nem a képlet alapján tanítják az 
innovációs mérnöki tevékenységet. A hallgató nem szerezhet mérnöki 
diplomát vagy Dr. Innnovations diplomát. 
 
De ahogyan a 15-18. században a nyomdával a lakosság megtanulta 
magát írni és olvasni, úgy a teremtés és az újítások, valamint azok 
evolúciós fejlődésének átfogó képét a fiatalok az interneten fogják 
megtanulni a képlet szelektív szemléletével az önképzésben. A terjedő 
hiperaktivitás - mint kiút a társadalom felborulóban lévő régi 
értékrendjéből - a segítségére siet. 
 
 
 
 
Mi értelme van a régi tanítási technikának.  
Az ugyanebben a rendszerben képzett, félrevezetett politikai 
döntéshozók rossz szolgálatot tesznek az államnak és az embereknek 
azzal, hogy a pavlovi rendszert használják, amely korlátozott és 
adminisztrált...  
Folytassátok a tanítási tartalmak oktatását (ami az ipari korszakkal 
kezdődött - hála Istennek - és a gépekhez képzett munkásokat, de a 
jelen korban a jövőbeli koncepciók hiányában, mert nem képeztek ki 
magának a kreativitás képletének alkalmazására). A régi iskola 
koncepciói nem lesznek elegendőek a felvirradt új időkben ahhoz, hogy 
minden embernek jólétet és egészséget biztosítsunk, és megvalósítsuk 
az emberi méltóságot garantáló demokráciát.  
 
Lesznek-e középtávon további társadalmi zavargások? 
Mit csináljanak a jövőben azok az emberek, akiknek a kreativitását az 
állam és az iskolarendszer elnyomta, és az állandóan ismétlődő 
munkát gépek, számítógépek és folyamatosan fejlődő programok 
veszik át?  
 
Csak egy lehetőségünk van, ha nem akarunk forradalmakba, elosztási 
háborúkba és a társadalmak megosztottságába süllyedni elmaradott 
vagy jobboldali eszmékkel:  

- a kreativitás megnyitása a művészeti formulával az iskolákban 
és a lakosság körében,   

- A szorongást keltő, negatív médiainformációk (például a 
dohánytermékek) címkézése,  
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- a jólét alapvető szintjének biztosítása minden ember számára. 
  

 
A kutatás azt mutatja: A genetikai és kognitív képességek mindenkinek 
a génjeiben rejlenek, hogy újraéleszthessék a zsenialitását. A 
népesség átlagos IQ-ja ismét emelkedni fog. 
 
Az ember leleményes képességeinek felélesztése három-hat hónapon 
belül nyilvánvalóvá válik.  
 
A politikusok még mindig azt hiszik (az internet és a közösségi 
média tapasztalatai ellenére, amelyek ennek ellenkezőjét bizonyítják), 
hogy a lakosság túl sok kreativitása káoszba taszítja az államot 
(vagy a politikusokat).  
 
Ez nem igaz. Ennek éppen az ellenkezője a helyzet.  
Az államok és a vállalatok olyan jövőbeli erővel gyarapodnak, amely 
korábban ismeretlen volt, ahogy azt például az internetes vállalatoknál 
láthatjuk. Ez megijesztheti a régi iskolarendszerben gondolkodókat, és 
bezárásokhoz vezethet. Az új gondolkodású embernek örömet okoz, 
és megnyitja előtte a jövőt. Alapjövedelemmel az emberek csak olyan 
munkát vállalnának, amelyet élvezetesnek vagy értelmesnek tartanak. 
Németországban ma már 5 millió ember végez önkéntes munkát. Az 
ember heti munkaideje csökkenni fog, amint azt az elmúlt 100 év 
adataiból láthatjuk. Az államnak meg kell szabadulnia attól a ténytől, 
hogy a vállalatok a munkaidő-ellenőrök és a munkások és 
alkalmazottak "adószedői". Olyan új munkamodelleket fognak 
kidolgozni, amelyek megragadják a hajlamot, az érzékelést, a 
munkaidőt, az oktatást, az aktuális mentális és fizikai állapotot, a közös 
metaadatokon keresztül történő elszámoltathatóságot, valamint a közjó 
érdekében végzett munka kiváltságát, lehetővé téve a munkavállaló 
számára, hogy saját belátása szerint szabályozza és ossza be 
munkaidejét. Az online cégek itt is támaszkodhatnak már 
tapasztalatokra. A munka hobbivá és jutalmul szolgál. Ennek első 
megközelítései a NWoW - New World of Work vagy New Way of 
Working. 
 
A művészeti képletet bevezetik az iskolai tantervbe. Az Alkotmány vagy 
az Alaptörvény garantálja az alkotói védelmet, és magában foglalja a 
művészeti képlethez való jogot, valamint azt, hogy a negatív 
agykárosító IQ-csökkentő médiatájékoztatást, filmeket, fényképeket és 
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játékokat meg kell jelölni, és nem keverhetők az Alkotmány vagy az 
Alaptörvény cikkei szerinti normál tájékoztatással.  
 
Az új népszerű sportot úgy hívják, hogy feltalálás, művészet és új, 
fenntarthatóbb és etikusabb koncepciók kidolgozása a jelen és a jövő 
számára. Legyetek kreatívak, váljatok alkotókká, éljetek értelmes 
életet, és valósítsatok meg pozitív ötleteket, és hozzátok őket a 
világba. 
 
Saját tapasztalatom szerint  
 
Miután 1988-ban művészettörténetileg és tudományosan 
bizonyítottam a grafikai képletet, mint innovációs kódot, 1989 és 
1993 között új formátumokat (TV, print és rádió) fejlesztettem ki a 
médiaművészeti képlettel, hogy a képletet megismertessem a 
nyilvánossággal a kreativitás növelése érdekében, valamint hogy 
felkészüljünk az új, előre láthatóan egyre gyorsabban fejlődő 
innovációk új, előre látható idejére a világban, és hogy a genetikailag 
meglévő, szelektív érzékelést az innovációk iránt a lakosság agyi 
hálózataiban egyszerűen és tartósan, epigenetikusan újra 
felszabadítsuk; 
a. Kincsvadászat - műtárgykeresés a bolhapiacokon a művészeti 
formulával  
b. 1000 műalkotás a művészettörténetből és az Ön újításaiból,  
c. Fénylő csillagok -A fiatal művészek munkáiban megjelenő 
újdonságok bemutatása.  
   
Miután azt tapasztaltam, hogy a média blokkolja a művészeti képletet a 
riportok számára, és az új formátumokkal együtt sem akarja 
közzétenni, elhatároztam, hogy egy nagy művészeti kiállítást 
dekódolok a képzőművészet világhírű művészeinek 1000 eredeti 
művéből a képlettel, és ezt különböző művészeti korszakokon keresztül 
zenei és irodalmi művekkel hajtom végre, hogy dokumentáljam a képlet 
érvényességét minden művészeti alkotásra, művészetre és művészeti 
irányzatra.  
 
A magánszervezésű és különösen nagyszabású kiállítással az 
egyszerű, egyszerű innovációs formulát, amelyet minden nyolcéves 
megért, a nagyközönségnek akarták bemutatni világszerte, 
nemzetközileg ismert védnökökkel. Akkoriban abban a téves 
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benyomásban voltam, hogy a kiállítás már nem akadályozhatja meg a 
művészeti formula bevezetését.  
 
1994-től 23.000 négyzetméteren rendeztem meg az "art open" 
művészeti kiállítást több mint 1000 eredeti műalkotással, és 
védnökként egy német miniszter, Oroszország volt elnöke és a spanyol 
királynő, valamint orosz, lengyel, spanyol, svéd, francia és német 
múzeumok és gyűjtemények felelős igazgatói ismerkedtek meg a 
művészeti formulával, és meggyőződtek annak helyességéről. A 
múzeumok ingyen kölcsönözték nekem a képzőművészet nagy 
mestereinek műveit. Köztük volt Dali, Picasso, Rubens, El Greco, 
Beuys, Malevich, Kandinszkij és teljes nagy kiállítások a kőkorszak, a 
vudu művészet, az orosz középkor, a 19. századi művészet, valamint 
Christo, Giger és Ernst Fuchs művei, hogy a "nyitott művészet - 
művészet a kőkortól napjainkig" című kiállításon ezekkel a művekkel 
magyarázza a művészeti képletet, és bemutassa a közönségnek annak 
általános érvényességét minden korszakon és művészeti irányzaton 
keresztül. 
 
A "art open" volt az első olyan művészeti kiállítás a világon, amely 
tartalmilag átfogta a különböző korszakokat, és egyetlen képlettel 
tudta megmagyarázni a műveket.  
A műalkotásokat a művészeti képlet kulturális innovációs 
lépéseikben dokumentálta, így először született átfogó, evolúció-
orientált összkép az egymást követő fejlődésről. Ezt követően a 
kiállítás látogatói számára félreérthetetlenül világossá vált: művészet 
innováció/evolúció nélkül nem létezik. Az innováció nélküli művek 
epigonális díszítésnek számítanak.  
 
A nagyközönség által észrevétlenül, a formula kultúrtörténelmet 
írt. 
Tanácsadóként együtt dolgozhattam:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Számos tudományos és társadalmi szempontból elismert szakértőt 
sikerült megnyernem. Képes voltam más múzeumigazgatókat is 
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meggyőzni a művészeti képletről, és megnyerni őket a "art open" 
művészeti kiállításnak. 
 
A kiállítás 1999. július 10-én nyílt meg az esseni kiállítótermekben.  
A látogatóknak ingyenes volt a belépés, és a bemutató/kiállítás éjjel-
nappal - 24 órán át - nyitva volt.  
Essen városával folytatott tárgyalások során előzetesen azt a 
követelést fogalmazták meg, hogy amennyiben a kiállítás építése 
folytatódik, látogatónként 20 DM belépődíjat kell fizetni. Csak így 
lehetett garantálni a város támogatásának fenntartását, ami egyrészt a 
pénzügyi oldalt, másrészt a zökkenőmentes, akadályoktól, egyéb 
zavaroktól és szankcióktól mentes működés biztosítását is magában 
foglalta. Nem tudtam és nem is akartam beleegyezni ezekbe a 
feltételekbe, mivel a kiállítási területen lévő 23.000 négyzetméteres 
kiállítótermeket már 1996-ban 200.000 DM fix összegért kibéreltem, és 
az 1999. júliusi megnyitó feltételeit a művek összes szponzorával és 
kölcsönzőjével szerződésben egyeztettem és megterveztem.  
Visszautasításomra válaszul a térségben álhírek és manipulatív 
tudósítások hulláma indult el, amelyek célja a kiállítás megtorpedózása 
volt. 
 
