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Nadruk 
 
 
 
 
The Sovereign Global Trust 
(w formacji Brytyjska Wyspa Dziewicza) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - marzec 2021/  
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Tłumaczenia 
Prosimy o pomoc w tłumaczeniu książki "Der Souverän" i 
naszych stron internetowych Souverän w innych językach, 
ponieważ różne języki niemieckiego tekstu z programem do 
tłumaczenia tekstów DeepL zostały przetłumaczone na dalsze 
języki, prosimy o pomoc poprzez korektę tekstów tłumaczenia w 
mailu pod:  
text@the-sovereign.com  
 
Chętnie udostępnimy wszystkim internautom książkę "Der 
Souverän" w tłumaczeniu na wszystkie inne języki, bezpłatnie w 
formie PDF oraz zaprojektujemy kolejne strony internetowe 
Souverän z przetłumaczonymi tekstami. Prosimy o przesłanie e-
maila w celu wyjaśnienia kwestii praw autorskich tłumaczeń z 
tekstu niemieckiego na inny język, który nie został jeszcze 
przetłumaczony: 
book@the-sovereign.com  
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Podziękowania 
 

                                                        Patroni  
Królowa Sofia z Hiszpanii,  

Michał Gorbaczow laureat Nagrody Nobla,  
Dr Norbert Blüm Minister Republiki Federalnej Niemiec,  

doradcy naukowi, dyrektorzy muzeów 
jak również współorganizatorom i sponsorom 

 sztuka formuła wystawa sztuka otwarta 1999 w Essen Mam od 
 uznanie i podziękowania za ich wsparcie, wypowiedzi, recenzje, wyceny dzieł 
sztuki i cenne wypożyczenia dzieł sztuki na wystawę Formuła sztuki to moja 

najważniejsza książka o  
związek między sztuką a wolnością. 

 
 Dieter Walter Liedtke /2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatywność ludności jest kluczem do zrównoważonego, 
współśrodowiskowego społeczeństwa etycznego kapitalizmu. 
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Odnowa świata  
poprzez badania i edukację 
 
Informacja jest wirusem lub lekarstwem 2003 
 
Informacja zmienia nasze zdrowie i społeczeństwo. Ataki 
terrorystyczne pokazują nam w przerażający sposób to, co 
zostało przeoczone w ciągu ostatnich stuleci. Musieliśmy się 
nauczyć, że zacofane wyznania i ideologie mogą prowadzić do 
ewolucyjnej nicości, beznadziei, depresji i/lub agresji.  
 
Przez wieki zakaz obrazowego przedstawiania natury i Boga 
przejawiał się w interpretacji Koranu, tym samym w 
podobszarach wyobraźni ustanowiono zakaz fantazjowania, co 
przynosi i przynosiło zgubne skutki dla wiernych, jeśli nakazy 
religijne były interpretowane zbyt rygorystycznie. Skutki można 
zrozumieć, jeśli zniesienie ograniczenia wizji i kreatywności 
utożsami się z transgresją religijną, a tym samym przeniesieniem 
pracy na rzecz przyszłości na samego Boga. 
 
Takie przekazanie przyszłej władzy Bogu nie odpowiada 
rozwojowi świata, ponieważ w ewolucji świadomości, wglądy 
ludzi przyczyniły się do tego, że rozwój ich własnego świata 
wewnętrznego, sieci neuronowej człowieka i społeczeństwa są 
zawsze zestrojone ze światem zewnętrznym. Można też 
powiedzieć, że natura, ewolucja, moc przyszłości, wizja, sztuka i 
twórczość - wszystko to pochodzi od Boga, a więc także to, co 
człowiek wniósł do rozwoju świata. Ścisły rozdział między 
Bogiem a człowiekiem prowadzi do znanych dysharmonii u 
wierzących (redukcja osobowości, lęki, depresje, uzależnienia i 
agresje) i w ten sposób umacnia władzę potężnych poprzez 
mistycyzm, jak w średniowieczu w Europie, co doprowadziło do 
prześladowań i spalenia głosicieli wiedzy w świecie 
chrześcijańskim. W czasach przed Koranem i przed późniejszą 
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fatalistyczną interpretacją Koranu, w tym samym kręgu 
kulturowym powstawały wysokie osiągnięcia kulturalne i 
humanistyczne. Pomyślmy, na przykład, o piramidach, bibliotece 
aleksandryjskiej, poezji, astronomii, architekturze, matematyce, 
medycynie i sztuce. 
 