A Messe Essen GmbH (Essen városának cége) felajánlotta nekem, 
hogy a város nevében kis változtatásokkal (20 DM belépőjegy 
személyenként) évente megrendezem a "art open"-t, és az 1999-es 
első "art open"-t évekkel a jövőbe halasztom. A meglévő szerződések 
miatt az ideiglenes áthelyezés, valamint a 20 DM belépődíj kivetése 
akkoriban megvalósíthatatlannak tűnt. 1999 márciusában a városi 
tanács ekkor döntött a Messe Essen kiállítási csarnokainak 
nagyszabású bővítéséről, amelyet még a "art open" hónapjában 
elkezdtek, és amely évekig elhúzódott. A bérelt kiállítótermeket 
deszkakerítéssel zárták le. A kiállítás bejáratát egy korábban 
ismeretlen csarnok bejáratához helyezték át. 
 
Jelenlegi álláspontom szerint a "art open" lezárását már a megnyitó 
előtt tervbe vették. Mert a kiállítást már az építkezés során 
akadályozták és szabotálták. Nyitás esetén bombatámadással 
fenyegettek. A kiállítás vezetőségének irodájába betörtek, a levelezést 
és a terveket tartalmazó számítógépeket ellopták. A szponzorok levelei 
nem jutottak el a szervezőirodába.  
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Július 14-én este 10 órakor sajtótájékoztató keretében került sor a 
művészeti képlet bemutatására és demonstrációjára a kiállított művek 
segítségével, mintegy 100 Ruhr-vidéki újságíró előtt (mint később 
kiderült, a városon kívüli sajtó képviselőit Essen városának hivatalos 
biztonsági szolgálata félrevezette, így végül ismét távoztak). Másnap 
reggel, helyi idő szerint 10 órakor a "művészeti nyitva tartást" lezárták a 
kiállítótermek összes ajtaján lévő zárak kicserélésével. A látogatókat 
nem engedték be a termekbe, és a biztonsági őrök ráadásul 
ellenőrizték, hogy senki sem látogathatja a kiállítást. A 
sajtótájékoztatóra érkező külföldi sajtó képviselőit a városőrök 
elküldték. Ugyanakkor azonban ez megakadályozta a művészeti képlet 
globális bevezetését és a népek megerősödött innovációs ereje révén 
a jólét gyorsabb és fenntartható fejlődését. 
 
Gyenge alapon és a hatályos törvényekkel ellentétben, a magas 
színvonalú műalkotásoktól, a kiállítás egyediségétől, a művészeti 
formulától és a művészettörténeti koncepciótól vagy a mecenatúrától 
függetlenül: 
 
Szófia spanyol királynő 
Dr. Norbert Blüm, szövetségi miniszter 
Mihail Gorbacsov, Nobel-díjas Nobel-díjas 
 
valamint a német alaptörvényt figyelmen kívül hagyva a műalkotásokat 
a képletbe foglalták. 
 
A műtárgybiztosítás feltételül szabta, hogy a szokásos/régi zárakat új 
biztonsági zárakra cseréljék. A kiállítás vezetősége tisztában volt ezzel 
a biztosítási feltétellel, mivel a régi zárakat új biztonsági zárakra 
cserélte. Mindazonáltal, mivel a műtárgyak magas kockázatot 
jelentettek (régi zárak és megszűnt biztosítási fedezet), a zárakat az 
esseni Messe GmbH visszaváltotta. A bíróság később megerősítette, 
hogy a bezárás és a zárak cseréje a kiállítótermek ajtaján a bérbeadó 
tiltott önkényes cselekedete volt.  
 
Már Adolf Hitler is meg volt győződve arról, hogy a kreatív műalkotások 
megváltoztatják a néző vagy olvasó neuronális agyi hálózatát. Ezért az 
új perspektívákat vagy újításokat tartalmazó, különösen kreatív 
alkotásokat a lakossággal szemben degenerált művészetként 
diszkreditálták, szerzőiket üldözték, vagy ha irodalmi művek voltak, 
elégették őket.  
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A műalkotások elkobzása vagy elégetése nem volt lehetséges. A 
kiállítás bezárása és megszakítása azonban lehetséges volt, hogy a 
műalkotások a művészeti képlettel ne kerüljenek a nyilvánosság elé.   
 
Az első sokkban, 1999-ben teljesen érthetetlen volt számomra, hogy 
Németországban miért rendelték el a hatóságok ezt a bezárást, gyarló 
és hamis indokokkal, amikor a Harmadik Birodalom 1945 óta nem 
létezik. 
 
Egy olyan művészeti formula, amely megmagyarázza a művészetet a 
lakosságnak, valamint az embereket műértővé és kreatívabbá teszi, 
ezáltal erősíti őket és demokratizálja az összes művészetet, ma még 
mindig "degenerált művészet"? Művészettörténeti szempontból a pop 
arthoz sorolható (a pop artban a nép népszerű szimbólumait ábrázolják, és az 
egyént sztárrá emelik). A művészeti formula a maga egyszerűségében a pop 
artot és minden művészetet innovációnak nyilvánít, így minden művészet 
pop art, és minden ember alkotóvá válik.  
  
Hol van a művészettörténészek, műértők, műkritikusok, 
filozófusok és szellemi úttörők felháborodása a médiában? 
 

"Úgy tűnik, elkerülte a figyelmüket, hogy a művészeti formula.  
a pop art császára, aki demokratizálja az összes művészetet, 

miközben önmagát megfosztja a hatalmától." 
 

Csak amikor egy idő után felébredtem a kényszerű bezárkózás 
merevségéből, és összehasonlítottam a génművészeti munkáim (a 80-
as évekből származó) megállapításainak összefüggéseit a 
génprogramozással és annak öröklődésével kapcsolatos új 
epigenetikai kutatási eredményekkel, ezek adták meg a támpontot és a 
bizonyítékot, mi történt 1999-ben Németországban, a náci Hitler 
egykori országában, a művészet és a modern művek alkotói (akik 
többnyire zsidók voltak) elleni megtorlások fellegvárában és szigetén, 
őseink és leszármazottaik epigenetikai programozásán keresztül. 
A neuronhálózatok epigenetikai kondicionálása a génprogramok hamis 
információkkal és tárgytalan médiahírekkel való lenyomatát irányította 
a művészeti újítások (degenerált művészet), valamint a zsidó nép ellen, 
a németek tudatát a náci korszakból származó félelmek kondicionálták. 
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Egyes művészettörténészek jelenlegi véleménye; hogy a művészetet 
lehetetlen képlettel magyarázni, amit a műkedvelő saját tapasztalata 
támaszt alá, miszerint a művészetet nem lehet képlettel magyarázni, 
"mivel ilyen képlet nem létezik". A művészet a szemlélő szemében 
van - ez a művelt burzsoák populista véleménye. Ez megváltoztatta az 
epigenetikai kondicionálást, de a jövővel kapcsolatos kollektív 
félelmeket ezekkel a változásokkal együtt a jelenbe is magával hozta. 
4.) 

 
Ez a génprogramozás, mint a politika mutatja, ma még nagyrészt 
visszafejlődött, de a művészeti képlet közzétételével kollektíven 
törölhető.  
Ezt a lehetőséget a mai napig megakadályozza a náci birodalomnak 
való, epigenetikusan bevésődött, öntudatlan utólagos engedelmesség. 
5.)  

 
A "Prinz" és a "Spiegel" német magazinok lejáratás és rosszindulat 
nélkül számoltak be a művészeti képletről.  
Eredeti szöveg Spiegel by Ulrike Knöfel:  
"Így alkotta meg a művészet képletét: "élet + tudattágulás = művészet". 
Essenben pedig a tömegek tudatát akarja felvilágosítani - Liedtke 
"egymillió látogatóval plusz XXL" számol. A rekordokat döntögető 
jelszavakkal ellátott táblák arra hivatottak, hogy a meghökkent 
laikusoknak megtanítsák, milyen újdonságokat alkottak híres 
művészek: A manierista El Greco egyik festménye mellett a 
"Testarányok kiterjesztése", Kandinszkij mellett az "Absztrakció 
kezdetei" tábla áll. Az ilyen "innovatív találmányok" - akarja tudni 
Liedtke - a nagy művészet egyetlen titka. Ha az amatőrök megértették 
ezt a "művészet nyelvét", akkor maguk is művészi tevékenységbe 
kezdhettek egy alkotóműteremben. És így tegyenek valamit az 
öröklődésükért. Minden felismerés, amelyet a mester felfedezni vél, 
hatással van a génekre." 6.) 

 
A művészeti nyitva tartás és a művészeti képlet bezárása, amelyet a 
média a mai napig "tabusít", a lakosság kreativitásának és IQ-
fejlesztésének rovására ment, és mindezt annak ellenére, hogy már 
1999-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a jövőben csak a kreatív és 
intelligens társadalmaknak lesz esélyük a világpiacon való 
érvényesülésre, és hogy a vezető politikusok, a hatóságok és a média 
korán, levélben tájékoztattam az elismert művészet hatásairól. Ha nem 
nyitjuk meg a művészetet és a kreativitást a művészeti formulával - 
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mint a 18. században az olvasást és az írást - a lakosság számára, 
akkor elveszítjük az innovációs terepet, hogy sikeresek legyünk a 
világpiacon.  
 
Ez a magatartás nemcsak a demokráciát általában, az Alaptörvényt 
vagy az alkotmányt, hanem a büntetőjogot és az ENSZ Emberi Jogi 
Chartáját is sérti. A társadalom, a vállalkozások és az egész ország 
fejlődésére nézve is káros, antidemokratikus, és a személyiség és az 
intelligencia leépítésével elősegíti az "önkéntes rabszolga-
kereskedelmet", valamint elzárja a származásról szóló információkat, 
egy nép kultúráját és innovációs erejét, valamint a világ népességének 
innovációs erejét és fejlődését, mint a jelentős művészettörténeti 
alkotások "elzárása és táborokban való tárolása", valamint a 
kulturális javak megsemmisítése és ellopása, amely szintén azt 
szolgálta, hogy a legyőzött vagy uralt népeket elválasszák apáik 
innovációjától, és megsemmisítsék egy nép szellemi és fizikai 
egészségére, valamint eszmei erejére vonatkozó, a művekben és 
műemlékekben tárolt tudást (lásd pl. pl. Karthágó, Alexandria és a 
közelmúltban Sztálin, Hitler, Mao tettei). Vagy elkobozni és 
bebörtönözni a műalkotásokat, és, mint a nagy műemlékek esetében, 
misztikus, ködösített magyarázatokkal ellátni őket, vagy új és hamis 
tartalommal ellátni a létezésüket vagy a jelentésüket (kőkori barlangok, 
piramisok, kör alakú sírok, Stonehenge, Nebrai égtáj, stb.). A leigázott 
lakosság olyan kevés erőt, kreativitást, innovációt tudott 
kifejleszteni, és nem rendelkezhetett a bölcs asszonyok és orvosok 
(akiket üldöztek és megöltek) gyógyászati alkalmazásainak 
egészségügyi ismereteivel. Az embernek feltétel nélkül alá kellett 
vetnie magát és elméjét a vallási dogmáknak és az uralkodók 
akaratának. A hamis és elhallgatott információk révén 
megakadályozták a régi saját kultúrában tárolt újításokkal való 
kapcsolatot, így a lakosság nem tudott újra kapcsolódni hozzá, és nem 
tudott egy népként kiállni az uralkodó struktúrákkal szemben. A népet 
az eszmék ereje nélkül, félelemben, betegen és megtört állapotban 
tartották, hogy az embereket és a földet az uralkodók könnyebben 
kihasználhassák. A humanizmus révén az elme e zártsága 
fokozatosan megszűnt. Bevezették a parlamenti demokráciát. Az 
elődök "művészetének gyógyító folyamatairól és kulturális újításairól" 
szóló elveszett tudás felemelésével a mai ember a műalkotások 
demisztifikálásán keresztül kapcsolódhat a modern kor 
felvilágosodásához, és a feltárt tudás a rendelkezésére áll. A 2. 
felvilágosodás (amely megmutatja, hogy minden ember alkotó) az 
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1999-es esseni art open art kiállítással kezdődött, amely öt nap után 
bezárt.  
 
A művészeti képlet csak bennfentesek és műértők számára legyen 
hozzáférhető, és maradjon titokban a dolgozó lakosság előtt? 
Galileit azért ítélték el, mert tudását olaszul, a nép nyelvén írta le és 
adta tovább, nem pedig latinul, a papság nyelvén, amint azt a korabeli 
vatikáni tárgyalási jegyzőkönyvek mutatják.  
 
Művészeti képlet a lakosság számára? 
De a mai napig a lakosság nem tudja, bár a művészeti formula 
sajtótájékoztatóján 1999. 7. 14-én 22 órakor az art open 
kiállítótermeiben (a jelenlétében és személyes beszélgetés során a 
művészeti formula és annak a lakosságra gyakorolt hatásairól a Zeit 
szerkesztőjével, Ursula Bode-dal) és a médiában milliók jelentek meg 
az "art open" művészeti kiállítás zárásáról szóló tudósításon keresztül 
15-én.7. hogy létezik egy könnyen érthető, empirikusan bizonyított 
művészeti formula, amely minden művészeti formára alkalmazható, és 
amellyel mindenki egyszerűen, látva a művészetet, megértheti azt, és 
ennek a folyamatnak az eredményeképpen a természetes 
neurobiológiai és epigenetikai folyamatok révén növelheti saját 
kreativitását. 
 
A "Die Zeit" 1999. július 15-i számában Bode asszony egy 
beképzeltséggel és lejáratással szennyezett cikkben "Spinnerpotenz" 
címszó alatt kétértelműen azt írta: "Liedtke kommunikatív", és egy 
mondatban rosszindulattal magyarázta a művészeti képletet.  
 
Leonardo da Vinci, aki úgy alkotta meg műveit, hogy tudta, hogyan 
működik a képlet, azt mondta a művészetben ezzel a tudással való 
munka folyamatáról: "A látás és a megértés ugyanaz a dolog." 
 
2005-ben "Code Liedtke" címmel könyvet adtam ki az "art open" 
kiállítás bezárásáról, amely a bezárás hátterét az én szemszögemből 
mutatja be. A művészeti képlet helyes volt, és ellenállt minden további 
empirikus vizsgálatnak, a műalkotások millióin, a kutatás és a 
legismertebb művészettörténészek által egyaránt. A képletről azonban 
soha nem volt nyilvános vita. Németországban egyszerűen nem tudnak 
a létezéséről, és a lakosság elől elhallgatják az ezzel kapcsolatos 
információkat - vagy ha mégis megemlítik a formulát, akkor felületesen 



 

 
92 

és rosszindulatúan, anélkül, hogy foglalkoznának a formula üzenetével 
és hatásával.  
 
A művészeti formula és a művészeti nyílt kiállítás a 
művészettörténészeket az összes művészetnek a lakosság számára 
túl egyszerű dekódolásának módszerével teljes erővel áttörte, mint a 
tudás embertelen és évszázadok óta fenntartott, az értelmiségi 
elhatárolódást a proletariátustól védő falának áttörése, hogy az utóbbi 
csak a művészeti nyílt illegális bezárásával és rosszindulattal tudott 
fejvesztve reagálni? A művészettörténészek és a média tehetetlen és 
máig antiszociális viselkedése a későbbi megfigyelések szerint a képlet 
művészettörténeti elismerése volt. 
 
A személyiség szabad kibontakozását a kreatív intelligencia és a több 
demokrácia révén 1999-ben Németországban szándékosan nem 
akarják? Ha a vezető politikusokat nem tájékoztatják megfelelően a 
tanácsadó művészettörténészek, akkor a lakosság kreativitásának 
előmozdítását a főnök ügyévé kell tennie, mert az egész ország 
fejlődése a művészeti képlet bevezetésétől függ. Az EU felismerte ezt, 
és 2009-et a népi kreativitás előmozdításának évévé nyilvánította. Nem 
volt haszna, mert a művészeti formula létezése nem jutott el a 
politikusokhoz. 
 
Egy Nobel-békedíjas erről: 

 
"Remélem, hogy az Ön úttörő megközelítése sok ember szélesebb körű, 

azonnali megismeréséhez fog vezetni. 
 a művészetekkel.  

Úgy gondolom, hogy napjainkban ez különösen fontos. 
 és nemes feladat." 

 
Mihail Gorbacsov 

Nobel-békedíjas / a Código Universo art nyílt művészeti kiállítás védnöke 

 
Mitől olyan nehéz a társadalmak etikai fejlődése a felvilágosodás 
ellenére?   
 
A történelemben rögzült gondolkodási tabuk 
akadályozzák-e fejlődésünket? 
 



 

 
93 

Ha jobban megnézzük és figyelembe vesszük az új neuronális és 
epigenetikai kutatási eredményeket, akkor kiderül, hogy neuronálisan 
és epigenetikusan előformált bennünket a történelmünk 5 "titkos 
gondolati tabuval", mint gondolkodásunk alapjával évezredek óta, amit 
a jelen korban folyamatosan adaptálnak a médiainformációk, az 
epigenetikus előformáláshoz igazodó szelektív észleléssel együtt, hogy 
ezen kizárások révén, illetve az újabb időkben a médiában a jövőtől 
való félelem révén csak kialakulhasson az új nemzetiszocializmus. Ez 
azonban nem csak Németországra igaz, hanem minden csoportra, 
társadalomra és országra korlátlanul érvényes. 
 
Ezek a gondolati tabuk annyira alapvetőek és olyan módon 
kódoltak, hogy még csak fel sem ismerjük őket gondolati 
tilalomként vagy tabuként. Legfeljebb vallási parancsolatként, 
hagyományként, politikai véleményként vagy 
szabványmondatként ismerjük fel őket, de nem régi epigenetikai 
lenyomatokként, amelyek a mai napig megmaradtak, és a rituálék, 
a hagyomány és az információ által újra és újra megújulnak és 
megváltoznak.  
 
Az ember etikai fejlődéséhez elkerülhetetlen, hogy elinduljon a 2. 
megvilágosodás és az 5 tabu feloldása. 
 
 
Az 5 gondolkodási tabu: 
 
Tabu 1 - Csak a negatív médiainformációk 
érdekesek.  
Az olvasók és a nézők ezt akarják. A média adatai ezt bizonyítják. 
Sajtószabadságunk van.  
 