 
Przykazanie dla ludzi, aby nie pozwalać im wyobrażać sobie 
czegoś nieznanego, ewolucji, rzeczy, procesów, systemów, 
przyszłości, Boga, z którymi są jednak konfrontowani codziennie, 
jako potrzeba lub rytuał, lub aby nie pozwalać im podążać za 
intuicją, blokuje ich wyobraźnię. Prowadzi to do tego, że 
zależność od państwa i religii jest wpisana w system, ponieważ 
niewyobrażalne, duchowe konstrukcje przyszłości nie są więc 
tworzone w samych ludziach, lecz ludność ma czerpać swoją siłę 
z religii i kierownictwa państwowego - z nadanych przez nie 
wytycznych i praw. To znaczy, że z powodu zakazu wyobraźni 
ludzie nie mogą tworzyć dla siebie nowych idei, obrazów czy 
wartości w świecie zapatrzonym w przeszłość, a tym samym nie 
mogą budować współczesnych ideałów na przyszłość, i to 
pomimo faktu, że Chrystus i Mahomet sami byli wielkimi 
wizjonerami i twórcami zmian.  
 
Bez własnych i nowych wartości nie ma twórczego i 
produktywnego kształtowania przyszłości. Ewolucja i dobrobyt, 
zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa, jest możliwa tylko 
z trudem ze względu na ograniczenia kreatywności i wizji. 
Populacja zatrzymuje się na przewidzianych dla niej etapach 
rozwoju, lub nie rozwija się zgodnie z naturalnymi programami 
ewolucyjnymi genów. Nie dziwi zatem, że w systemach 
religijnych i ideologiach wstecznych idealizuje się systemy 
odniesienia i wartości przeszłości. 
 
W dzisiejszych czasach toczy się walka o podział z wartościami 
wczorajszymi. W związku z tym, a także ze strachu przed 
nowym i obcym, toczy się walka ze zmieniaczami wartości, 
którzy forsują rewolucję świadomościową - innymi słowy, którzy 
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promują system społeczny zorientowany na przyszłość. Zjawisko 
opisane powyżej dotyczy większości samoistnych ideologii i 
systemów wierzeń. Coraz większy dystans do skrajnych 
fatalistów, terrorystów i neonazistów poprzez poznanie, 
wyobraźnię i kształtowanie przyszłości przyczynia się do tego, że 
wyłączają się oni z ewoluującego świata i żyją tylko we własnym 
świecie - reagując lub działając coraz bardziej agresywnie i z 
naszego punktu widzenia coraz bardziej nieludzko. 
 
Ale którzy z fatalistycznej percepcji działają zgodnie ze swoją 
religią, przekonaniem lub z wewnętrznej konieczności i zgodnie z 
przykazaniami Boga, a także ze światów przyszłości i badań, z 
których uważają, że są wykluczeni przez Słowo Boże (z 
interpretacją ograniczenia wyobraźni) i w tych światach 
niewiernych widzą swoje wrogie obrazy i dlatego chcą walczyć i 
niszczyć inne religie lub obrazy świata i ich symbole (jak 
pokazują ataki terrorystyczne).  
 
Jest to łatwo możliwe, ponieważ grupy przywódcze systemów 
władzy (także państw demokratycznych), w połączeniu z 
religiami, ideologiami i przekonaniami, zarówno wewnętrznymi 
(członkowie należący do systemu), jak i zewnętrznymi (osoby 
trzecie), dalszy rozwój, otwartość umysłu, kreatywność i ewolucja 
w celu utrzymania władzy be- i prewencyjnie. Ci, którzy nie 
należą do najwęższego jądra systemów władzy, są źle 
traktowani, zastraszani, straszeni, a ich rozwój osobowości jest 
zakłócany przez filtry informacyjne. Ci, którzy dzięki swojej 
kreatywności, wbrew wszelkim przeciwnościom, wprowadzają 
nowe idee, które łączą ludzi, tworzą nowe wartości i ideały, są 
przedstawiani jako kłamcy lub stawiani przed sądem jako oszuści 
i łamiący prawo, izolowani od swoich rodzin i społeczeństwa. W 
najbliższej przyszłości luka edukacyjna między kulturami nie 
ulegnie elementarnej zmianie, ponieważ nawet w świecie 
zachodnim nie dostrzeżono jeszcze i nie zatrzymano korzyści 
płynących z dekodowania sztuki przez muzea i media, a także 
wprowadzenia dekodowania sztuki jako przedmiotu 
obowiązkowego w szkołach, ochrony ludzi twórczych przez 
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konstytucje i manipulowania mózgami przez dziko 
rozprzestrzeniające się negatywne informacje medialne przez 
środowiska trzymające się przestarzałych instrumentów 
przywództwa. 
 