A valóság  
A média, a film- és játékipar által generált és terjesztett félelem, amely 
túl nagy hangsúlyt fektet a nyugtalanító (fiktív vagy nem fiktív) 
tartalmakra, csökkenti a kreativitást és az intelligenciát a befogadók 
agyában kialakuló negatív neuronhálózat révén. Egyoldalúan negatív 
világképet közvetít, és genetikailag erős függőséget hoz létre a 
negatív hírek, a depresszió, az agresszió, a háború iránt, így egy 
negatív információs spirált hoz létre szelektív érzékelési rendszerként. 
Függetlenül az ember genetikailag, évmilliók alatt kialakult, saját 
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érzékszerveinek kb. 100 méterig (korabeli beszámolókból és 
hallomásból kb. 100 km-ig, képek nélkül) korlátozott érzékelési 
tartományától, a média által a világról a tudatunkban félelmet keltő (a 
genetikailag adott érzékszerveink tartományát messze meghaladóan 
mindenütt jelenlévő) információvá válik, így a világ globális és így kvázi 
kikerülhetetlen fenyegetései valóságosnak termelődnek az agyunkban, 
és a média negatív szelektív érzékelése megerősíti ezt a "szélsőséges 
világképet". Kutatások bizonyítják, hogy agresszívvá vagy 
depresszióssá válunk, vagy mindkettő, ami epigenetikusan tükröződhet 
génprogramjainkban, és így viselkedésünkben és gyermekeink 
viselkedésében.  
Mivel evolúciós okokból genetikailag (elő)programozva vagyunk a 
negatív fajfenntartó információkra, egyfajta függőségben, egy 
genetikai félelemcsapdában vagyunk, amely évmilliókkal ezelőtt a 
fajfenntartás védelmében alakult ki, de most a hatalmon lévők és a 
média révén evolúciónk és egészségünk ellen irányulhat. Ezeket a régi 
genetikai programokat az érzékszervek 50-250 méteres közvetlen 
információs körével, és a hallomás útján továbbított információk szerint 
akár 100 km-es közvetett információs körrel használják a hatalom 
gyakorlására, a kizsákmányolásra és a forgalom növelésére a 
félelemkeltő információk globális terjesztésével. A világ összes félelmet 
keltő információját a média szállítja az agyunkba, amely genetikailag 
nincs felkészülve a negatív információk globális tömegére és 
változatosságára. A genetikai fajfenntartó programunk szerint további 
információkra kell várnunk (génprogramunk függőségi viselkedést hoz 
létre a további negatív információkra). Ha egyszer a génprogramjaink 
révén belekerültünk ebbe a függőségi állapotba, hogy a bennünket 
szorongást okozó információkkal kapcsolatban keressük az okokat és 
összefüggéseket, akkor blokkolódnak kreatív képességeink. A 
reménytelenség, a depresszió, az érzékszervi hiány és a mentális, 
valamint a fizikai betegségek tartósan beállnak. Csak néhány ember 
képes kiutat, képzelőerőt és bizalmat kialakítani a jövő iránt ebben az 
államban, amint azt történelmünk is mutatja. Folyamatosan több okkal 
kapcsolatos információt keresünk a médiában megjelenő, félelmet 
kiváltó negatív információkról, hogy visszanyerjük saját cselekvési 
erőnket, és újra kreatívan tudjunk dönteni. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Minden idők legnagyobb, csaknem 700 000 tesztalany bevonásával 
végzett titkos pszichológiai vizsgálatában a Facebook 2014-ben a 700 
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000 felhasználó egyik részének pozitív, a másik részének pedig 
negatív híreket küldött. Az eredmény: a negatív hírek sok 
felhasználóban depresszív és/vagy agresszív érzelmeket váltottak ki, 
míg a többi felhasználó pozitív érzelmekről számolt be. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Az IQ ilyen csökkentésének évezredes hagyománya van.  
a nyilvános kivégzésektől (amelyekben a méltóságoknak és a 
lakosságnak is részt kellett vagy lehetett venniük), a keresztre 
feszítésektől, az égetésektől, a megkövezésektől stb. egészen a mai 
nyilvános "kivégzésekig", amelyek a nyomtatott sajtóban, a 
televízióban és a közösségi hálózatokban jelennek meg. Az IQ-
csökkentés "feladatát" ma már tudatosan vagy öntudatlanul a média 
vette át. 
 
A negatív, IQ-csökkentő médiainformációkra vonatkozó címkézési 
kötelezettségről szóló médiabeszélgetés (mint pl. a dohány esetében...) 
megakadályozásával a lakosság IQ-állapota neuronálisan tovább 
halványul. A sajtószabadság megmarad az egészségre és az IQ-ra káros 
információk kötelező címkézése esetén. 
 
 
Tabu 2 - A művészetre nincs szabály vagy 
egyszerű képlet. 

 
A valóság 
A művészet lényegére vonatkozó, általa terjesztett hamis állítás elzárja 
az utat, hogy a műalkotások révén (az agyban lévő tükörneuronjainkon 
keresztül) kreatívabbá váljunk, és így megakadályozza, hogy - ahogy 
az agykutatás és az epigenetika is mutatja - az újdonságok 
érzékelésén keresztül folyamatosan optimalizáljuk neuronhálózatunkat, 
és növeljük intelligenciánkat (lásd még a Nobel-díjakat és az elmúlt 20 
év kutatási eredményeit a genetika és az orvostudomány területén).  
 
A művészetet vagy az emberek alkotóerejét a világ lakossága 
számára elérhetetlenné tenni egy egyszerű képlet segítségével:  
1. a  félelmek szítása az IQ csökkentésével, valamint a populizmus.  
2. a  művészeti és kreatív szakmák és a kutatás elzárása, mint egy 

vállalat vagy egy egész ország fejlesztése. 
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3. A  népi vagy csoportos szocializmus és a diktatúrák előmozdítása 
egy államban. 

4. a  depresszió és a fizikai betegségek elősegítése, illetve ezek 
csökkentésének elmulasztása a lakosság körében. 

 
A sérült és megszakadt neuronhálózatok javításának lehetősége, 
amelyeket a negatív információk hoznak létre, egy neuronális 
"bypass-javítással" a kreativitás segítségével, ahogy kutatási 
eredmények bizonyítják, a művészet és a megismerés képletével, hogy 
az IQ ismét javuljon (ami empirikus vizsgálatokkal könnyen igazolható), 
ezt az összefüggést elrejtik azzal, hogy nem közlik a művészeti 
képletet (és hogy bár világszerte 100 ezer bírósági döntésben az 
innovációkról és a szerzői jogok másolatairól a művészeti képletet 
minden egyes döntésnél megerősítik, és így világszerte jogilag 
nem merül fel kétség a képlet helyességével kapcsolatban, 
ráadásul a képlet művészettörténetileg támadhatatlannak 
bizonyul) a lakosság IQ-fejlesztésének kárára. Ez sérti az alapvető 
törvényeket, számos állam alkotmányát vagy büntetőjogát, valamint az 
ENSZ Emberi Jogi Chartáját.  
 
A személyes fejlődési szabadság, az ember testi és lelki 
épségének, alapvető jogainak garanciáit, amelyeket a média és az 
államok a NEM-ÉRDEKLŐDÉSEK által megtörnek, a lakosság nem 
követelheti, mert még csak nem is tudatosulnak bennük ezek a 
hatások (tabu 1), és nem tehetetlenül vannak kitéve IQ-juk, 
személyiségük, egészségük és szabadságuk rendszerfüggetlen 
csökkentésének a megismerés és a művészet által a "minden 
művészet és innováció megértésének" egyszerű hozzáférésével, 
egy művészeti formulával a tabu 2 révén.  
 
Egy nemzet talpra állítása rövid távon lehetséges, mert a 
múzeumokban már összegyűjtötték és kiállították az évezredek 
újdonságait és műalkotásait. A múzeumok történelmükben 
először teljesíthetik küldetésüket, és a már kiállított műveik 
képletének közzétételével megtörhetik az 1. és 2. tabut, és a tudás 
fejlődésével békés forradalmat vezethetnek, és megfelelhetnek az 
új társadalmi, globális társadalmi feladatnak.  
 
 
Az 1. és 2. tabutörések leküzdésével.  
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a tabuk 3, 4, és 5 az emberi agyban, az újdonságok megismerési 
információit követő új szelektív észleléssel, neuronálisan egyenlőre 
emelik magukat, mivel ez az észlelés génprogramozott az 
evolúciónkhoz (NEUGAR), és a művészeti képlet által neuronális 
intelligencia megkerülésével oldódik fel. A félelemmel teli, agresszív, 
depressziós és csökkent IQ-jú lakosság így a múlté lett. A Közvetlen 
Demokrácia megtalálta az utat egy új, jobb világhoz vagy a pozitív 
fejlődésünkhöz a Művészet Formula kiadásával (lásd még a könyvet: 
"Etikus Kapitalizmus"). 

 
Ez a művészeti képlet, mint a nyitott művészet kiállítási koncepciójának 

magja, nemcsak a művészetkedvelőket nyűgözi le, hanem a 
természettörténészek számára is nagy robbanékonyságú 

kijelentéseket tartalmaz." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
A darmstadti Hessisches Landesmuseum igazgatóhelyettese 

Hogyan kerül ez a két nagy trendteremtő bulvárlap a köztudatba: 
1.  a művészeti kiállításon keresztül: i = E = MC2 -A második 

felvilágosodás-  
2. a  béke globálisan érzékelhető építészeti jele - a "Globalpeace 

Campus". 
3.  a tudományosan bizonyított, empirikus bizonyítékkal, hogy Isten 

vagy a teremtés létezik  a következő képlettel: i = E = MC2. 
4. a  hitközösségeknek a vallás globális alkotmányába való 

lehetséges integrálása révén. 
5.  minden ember esküjével, a médiában és a teremtés előtt, hogy 

hívőknek és nem hívőknek korlátlan joga van az egészséges, 
tartós és szabad élethez, személyiségük kibontakoztatásának 
minden lehetőségével, és az esküszövő mint teremtő-tudó védi 
őket.  

 
 
A következő három tabu a lakosság agyában felemelkedik, 
ha az 1 + 2 tabukat megszegik. 
 
Tabu 3 - Nem értheted a végtelent.  

 
A valóság 
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Az állítás kihagyja a kutatásra fordított végtelen erőforrásokat és 
energiákat. A végtelenség kutatásának közeli hiánya termeli, szervezi 
és megszilárdítja a véges erőforrások tudatát, a jövőtől való irreális 
félelmeket, a kizárásokat, a térbeli és  
Erőforrás-elosztási háborúk. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Istent vagy a teremtést nem szabad 
megérteni. 

 
A valóság 
A "teremtő ember" itt csak mint munkás, mint egy vallási közösség 
vagy ideológia tagja, mint fogyasztó és mint alattvaló vagy 
választópolgár van "besorolva", és aktív szerepe az egész emberiség 
javára lényegesen korlátozott és csökkent, noha a kutatás és az 
evolúció minden társadalomban (átmeneti visszalépései ellenére) 
ellentétes igazságokat bizonyít és tesz láthatóvá számunkra az 
emberről mint világa teremtőjéről. 
 
Tabu 5 - A földi paradicsom nem valósítható 
meg az ember gonosz oldalain keresztül. 
 
A valóság 
Ez nem igaz, amint azt a felvilágosodás utáni korszakok és különösen 
az elmúlt 50 év korszakai bizonyítják. Ezzel el akarják titkolni és el 
akarják terelni a figyelmet arról a tényről, hogy a teremtés ereje, az 
ember kreativitása és az emberiség fejlődése révén már régóta azon 
vagyunk, hogy megvalósítsuk a földi paradicsomot minden ember 
számára.  
 

• Majdnem kétszer annyi ideig élünk, mint 150 évvel ezelőtt.  
• Egyre több gép veszi át a nehéz és monoton munkát.  
• A korábbi időkhöz képest egyre jobban teljesítünk (még a fejlődő 

világban is).  
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• Ha megfelelően osztjuk el az élelmiszert, akkor a megtermelt 
élelmiszer először lesz elegendő minden ember számára.  

• Most először áll rendelkezésünkre egyszerre 10 millió tonna élő 
agytömeg, amelyet egy "második felvilágosodás" révén új és 
kreatívabb módon hálózatba tudunk kapcsolni evolúciónk javára, 
és amelynek szellemi és anyagi eredményeit (innovációit) még 
inkább közösen tudjuk felhasználni.  

• Az elme és a kreativitás lesz az új, végtelen energia- és 
erőforrásunk, amely minden egyes új emberrel tovább fog 
növekedni, aki a "második felvilágosodás" korában születik. (lásd 
még Steven Pinker, a Harvard Egyetem professzorának 
"Enlightenment NOW" című könyvét). 

 
Az 5 tabuval a népesség intelligenciája és kreativitása évezredek 
óta az epigenetikusan előre meghatározott intelligenciastopokba 
ütközik. Ezek a megállások - a médiában megjelenő hamis 
hírekkel párosulva - az IQ csökkentéséhez, kizsákmányoláshoz és 
a népesség könnyű irányításához vezetnek. 
 
A globalizált és modern társadalom követelményei mellett ez az 5 
gondolkodási tilalom egy új, etikus, egészséges és minden ember 
számára jólétet biztosító világ kialakítására a legrosszabb túszunk, 
amely háborúkhoz vezet, és újra és újra visszaveti fejlődésünket, 
amely a diktatúrákat és a háborúkat egyáltalán lehetővé teszi. 
 
Veszélyt felismerni, veszélyt elhárítani  
 
Megvalósíthatunk egy 2. megvilágosodást, hogy közvetlenül, 
forradalom nélkül és békésen, az interneten keresztül feloldjuk az 
5 tabut vagy gondolkodási tilalmat. 
 
Amikor a "Második megvilágosodás" beindul a Művészet Formulával, 
azonnal a következő látható eredményeket kapod:  
 
1. A művészeti formula mint a "második felvilágosodás" magja feloldja 

az ősi kultúrák miszticizmusát és rejtélyeit. Tudjuk, honnan jövünk, 
és hová tart az emberiség a jövőben. A jövővel kapcsolatos 
félelmek feloldódnak. 
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2. A képlet alkalmazása és a negatív információk médiában való 
megismertetése után a társadalomban a "második felvilágosodás" 
keretében kialakulhat az etikus kapitalizmus. 

 
3. A "második felvilágosodással" kezdődik a kreativitás és az 

intelligencia fejlődése minden ember számára, ami több 
demokráciához és új, fenntartható találmányokhoz vezet.  
A gazdaság a népességgel együtt, annak tükörképeként és 
fenntartható módon, valamint a holisztikus megértés jegyében fog 
fejlődni. 

 
4. A "második felvilágosodás" eszközeként használt képlet 

megoldásokat mutat a hozzánk igyekvő emberek számára, és 
feltárja, hogyan nem terhelik, hanem tehermentesítik társadalmi 
rendszereinket. 

 
5. A formulával és a "második megvilágosodással" egy gyakorlatilag 

hozzáférhető, ingyenes epigenetikai programot fejlesztettek ki, és 
egy internetes portálon keresztül mindenki számára elérhetővé 
teszik a gyógyulás, az egészség és a sejtfiatalítás érdekében.  

 
6. A képlet alapján a "második felvilágosodással" lehetővé válik, hogy 

a "Globalpeace Campus" néven megvalósuljon az összes vallás 
békés együttélésének koncepciója. 

 
Már hat hónappal a formula bevezetése és a "második felvilágosodás" 
kezdete után érzékelhetjük az első eredményeket a lakosság körében. 
 
Az emberek így aktívabbak, motiváltabbak  
és egészségesebb  
és tovább élnek; 
és boldogan élnek, amíg meg nem halnak:  
kevesebb szorongás, 
kevesebb mentális leállás és reménytelenség érzése, 
kevesebb depresszió, ami csökkenti az öngyilkosságok számát, 
kevesebb bűnözés és agresszió, 
több jólét 
(ezt egy-két év múlva láthatjuk majd a statisztikákból); 
 
akkor:  
több kreativitás,  
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több intelligencia, 
több együttérzést, 
egy magasabb társadalmi tudatosság,  
több és jobb megoldást a mindennapi élet és a társadalom 
problémáira, 
több találmányt fognak bejelenteni, 
egyre aktívabban részt vesznek majd országuk politikájában és 
demokráciájában. 
 
Az etikus kapitalizmusban a demokrácia új értelmezése fog kialakulni, 
globális tematikus és tényszerű internetes demokráciával, valamint a 
vállalatok, emberek és államok etikai mérlegeivel. A félelemkeltést úgy 
fogják büntetni, mint a zaklatást. Az alaptörvények és alkotmányok 
szellemét figyelembe veszik a művészeti képlet bevezetésével az 
iskolai tanórákon, valamint a félelem és a betegséget előidéző 
információk felismerhetővé tételével a speciálisan összeállított 
médiafelületeken. Az ilyen tartalmakat - a dohánytermékekhez, 
gyógyszerekhez, élelmiszerekhez stb. hasonlóan - figyelmeztető 
jelzésekkel látják el, így hozzájárulva a környezet védelméhez. - amely 
hozzájárul a mindenki számára biztosított esélyegyenlőséghez. 
 
A vallások végül aláírják a vallások közötti globális béke vallási 
alkotmányát, amely elismeri az emberi jogokat. 
 
Azok, akik szavazni akarnak, szavazási engedélyt kapnak. A pártok a 
továbbiakban nem adnak minisztereket, hanem csak az adott választás 
szempontjából relevánsnak ítélt témákat készítik elő tájékoztató filmek 
segítségével (tényellenőrzéssel). A szavazásra való jogosultságot 
akkor adják meg, ha a választások releváns témáiról szóló, személyre 
szabott tájékoztató filmeket bizonyíthatóan megtekintették és 
megértették az interneten. 
 
Ezután bárki szavazhat, aki rendelkezik az adott témára vonatkozó 
szavazási engedéllyel. Minden egyes választási engedély személyre 
szabott lesz, és különböző biológiai hozzáférési jellemzőkkel lesz 
ellátva. A miniszterek pártatlan szakemberek lesznek, akiket független 
munkaerő-felvételi ügynökségek választanak ki és jelölnek. A 
minisztereket egy miniszteri testület fogja kinevezni. 
 
Az emberek képesek lesznek egyre jobbá és jobbá tenni az életüket és 
az államot azáltal, hogy tudatosak lesznek, és használják az 
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intelligenciájukat, amelyet már nem blokkolnak. Azok az emberek, akik 
nem törődnek az állammal, akik választási engedély nélkül maradnak, 
vagy nem szavaznak, körülbelül 10%-kal több adót fognak fizetni az 
állam nagyobb erőfeszítése miatt. 
 
A demagógok és diktátorok nem találnak többé táptalajt egy olyan 
demokráciában, amely nem a jövőre vonatkozó félelmeket szítja, 
hanem megoldásokat dolgoz ki a jövőre nézve, és amelyben nem lehet 
félelmeket terjeszteni a médián keresztül, különösen azokat, amelyek 
aktiválják az ösztönöket és megszüntetik a kreativitást. 
 
A jövőnk  
A "metaadatokat" nyilvánosságra hozzák és mindenki számára 
elérhetővé teszik az etikus projekt- és vállalati mérlegek 
létrehozásához, valamint az optimalizált és fenntartható termékek és 
koncepciók fejlesztéséhez. A Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) 
metaadatai minden emberé! 
 
Az emberek szinte örökké élhetnek majd. 
Az emberiség kreativitása révén minden erőforrás globálisan 
bőségesen rendelkezésre fog állni - még inkább a világ népességének 
erőteljes növekedésével (amint azt a múltban már bebizonyosodott). 
 
Mit kell még tenni?   
Legyetek szuverének, és félelmek nélkül érintsétek meg a jövőt, és 
kezdjétek el a "Második megvilágosodást". 
 
 
 
 

 
Választhatunk a következők között 

 
Kapitalizmus Diktatúrák 

haszonelvű hozzáállással 
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vagy a 
 

Közvetlen demokráciák 
szabadságban, fenntartható környezetben, hosszabb, 

egészségesebb életet élve. 
Jólétben élni mindenki számára 

 
 
 
 
 
1) Mint a középkorban: Az egyház igényt tartott az értelmezés szuverenitására és arra, hogy a 
teremtés egyedüli képviselője legyen. A hívőnek hinnie kellett. Semmi több. Elméjét alá kellett 
vetnie az egyház dogmáinak. Ha az öngondoskodó vagy szabadgondolkodó személy nem 
engedelmeskedett, eretnekként kizárták a vallásból, vagy elégették, illetve más módon 
kivégezték. Az egyháztörténet is azt mutatja, hogy a hit legfőbb képviselői az inkvizíció idején a 
dogmák és a hitértelmezések révén eltávolodtak a teremtéstől, ellentmondtak a teremtés 
természetének, és feloldották a teremtést azzal az értelmezői szuverenitással, amelyet e 
világban maguknak követeltek. A középkorban a lakosság szellemi és egészségügyi fejlődése 
megállt vagy visszaesett. Ennek csak a felvilágosodás hosszú folyamata, valamint a forradalmak 
vethettek véget, hiszen a lakosság a könyvnyomtatás kezdetétől a 18. század végéig megtanította 
magát írni és olvasni.  
  
Ma az a művészetben nem hívő ember, aki kételkedik a művészettörténészek szavaiban: "Hogy 
nincs egyszerű út és nincs művészeti formula a művészet megértésére a lakosság számára, 
hanem csak a művészettörténész egy-egy művének definícióiba vetett hit termeli a 
művészetet", és ezt kifejezi, egyfajta mobbing- vagy tudatlansági folyamatnak van kitéve. De ez 
egyben a művészettörténészek kizárólagos képviseleti igényét és az emberi alkotások kizárólagos 
értelmezési szuverenitását is bizonyítja, és nem utolsósorban az önkényesség révén 
korlátozásokhoz vezet (az alkotás lényegének szabadsága helyett) a művészek műalkotásainak 
létrejöttében, a művészettörténet fejlődésében, valamint az IQ fejlődésében és a lakosság 
innovatív erejében.  
 