Właśnie w tym punkcie, w prawie równej pozycji wyjściowej 
świata zachodniego, Wschodu i Trzeciego Świata w odniesieniu 
do wzrostu kreatywności poprzez ulepszoną sieć neuronalną, 
leży możliwość, że przy globalnym wprowadzeniu formuły 
kreatywności poprzez media z nowymi programami i treściami 
(ponieważ musiałby to być optycznie obrazowy - niezależny od 
czytania, pisania i wcześniejszej edukacji - system mediacji) 
wszyscy ludzie mogliby zrobić ten sam krok jednocześnie. 
Skrajne ekscesy, rozbieżności i nieporozumienia między 
kulturami, religiami, ideologiami i narodami zostałyby znacznie 
zredukowane, gdyby wprowadzono taką formułę kreatywności, 
którą bardziej poprawnie należałoby nazwać formułą życia lub 
formułą pokoju. Byłaby to wspaniała okazja do podniesienia 
poziomu kreatywności i inteligencji na całym świecie oraz do 
zmniejszenia terroryzmu i niebezpieczeństwa wojny. 
 
Kreatywność i blokady mózgu do dziś 
W Europie na przestrzeni dziejów doświadczyliśmy, że dostęp 
ludności do wiedzy (czytania i pisania) był uniemożliwiony przez 
religię połączoną z systemami władzy. Ten stan rzeczy został 
przerwany dopiero w XV wieku przez Johannesa Gutenberga i 
jego wynalazek druku, który doprowadził do powielania i 
rozpowszechniania książek, a tym samym wiedzy w ówczesnym 
świecie. Statystyki pokazują, że uprzywilejowani mieszkańcy 
Europy posiadali w tym czasie około 900 000 książek. Sto lat 
później, dzięki Gutenbergowi, było ich już dziewięć milionów. 
Gutenberg w znacznym stopniu przyczynił się do przełamania 
elitarnej blokady. 
 
Dominacja monopolu administracji wiedzy trwała długo, ale w 
poszczególnych krajach związkowych Niemiec dawny przywilej 
umiejętności czytania i pisania stał się obowiązkiem dopiero pod 
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koniec XVIII wieku dzięki wysiłkom Oświecenia. Obowiązek 
szkolny został wprowadzony w świecie niemieckojęzycznym w 
Prusach w 1794 roku. Ale nie tylko tutaj, ale w większości krajów 
europejskich alfabetyzacja ludności rozpoczęła się w tym czasie. 
Celem było również zwalczanie biedy, niewiedzy i letargu ludu, a 
tym samym przyczynianie się aktywnością i produkcją do 
utrzymania i poprawy stanu państwa. Powoli warunki życia 
ludności zaczęły się poprawiać, średnia długość życia wzrosła, a 
wskaźnik śmiertelności niemowląt systematycznie spadał aż do 
dziś. Już od 200 lat kształcenie umiejętności czytania i pisania, 
edukacja i uczenie się przyczyniają się do gwałtownego 
rozprzestrzeniania się wiedzy i przełamują opisane powyżej 
monopole wiedzy. 
 