A művészettörténészek nem vitatják, hogy a művészet alkotás. Meg kell azonban különböztetni az 
objektív művészetet, amely a képzőművészet történetében új információt tartalmaz, és a 
művészettörténet fejlődését képviseli, valamint azokat a műveket, amelyek nem tartalmaznak 
semmilyen újdonságot a művészettörténetben, hanem csak szubjektív műalkotásként új egyéni 
információt idéznek fel vagy váltanak ki a különböző nézőkben világszerte. Egyetlen 
művészettörténeti mű, egyetlen objektív műalkotás sem jön létre a művészettörténész vagy a 
művészetszemlélő szubjektív értelmezésével egy szubjektív képzőművészeti alkotásról, ha 
maga a mű nem mutat semmilyen újítást a képzőművészetben.  Szubjektív + szubjektív = 
szubjektív képzőművészeti alkotás. Másfelől egy képzőművészeti alkotás szubjektív 
értelmezése, amely önmagában nem rendelkezik művészettörténeti újítással, az értelmező 
szövegbeli újításai révén objektív irodalmi műalkotássá válhat.  
 
Bár a műalkotások értelmezései lehetővé teszik az irodalomban a művészeti stílus 
megállapítását, a szubjektív művészetet, a másolatokat, a plágiumokat és a képzőművészeti 
dekorációt nem tudják objektív műalkotásként azonosítani, mert a művekből hiányzik az objektív 
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műalkotásokhoz szükséges két egymásra épülő és egymást kölcsönösen igazoló újítás, a forma 
és a tartalom.  
A képzőművészetben a választóvonal, amely egyértelműséget teremt az objektív művészet és a 
szubjektív művészet között, valamint a képzőművészet és az "értelmező művészet" mint 
lehetséges önálló művészeti irányzat irodalma között húzódik. A művészettörténészeknek 
tanulmányaik során ismerniük kell ezeket a választóvonalakat, különben nem figyeltek oda az 
órákon. Azoknak a művészettörténészeknek, akik tisztában vannak a művészet 
választóvonalaival, és nem veszik figyelembe azokat értelmezéseikben, valamint nem teszik 
közzé a műalkotások értékelésében, ez félretájékoztatással elkövetett csalás, és a genetika, az 
epigenetika, az egészség, a demokrácia és a szabadság, valamint a társadalmi fejlődéssel 
kapcsolatos általános kontextusban; ASOCIAL, valamint a lakosság rabszolgaságának és 
kizsákmányolásának elősegítése és elősegítése, és sérti a német alaptörvényt, a legtöbb 
állam alkotmányát és büntető törvényeit, valamint az ENSZ Emberi Jogi Chartáját. 
 
Ezt nem szabad félreérteni. Minden művészet, művészeti mozgalom és művészeti értelmezés 
szükséges és fontos ahhoz, hogy a társadalmat a különböző oktatási és kreativitási szintekről, 
a koruk, kultúrájuk és korábbi oktatásuk tudatosságának platformjairól kiemeljük, és a lakosság 
innovatív erejét vagy kreativitását a minden platformon átívelő alkotások művészeti formulájával 
felfedjük és ösztönözzük. Ez azonban nem fog sikerülni, ha az innováció, a kreativitás és a 
művészeti alkotások határai elmosódnak, mivel a genetikailag meglévő szelektív érzékelés az 
újítások iránt nem képes felfogni vagy megérteni azokat, és így az agyban lévő tükörneuronok 
nem tudják betölteni a fajfenntartás és az ember evolúciója érdekében a feladatukat, hogy a 
megértett újítások átvételével maga is kreatívabbá váljon. Az önkény köde, amely ellentmond az 
alkotások belső magjának és elvének, a művészet határainak elmosódásával, a hamis 
információkkal kevert művészeti határok elmosódásával feloldódik a művészet nézőjének 
tudatában az alkotóerő megértése és alkalmazása révén. Joseph Beuys szerint a társadalom 
további fejlődéséhez (társadalmi szobrászat) olyan világosan meghatározott művészeti formulára 
van szükségünk, amely a műben való alkotást mindenki számára a legegyszerűbben láthatóvá 
teszi. Mivel az állam, az iskolarendszerek és a klasszikus média a mai napig nem tette közzé a 
művészeti képletet, további felvilágosítást nyújthat az i = E = MC2 képletet tartalmazó és az új 
médiában bemutatott művészeti kiállítás.  
 
Ahogy az embereknek több mint három évszázadon keresztül a nyomdától kezdve állami segítség 
nélkül kellett megtanítaniuk magukat írni és olvasni, úgy az országok lakossága az új médiumok 
segítségével a művészeti képleten keresztül fog megszabadulni a neuronális kreativitás 
átvitelétől. Ez nem egy több mint 300 éves folyamat lesz, hanem minden országban megtörténhet 
a múzeumi kiállításokkal, vagy az új média segítségével a művészeti képlettel 3 hónap alatt.  
 
A kreativitás és az alkotás átadásával a lakosságnak tovább oldódik az agresszió, a depresszió, a 
betegség, a szegénység, a háború, a terrorizmus, a fasizmus, a rasszizmus, a kizsákmányolás, a 
kirekesztés és a bűnözés. A holisztikus oktatás, a humanizmus, az egészség, a jólét és a 
szabadság a népességben néhány év alatt egyértelműen mérhetően növekszik, és a 
demokráciának döntő megújító erőt ad az ember és a természet etikus, holisztikus jövőjéhez.  
 
 
2.) Objektív művészet minden, ami a művészettörténetben új objektív tudást hoz létre, amely a 
művön keresztül mint újonnan felfogott, mint elismert vagy még fel nem ismert formai és tartalmi 
újítás a művészettörténetben, valamint a művészettörténeten keresztül a műben lévő újításokon 
keresztül a művészet fejlődésének dokumentálásában mint tudás empirikusan bizonyítható 
bármely művészettörténeti néző számára az új művel. Az újítások és az új neuronhálózatok 
ellenőrzésének ez a folyamata nemcsak a szubjektív néző agyában zajlik a művészeti képleten 
keresztül, tehát szintén szubjektív hatású, hanem a természettudományban objektíven 
dokumentálódik a művészettörténeti újítások révén, hiszen a műalkotások a néző agyán kívül, 
nyilvánosan a múzeumokban jelenítik meg a történelmükben bekövetkező újítások kognitív 
folyamatát. A múzeumokban található művek így a művészettörténeti fejlődés objektív művészeti 
folyamatát dokumentálják. Ennek megfelelően minden olyan objektív dolog művészet lehet, 



 

 
105 

amely formai és tartalmi újításokkal gazdagíthatja a művészettörténetet. A felismert kreativitás 
átadásával egyidejűleg a művészetet értő személy tudata vagy IQ-ja is fejlődik az agyban lévő 
milliónyi új neurobiológiai hálózaton keresztül. Ha ezt a folyamatot a művészet képletével 
átvisszük a lakosságra, akkor humanista és gazdaságilag virágzó, demokratikus társadalmakat 
kapunk. 
Objektív művészet = újítások a művészettörténetben / változás a művészettörténetben / a 
néző tudatának megváltozása lehetséges az objektív művészet által, amely azonban minden 
nézőben különböző szubjektív változásokat és felismeréseket válthat ki.  
A szubjektív művészet az, amit a művészeti szakértők művészetnek nyilvánítanak (anélkül, hogy 
objektív művészet lenne), vagy amit a néző művészetként érzékel, és ami az egyén tudata 
számára a művészettörténettől független szubjektív élmény, amely az érzékelt vagy a mű által 
új gondolatokat vált ki a néző tudatában, és a tükörneuronokon keresztül megerősítő vagy új 
neurobiológiai agyi hálózatokat tesz lehetővé.  
Szubjektív művészet = dekoráció, nem-művészet, másolat = nem művészettörténeti újítás / 
A néző tudatának megváltozása éppúgy lehetséges a szubjektív művészet által. Ezért a néző 
tudatának ismereteinek és képeinek evolúciós állapotától függ (hogy a néző milyen műalkotások 
újdonságait ismeri), hogy egy szubjektív műalkotás újdonságát új információként ismeri-e fel. Ez 
egy biológiai evolúciós folyamat: csak az új ismeretek változtatják meg a néző neuronhálózatát.  
A szubjektív és az objektív művészet egyénileg eltérő gondolkodási folyamatokat és 
neuronhálózatokat indíthat el az egyes nézőkben. Az objektív művészettel ellentétben azonban a 
szubjektív művészetben ez a műalkotási folyamat csak szubjektíven határozható meg, 
elsősorban maga a néző, vagy a felismerő néző agyának új képalkotó eljárásai, illetve a néző IQ-
tesztjei segítségével.  
Ezzel szemben az objektív művészetben a műalkotásban rejlő innovációról szóló információ 
nyilvánosan és tudományosan empirikusan elérhető és a múzeumokban mindenki számára 
érthető a műalkotáson és a művészettörténeten keresztül. Ennek érdekében mindeddig hiányzott 
a művészetek megértésének kulcsa (a művészetek ABC-elmélete és a művészetek grafikus 
képlete, amely minden ember számára könnyen érthető), valamint az az információ, hogy a 
művészetek megértése nem kenyér és vaj luxus, hanem azonnal neuronális javulást 
eredményez a kreativitásban, az intelligenciában és az egészségben, valamint a fejlődő 
jólétben, ami a diktatórikus hatalmi rendszerek létrehozásának és fenntartásának kedvez, és a 
demokrácia rovására megy.  
 
3.) A tartósan jövő-idegességet generáló információk révén mutációk lépnek fel az idegsejtekben - 
a befogadók IQ-ja a Flynn-effektus ellenére átmenetileg erősen, de látens módon, kis lépésekben 
tartósan csökken. Lásd még az interneten található tudományos kutatásokat a következő 
témákban: szorongás, depresszió, krónikus szenvedés, agresszió, öngyilkosság, IQ-csökkenés, 
terrorizmus, háborúk és népirtások. A Fundacion Liedtke egy több éves független tudományos 
tanulmányt kíván létrehozni, amely számos tudományos empirikus vizsgálatból összegzi az okok 
és hatásaik, valamint a különböző félelmek és a kreativitás gátlásainak emberre gyakorolt 
kölcsönhatását. A tanulmány tartalma és célja egy olyan országkatalógus, amely rögzíti és 
osztályozza a lakosság félelem- és kreativitásblokkjait, és összefüggésbe hozza azokat az 
országban biztosított emberi jogokkal, a lakosság átlagos IQ-jával, az öngyilkossági esetekkel, a 
bűnözéssel, a faji és idegengyűlölettel, a populizmussal, a média szabadságával, a Pisa-
tanulmányok eredményeivel az ország demokráciájával és politikájával kapcsolatban, és értékeli 
azokat annak érdekében, hogy új meglátásokat és megoldásokat nyerjünk arra vonatkozóan, 
hogyan alakíthatjuk etikusabban a világot, és hogyan élhetne benne jobban minden ember. 
 
4.) A jövőféltés-programozás a média, mint a náci korszak gengszterei által mélyen a német 
lakosságban rögzült, és epigenetikusan kapcsolódik a náci birodalomban való jobb élet és a 
kollektíva tévesen így látott jobb lehetőségeinek akkori okaihoz, a saját életveszélyhez a 
szimpátia és a közelség, valamint az üldözöttek eszméi által, a koncentrációs táborokban való 
élet halálig vagy gyilkosságig tartó élet lehetőségével. 

 



 

 
106 

5.) Az epigenetika és a művészet kapcsolatában az 1999-ben hatalmon lévő politikusok kudarca, 
hogy a második felvilágosodást a művészeti kiállítások bezárásával megállították a művészeti 
nyitva tartás, így az antiszemitizmus, a rasszizmus és a másként gondolkodók kirekesztésének 
régi epigenetikai lenyomatát nem lehetett a művészeti képlettel eltüntetni. A képlet a szimbiózis 
révén megszünteti a genetika, a neurobiológia, a kultúrák, a társadalmak, a gazdagok és 
szegények vagy az öregek és fiatalok közötti természetellenes korlátokat. Ez az ellentétek 
egyesülésének szimbóluma, amely akkor igazolódik, amikor a tudás belép a tudatalattiba, és 
innen formálja a tudatos gondolkodást. A szelektív érzékelés ismét a kíváncsisághoz, a 
kreativitáshoz, az újításokhoz és az evolúcióhoz igazodik a gondolkodásban és a 
tudatalattiban. Az evolúcióval kapcsolatos innovációt és tudást nem tartalmazó, vagy 
félelmeket kiváltó "szemét információk" átrohannak a tudatban, nem találnak utat a 
tudatalattiba, és csak nehezen tudják kialakítani egy depresszió, neurózis vagy IQ csökkentett és 
kívülről meghatározott programozott nézet gondolati fészkét, mert az evolúció ezen információit a 
tudás utáni szelektív észlelés nem érzékeli jelentősnek, sőt ellentmond annak. A művészeti 
formula globális bevezetése minden országban (és minden országnak megvan a maga 
történelme) feloldaná a rasszizmust, valamint az antiszemitizmust és a fasizmust a művészeten 
belüli elhatárolódások epigenetikus eltörlésén keresztül, és a művészet és az ember közötti 
elhatárolódást a lakosság nagyobb kreativitása, intelligenciája és empátiája révén.  
 

6.) Az új, neuronális és epigenetikai kutatási eredmények szerint a műalkotásokban elraktározott 
kreativitás a művészetfelismerés révén az agy tükörneuronjain keresztül átkerül a populációba, és 
ellensúlyozza az elme, az empátia, valamint a genetikai-pszichikai képességek csökkenését, 
leépülését és korlátozását. Eric Kandel 2000-ben orvosi Nobel-díjat kapott (Carlssonnal és 
Greengarddal együtt, az idegsejtek jelátvitelével kapcsolatban). Az agyi tükörneuronok, a genetika 
és az epigenetika kölcsönhatására vonatkozó további kutatási eredmények évekkel később 
megerősítik az állítást: az információ, a művészet és a képzelet fejleszti a génprogramok 
epigenetikai átstrukturálását, hogy a változó környezetben virágzóan fejlődhessünk. 
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Az uralkodó 

Közvetlen demokrácia most  
 
 

Globális demokrácia   
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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 
Európában, és ez vezetett a keresztény világban a tudás 
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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. 
 
A tegnapi értékekkel folyik a harc a mai elosztásért. Ennek 
következtében, valamint az újtól és az idegentől való félelem 
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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) kizárva vélik 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 
világban sem ismerték fel és nem állították meg a múzeumokon 
és a médián keresztül történő dekódolás előnyeit, valamint a 
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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 a tudás elterjedéséhez vezetett az 
akkori világban. 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 
mentális vírusok felkészületlenül implikálódhatnak a szemlélő 
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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 eltúlzott világ nem felel 
meg az evolúció során kialakult látómező külső valóságának, 
másrészt az intelligencia és a kreativitás csökkenése korlátozza 
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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 intelligencia 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 testi betegségek (pl. krónikus fájdalom 
szindrómák).". Forrás: Max Planck Pszichiátriai Intézet, München 
A betegséget kiváltó tényezők attól függnek, hogy a beteg milyen 
jelentést ad a negatív kognícióknak. 
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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 
összefüggéseket, akkor ellenállóvá válik a betegség újbóli 
terjedésével szemben.  
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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 kábítószerek, 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 
szellemi vírusoknak), vagy a lehetőség, hogy kritika és motiváció 
nélkül átvegye a társadalom általános, az uralkodók által kívánt 
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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. “ 
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: 
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"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 

ki van téve, megváltoztatja ezt a finoman fonódó hálózatot 
azáltal, hogy bizonyos neuronkapcsolatokat erősít, másokat 

pedig gyengít." 
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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 
folyamatát már előre leírták, és számos empirikusan igazolt 
tanulmány támasztja alá: 
a) A pozitív információk fajspecifikus prioritása 
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b) A negatív információktól való drogfüggőség az ideghálózat 
természetellenes megváltoztatásán keresztül 
c) A személyiség génprogramozott alkalmazkodása a negatív 
külvilághoz 
 
d) A külvilág megváltoztatása saját tetteivel, 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 együttérzést fejlesztünk ki 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 
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kreativitásunkra vonatkozó információk kivágott radikalizálódására 
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, minden 
ember számára jobb jövőt teremtsünk.  
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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 
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környezetnek. Éppen ellenkezőleg, egy új kapitalista koncepcióra van 
szükségünk, amely magában foglalja a kapitalizmus előnyeit, és amely 
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 



 

 
126 

félrevezető információk, valamint a félelem közvetlen és látens, finom 
terjesztése ellen. 
 
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. 
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Fokozatosan, még a zárt társadalmi rendszerekben is (amint azt az 
elmúlt 500 év történelme mutatja), el fog uralkodni a felismerés, hogy 
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 választók oktatását, 
ismereteit 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 
felelősség csökkentik, amelyek az IQ csökkentő félelem állandó 
hurkokból vezetnek ki és oda:  
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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 neurobiológiailag és epigenetikailag hatékony félelem-, 
kreativitás- és IQ-agyi zárak (amelyek a valós veszélyektől 
hivatottak figyelmeztetni, genetikailag programozva, vissza lehet 
élni az IQ-csökkentésre irányuló antidemokratikus gondolkodás-
félelem-merevség népességszabályozására) ismét felemelik a 
szuverén- és kreativitás-formulával a képi kreativitás-folyamatok 
művészeti, magyarázott újításai vagy problémamegoldások a 
tükör-neuronok és az agy neuronhálózatában lévő információ-
kerülőutak révén. 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 
segítségével, valamint ezek cselekvési tervekre és jogalkotási 
javaslatokra való lefordítását, pártokhoz kötődő politikusok és 
a népszavazási lobbizás nélkül használható, amelyek közül a 
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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 
alkotmányok és törvények talaján lehet fellépni, és így egy pozitív 
jövőt nyitni minden ember számára a témaalapú közvetlen 
demokrácián keresztül.  
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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.  
 
A blokklánc-választások titkosak, biztonságosak és nem 
manipulálhatók.  
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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. 
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Válassza ki, hogyan akar élni  
 
 
www.the-sovereign. com a választás app, hogy 
új barátokat találjon egy jobb életért.  
 

 
 
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.  
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Már hét százalékkal  
www. the-sovereign. com szavazókkal jobbá 
tehetik a világot.  
 
Gondoljon bele, milyen gyorsan tud növekedni 
egy közösségi hálózat 4 év alatt.  
  

szociális hálózat 
www.the-sovereign.com 
A negatív és globális kihívásokra csak etikusan, 
pozitívan, globálisan és a nemzetállamokban etikus 
kreativitással tudunk reagálni.  
 
A Puerto de Andratx Mallorca-i nonprofit Fundacion 
Liedtke Szuverén Klubja 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 segít az "emberiség 
kreativitásának rajintelligencia szoftverprogramjain" 
keresztül, az egyes országok kialakult kultúrájának 
megfelelően, hogy egy optimális és etikus életet 
kísérjen a szabadságban, méltóságban és 
önrendelkezésben az ország népének egy jobb jövő 
felé vezető úton a közvetlen demokráciában.  
 
Követeljünk ügyet - közvetlen demokráciát, az emberi 
jogok tiszteletben tartását és etikus kapitalizmust: 
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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  
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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. 
 

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.  
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A választási kérdések nincsenek kitéve lobby, piaci, 
politikai, média- vagy pártbefolyásolásnak, mivel a 
választók nincsenek pártokba vagy választói 
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. Az adományozók névsorát 
a Fundacion Liedtke és a Közvetlen Demokrácia 
szervezői nem teszik közzé. A Szuverén Közvetlen 
Demokrácia finanszírozása vagy szponzorálása nem 
lehetséges, mivel nem akarunk semmilyen befolyást 
engedni a választási kérdésekre.    
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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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A Fundacion Liedtke  
                              Szervezeti egység Szuverén 
 
Ki az a nonprofit Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke kezeli, Sovereign Coin bevételeket és 
adományokat, műtárgyakat, valamint ingatlanokat, részvényeket 
és az adományozók vagyonát a közvetlen demokráciák, egy 
globális egészségügyi rendszer alkalmazás megvalósítása és a 
Globalpeace kampuszközpontok építése érdekében, és vezeti a 
privát Sovereign Clubot a közvetlen demokrácia megvalósítása 
érdekében.  
  