Dzisiaj, za pośrednictwem wszystkich mediów, codziennie 
przenika do nas ogromny zalew informacji, bez których nie 
wyobrażamy sobie już życia, co sprawia, że bardzo trudno jest 
nam odróżnić to, co ważne, od tego, co nieważne. U niektórych 
bardzo wrażliwych osób prowadzi to do abstynencji od informacji 
medialnych lub, jeśli są one oferowane lub wybierane 
niewłaściwie, do depresji, agresji lub samobójstwa, a w skrajnym 
fatalizmie, pod kierunkiem, do symbiozy samobójstwa i agresji. 
W tych procesach chorobowych, promujących lub wyzwalających 
choroby, mózg jest czasowo lub trwale sparaliżowany na dużych 
obszarach przez wirusy psychiczne lub emocjonalne. 
Negatywnymi źródłami informacji są również, w stopniowanym 
efekcie, filmy i gry grozy lub odpowiadające im produkty 
drukowane, a także negatywnie przesadzone wiadomości i 
reportaże radiowe, drukowane i telewizyjne, które wywołują w 
umyśle odbiorcy lęk. Nie odpowiada to ewolucyjnym, 
informacyjnym, zaprogramowanym przez geny narządom 
zmysłów człowieka, jak również sieci neuronalnej jego mózgu, że 
w promieniu jego życia najwyżej 100 km, do świadomości 
obserwatora mogą być implikowane informacje negatywne i 
zniekształcające rzeczywistość, jako wirusy mentalne 
nieprzygotowane i tutaj tak redukują sieć neuronalną i tak nią 
manipulują, że prowadzi to do negatywnej wiedzy o świecie, tak 
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że ci ludzie chcą doprowadzić do swojej izolacji od tego 
negatywnego świata, również w sposób stopniowany. 
Bezpośredni odbiór informacji przez narządy zmysłów, który 
wykształcił się w wyniku ewolucji, jest ograniczony do promienia 
ok. 100 m od obserwatora. 
ograniczony. Powyżej 400 m, nawet z najlepszym wzrokiem, nie 
można już dostrzec żadnych szczegółów. Kto w życiu widział 
ludzi w takim promieniu? Programowanie genów jest 
dostosowane do zasady zachowania gatunku w taki sposób, że 
wszystkie negatywne i zagrażające życiu informacje w promieniu 
pola widzenia są traktowane priorytetowo w stosunku do 
możliwości bezpośredniej percepcji zmysłowej, aby móc podjąć 
natychmiastowe działania ochronne dla siebie i swojego gatunku. 
 
Ten zachowujący gatunek, ewolucyjny instynkt ochronny jest 
wykorzystywany przez niektóre koncerny medialne i polityków 
(droga Hitlera do władzy jest lekcją poglądową na temat użycia i 
kombinacji wirusów mentalnych i przeprogramowania sieci 
neuronowych) jako wywiadowcza i propagandowa pułapka 
medialna. Nawet kosztem negatywnie rozwijającego się świata, 
zwiększają swoje zyski i władzę poprzez zachęcanie, a nawet 
organizowanie przestępczości, działań ekstremistycznych i 
terrorystycznych, a jednocześnie demokratycznie domagają się 
drastycznych środków i większej władzy oraz ograniczenia 
konstytucyjnie gwarantowanych podstawowych praw człowieka w 
walce z przestępczością, terrorem i łamaniem praw człowieka. 
 