A Fundacion Liedtke Szuverén Klubja nem politikai párt vagy 
vallás (és nem is akar párttá vagy vallássá válni), hanem olyan 
emberek demokratikus, alulról szerveződő mozgalma, akik a 
jelen és a jövő problémáival foglalkoznak, függetlenül vallástól, 
politikai pártállástól, ideológiáktól, világnézettől, társadalmi, 
pénzügyi vagy etnikai hovatartozástól, társadalmi vagy oktatási 
csoportorientációtól, a bőrszín, a nem vagy az életkor csak a 
tényszerű kérdésekre és a választási témákra együtt, annak 
érdekében, hogy megszervezzük az etikus kapitalizmus 
koncepcióját, amely az emberekkel és a természettel 
összhangban van, globális közvetlen demokráciával, az adott 
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 emberek és a természet számára. 
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Minden államban megalakul egy Állami Szuverén Klub, 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 Szuverén Klub, akárcsak a szavazókérdések kialakítása, nem 
függ külső befolyástól.  
 
A Sovereign Club médiában történő reklámozás vagy 
szponzorálás nem lehetséges.  
 
A Sovereign Coin felvásárlói vagy adományozói adatok 
blokklánc-védettek.  
 
A Fundacion Liedtke feladatai  
Az uralkodói érmék eladásából származó nettó bevételből a Fundacion 
Liedtke 100%-ban finanszírozza az etikus és kreatívan fenntartható világ 
előmozdítását célzó három fókuszpontot: 

 
a.) a közvetlen demokrácia megteremtése "A szuverén  
b.) a "Globalpeace Campus" békeközpontok és az Új reneszánsz 

kiállítás építése: i = E = MC2 
c.) az ingyenes egészség- és kreativitásfejlesztő alkalmazás: 

"aimeim" kutatása és programozása több mint 100 nyelven.  
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A szuverén szociális hálózat: 

 
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 kommunikációs 
felhasználóként és egy ország tagjaként, nagyköveteként vagy főtitkáraként ki 
lehet tiltani a "Szuverén Klubból". 
 
A szuverén adatbiztonság: a felhasználók és a szavazók titokban 
maradnak. 
A szuverén felhasználók valamennyi személyes adatát és a szuverén 
kommunikációs rendszerek valamennyi adatát: 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. 
 

 
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 
információs rendszer használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a 
szuverén hálózat üzemeltetője (az adatok helyreállításának vagy 
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visszaszerzésének költségeinek az üzemeltető általi megtérítése nélkül) a 
hatóságok, kormányok, hackertámadás vagy harmadik személyek által (pl. a 
lakóhely szerinti ország törvényi változásai) jelentett veszély esetén 
visszavonhatatlanul megsemmisítse. Az Ön eszközei és fontos adatai 
biztonságban maradnak, és blokkláncvédelem alatt állnak telefonján, 
pendrive-ján vagy számítógépén. A törlés után a felhasználó újra regisztrálhat, 
mivel a Sovereign szervereket új helyszínen működtetik a választási 
beavatkozás, a felderítési kísérlet, a szavazókérdések kialakítása, a titkos 
szavazás vagy a különböző országok törvényei szerinti szavazási rendszer 
fennállása esetén.  
 
 
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  
Közvetlen demokrácia szavazóként nem szükséges a Szuverén Klub tagjává 
válni ahhoz, hogy a biztonságos Szuverén közösségi hálózatot használhassa. 
Ez a regisztráció ingyenes, és a regisztráció befejeztével biztosít helyet a 
Szuverén Biztonsági Programban: 

 
Regisztrációs hálózat Szuverén www.the-sovereign.com         
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váljon taggá  
 
                     a Sovereign Clubban 

A Fundacion Liedtke szervezeti struktúrája   
A Művészeti Gyűjtemények "Új reneszánsz: i = E = MC2",  

és a "Sovereign", a Fundacion Liedtke  
és a  

Szuverén klub a közvetlen demokrácia megvalósításáért   
  
A Szuverén egy jogi személyiséggel nem rendelkező klub, amely 
segít életre hívni a közvetlen demokrácia nemzeti szervezeteit. 
 
Első lépésben néhány javaslatot teszünk a változtatásokra és 
azok megvalósítására, mint munkaalapot a globális etikus 
társadalom irányának megváltoztatásához egy új világ számára, 
amelyet az egyes országok körülményeihez és 
követelményeihez kell igazítani. 

A Klub bármely tagja javaslatot és választási kérdéseket nyújthat 
be a választásra, amelyekről a változtatásokat és a szavazásra 
bocsátást ezután a Klub szuverén nagykövetei és főtitkárai az 
adott országban és az érintett ország lakossága a KI Wiki 
szavazókérdés médiakérdés-eljárásban tényellenőrzéssel pártok 
és személyek nélkül a választási témáknak megfelelően a 
választásra szánt nemzeti nyelven szervezik meg. 

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 Klub 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. A Közvetlen Demokrácia választási alkalmazás 
opensouce által létrehozott blokklánc választási programja; a the-sovereign.global felkerül az 
internetre és közzéteszik a program szerkezetének ellenőrzésére és ellenőrzésére.
 
Regisztráljon most ingyenes "Sovereign Club tagként". 
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A Szuverén Szervezet építés alatt áll 
 
Jelentkezzen a szuverén szervezet nagykövetének 
vagy főtitkárának.  
 
Legyen egy ország nagykövete vagy főtitkára.  
a Szuverén Szervezetnek, ha a globális közvetlen demokráciáért 
akarsz dolgozni. 
 

 
 
Regisztrációs űrlap:  
Országos szervezet: www.the-sovereign.com 
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A szuverén érmék adományozással történő 
vásárlása 

 
Rendeljen szuverén érméket, hogy támogassa a 
globális közvetlen demokrácia kiépítését. 
 
Ha mindenki adományoz vagy vásárol évente 20 Szuverén 
Érmét, akkor függetlenek és pénzügyileg erősek leszünk, hogy 
elindítsuk az információszabadságot, az állampolgárságot és a 
demokráciát, és  
megvédjük egészségünket és szabadságunkat. 
 
 
 

A SZUVERÉN ÉRME 
 

A történelem azt mutatja: a kreativitás lehetővé teszi a 
szabadságot, a békét és az egészséget. 
 
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 képén és iskolarendszerén keresztül a globális feudális 
rendszerek feltöltött játékpénzévé, csereeszközzé válik (mint a 
gyarmatosítás kezdetén: aranyra cserélt üveggyöngyök), 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. 



150 

 

 

 
 
 
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 weboldal, a www.the-
sovereign.com.   

a létrehozott szervezetnek. 
  
A Fundacion Liedtke 100 milliárd szuverén érmét (TSG érmék) 
bocsát ki 1 TSG érme címletben, hogy egy új etikus világot 
építsen és terjesszen ki.  
 
Az adományozott vagy eladott "uralkodói érmék" nettó bevételét 
100%-ban a felépítésre fordítjuk:  

a.) a közvetlen demokrácia, "Az uralkodó".  
b.) a "Globalpeace Campus" béke központok és a 
c.) "Új reneszánsz kiállítás: i = E = MC2" 
d.) valamint az ingyenes, több mint 100 nyelven elérhető "aimeim" 

egészség- és kreativitásfejlesztő alkalmazás kutatásáért és 
programozásáért. 

A Szuverén Érméket objektív (innovatív) műalkotások és 
Innovatív Művészet Világgal ötletek készítésével lehet 
megszerezni a közönségtől vagy a műalkotások tulajdonosaitól a 
Szuverén Érmékre való cserével, hozzájárulva ezzel egy pozitív 
világ fejlődéséhez. 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 műtárgyak, amelyek értéke az 
Artinvest tanúsítványban van kifejezve. 

A lakosság szabadságát, kreativitását, egészségét és jólétét 
most először nem tudják elszívni a szuverén rendszerek. Az 
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uralkodói műtárgygyűjtemény műtárgyai által a lakosságban 
létrehozott kulturális értéket a Fundacion Liedtke egyesíti. A 
szuverén érme különösen nagy jövőbeli szabadságpotenciállal 
rendelkezik, és az etikus kapitalizmuson keresztül kiegészíti a 
közvetlen demokrácia újonnan kialakuló környezeti és társ-
környezetvédelmi piacait. 

 

A polgárok szabadsága: A szuverén érme tehát egy olyan új, 
önfejlesztő kulturális eszköz, amely a művészetnek és a 
művészeknek kormányzati támogatás vagy galériafüggőség 
nélkül új szabadságot biztosít, amely elősegíti a kreativitást, az 
egészségügyet, az oktatást és a demokráciát, és az innováció 
révén a lakosság jólétét.  
 
X Megrendelés átutalással a közvetlen demokrácia támogatására 
szolgáló szuverén érmék megvásárlására:  
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"A szuverén érme (TSG-C)"  
Ha érméket vásárol, kérjük, fizesse be azokat a Puerto de 
Andratx Mallorcán található nonprofit Fundacion Liedtke 
számlájára, amely a nettó bevétel 100%-át adminisztratív vagy 
egyéb díjak nélkül a globális pénzalap létrehozására fordítja.  
"Közvetlen demokrácia A szuverén" 
"Globalpeace Campus Központok" és a  
"aimeim health app" használt. 
 

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 
 
Artinvest tanúsítvánnyal rendelkező műalkotások  

  
 
Az uralkodói érme  

 
Biztonság: A közvetlen demokrácia kiépítése a szabadságban, békében és 
egészségben minden ember számára. 
 
Szuverén érmék rendelése www.the-sovereign.com 
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X 20 szuverén érme = 20 euró adomány 
X 100 szuverén érme = 97 euró adomány 
X 1.000 szuverén érme = 950 euró adomány 
X 10.000 szuverén érme = 9.000 euró adomány 
X 100.000 szuverén érme = 80.000 euró adomány 
X 1.000.000 szuverén érme = 7.00.000 euró adomány 
 
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. 
 
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 
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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 
hozzátehetjük, 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 
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 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