W celu wyegzekwowania swoich politycznych postulatów, 
globalna negatywna informacja jest również transportowana 
multimedialnie do twarzy i pola świadomości - w promieniu 100m 
- odbiorcy i w ten sposób świat zniekształcony przez strach jest 
instalowany w jego świadomości i sieci neuronowej, jako 
rzeczywistość, która może obniżyć jego inteligencję - jak 
pokazują badania - do 30% poprzez mutacje w synapsach. Z 
jednej strony ten negatywnie przerysowany świat nie odpowiada 
zewnętrznej rzeczywistości pola widzenia, która wykształciła się 
w toku ewolucji, a z drugiej strony obniżenie inteligencji i 
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kreatywności ogranicza zdolność osądu osoby z uszkodzeniem 
mózgu. Ponadto, jak potwierdzają liczne badania, istnieją inne 
choroby fizyczne i psychiczne spowodowane lękami, depresjami i 
obniżeniem osobowości. Z tego powodu podstępni sprawcy 
uszkodzenia mózgu pozostają ukryci przed chorym nawet 
poprzez obniżenie jego inteligencji. Roczny wzrost liczby 
zachorowań na choroby psychiczne, który Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO 
Opublikowane dane dotyczące osób cierpiących na depresję i 
samobójstw mówią własnym językiem i zostały zażądane od 
WHO. W samych Niemczech jest 340.000 osób cierpiących na 
depresję i ponad 11.000 samobójstw rocznie, nie licząc dużej 
liczby niezgłoszonych przypadków, które eksperci zakładają. Te 
korelacje i skutki są ujawnione przez szeroko zakrojone badania, 
jak również przez studium "Depresja 2000" opublikowane przez 
niemiecki Max Planck Institute for Psychiatry w Monachium: 
"Empirycznie zabezpieczone, w odniesieniu do podatności i 
czynników ryzyka chorób depresyjnych, są, oprócz płci (kobiety 
mają większe prawdopodobieństwo zachorowania), w 
szczególności: 
Rodzinne czynniki genetyczne: Prawdopodobieństwo 
wystąpienia depresji w ciągu życia jest znacznie zwiększone u 
krewnych pierwszego stopnia chorych na depresję; udowodniono 
różną częstość występowania choroby u bliźniąt jednojajowych i 
dwujajowych.  
Zmiany neurobiologiczne: Zaburzenia sygnalizacji w obrębie i 
pomiędzy neuronami, jak również wpływy endokrynologiczne (np. 
kortyzol, melatonina) oraz zaburzenia regulacji snu i czuwania. 
Niektóre dysfunkcyjne style poznawcze, poprzedzające 
zaburzenia lękowe i uzależnienie od psychotropów, substancji - 
ostre i przewlekłe czynniki psychospołeczne (stres), takie jak 
separacja, bezrobocie, kryzysy życiowe, doświadczenia straty i 
samotności, (osoby żyjące samotnie lub w separacji mają 
znacznie zwiększone ryzyko zachorowania), oraz niektóre 
przewlekłe choroby fizyczne (np. przewlekłe zespoły bólowe)." 
Źródło: Max Planck Institute of Psychiatry, Monachium 
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Czynniki wyzwalające chorobę zależą od znaczenia, jakie osoba 
chora nadaje negatywnym wyobrażeniom. 
 
Nie może to jednak przesłonić faktu, że humus i pożywkę dla 
tych wirusów mentalnych przygotowują media propagandowe 
(chętne koncerny medialne, które są na usługach struktur 
władzy, generując strach i ograniczając inteligencję i 
demokrację). Ponadto wszystkie wymienione przez Instytut Maxa 
Plancka czynniki sprawcze i czynniki ryzyka można bezpośrednio 
lub pośrednio - co potwierdzają dalsze badania - przypisać 
dominującej dziś praktyce medialnej jako czynnikowi 
sprawczemu. Ponadto badania etiologiczne nad depresją 
zakładają wieloprzyczynowość uwarunkowań, w których 
jednakową rolę odgrywają czynniki genetyczne, 
neurobiologiczne, psychologiczne, społeczne i behawioralne. 
Jeśli nałożyć na siebie liczne międzynarodowe, empirycznie 
potwierdzone wyniki badań z wyżej wymienionych dziedzin oraz 
z historii sztuki, badań ewolucyjnych, jak również ewolucyjnej 
teorii systemów poznawczych, otrzymamy wyraźnie 
potwierdzający obraz - za pośrednictwem propagandowych 
mediów - implikowanych wirusów psychicznych, które mogą stale 
mutować poprzez nowe negatywne informacje i tym samym 
wykazywać różne objawy w obrazie klinicznym. 
 
Maksyma wzrostu zysku i ekspansji władzy przez politykę i 
propagandowe media nie kończy się nawet na uszkodzeniu 
mózgu narodu. Wynikiem tego jest więzienie i mordowanie 
wszystkich możliwych przeciwników reżimu, wojny i próby 
eksterminacji całych grup etnicznych i narodów (patrz 
www.Shoa.de).  
Zjawisko to ilustrują na przykład reżim nazistowski, a także 
epoki Stalina czy wojny z Saddamem Husajnem, a świadczy o tym 
świadoma lub nieświadoma pomoc koncernów medialnych, które 
zostały podporządkowane przez rządzących. Dzięki pracy naukowej 
historyków zjawisko to zostało przedstawione w sposób zrozumiały. 
 
Dzisiaj ci, którzy mają obsesję na punkcie władzy, nie 
zapominają, że gdy naród przetrwał tę duchową epidemię i 
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rozpoznał powiązania, jest odporny na ponowne 
rozprzestrzenianie się tej choroby.  
Aby temu zapobiec, badania naukowe są ignorowane, 
fałszowane, propagowane i wykorzystywane wbrew ich wynikom 
do realizacji celów politycznych - z odwrotnym skutkiem. (Liczne 
przykłady można znaleźć w mediach w dziedzinie narkotyków, 
katastrof, przestępczości, ruchu neonazistowskiego, ksenofobii, 
edukacji, sztuki i artystów, medycyny, itd.) Proces utrudniania 
swobodnego rozwoju osobowości poprzez fizyczne uszkodzenie 
mózgu może, jak wykazują badania, prowadzić do obniżenia 
średniego ilorazu inteligencji (IQ) ze 100-110 do wartości poniżej 
80. Wystarczy pomyśleć o dobrze znanym strachu przed 
egzaminami, który jako strach przed przyszłością, może 
tymczasowo zablokować część sieci neuronalnej. 
 
Ten, kto jest manipulowany przez media propagandowe, jest - 
jak pokazał rozwój narodowego socjalizmu w Niemczech - 
niezdolny do podejmowania przemyślanych decyzji politycznych 
jako wyborca z powodu zamkniętych zasobów kreatywności i 
inteligencji (zob. także www.Shoa.de Gleichschaltung der 
Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, 
Propagandafilmen). Mózg rannego może być manipulowany 
przez obsesję władzy w tym stanie, aby instynktownie 
przekształcić sieć neuronową zredukowanej świadomości 
(eliminując lub ograniczając krytyczną, równoważącą i twórczą 
sieć świadomości) poprzez proste, emocjonalnie naładowane 
nowe informacje. W odniesieniu do edukacji w krajach 
demokratycznych świata zachodniego, zgodnie z badaniami 
naukowymi (patrz studium Pisa) dotyczącymi odpowiednich grup 
narodowych, młodzież nie jest już zdolna do osiągania 
najlepszych wyników w nauce (poprzez obniżenie IQ). Te same 
wyniki są później odzwierciedlone w rocznych danych 
gospodarczych kraju, jeśli konsumpcja negatywnych informacji w 
mediach nie jest ograniczana, ale dalej wspierana. 
Odizolowanemu intelektualnie odbiorcy mediów pozostawia się 
otwartą, poza możliwym rozwojem agresji lub depresji, jedynie 
drogę do dobrowolnej przymusowej pracy (co z kolei daje 
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wirusom mentalnym nową moc) lub możliwość przejęcia bez 
krytyki i motywacji ogólnego kierunku rozwoju społeczeństwa, 
jakiego chcą rządzący. Na początku trzeciego tysiąclecia 
nadszedł czas, aby do konstytucji wpisać, że w populacji, 
poprzez obowiązkową edukację, szkoli się i ustanawia system 
wiedzy, twórczą siatkę świadomości, która w ten sposób 
wzmacnia sieć neuronalną i jest w niej szczególnie 
zakotwiczona. Umożliwiłoby to człowiekowi selektywne i 
nieświadome wstępne filtrowanie zalewu ewolucyjnie ważnych i 
nieważnych informacji, które na niego spływają, a tym samym 
zapobieżenie ograniczeniu inteligencji i kreatywności, a 
jednocześnie osiągnięcie odwrotnego efektu, czyli 
automatycznego promowania kreatywności i inteligencji przez 
całe życie. Katja Thimm mówi w magazynie "Der Spiegel":  
 
 "Każdy proces uczenia się zmienia mózg" [2]. 
 
Gerhard Roth, neurobiolog na Uniwersytecie w Bremie i rektor 
Hanse-Wissenschaftskolleg w Delmenhorst potwierdza w tym 
samym raporcie: 
"Każdemu procesowi uczenia się towarzyszą zmiany w mózgu"... 
 
Widoczna kreatywność jest gatunkowo konserwatywna, 
kształtuje sieć neuronową. Profesor Matematyki i Dydaktyki 
Gerhard Preiß z Uniwersytetu we Freiburgu: 
 

"Podczas gdy etyka i prawo zabraniają inwazyjnych 
eksperymentów mózgowych na... 

Ludzie. Ale naukowcy wiedzą z badań na zwierzętach, że 
złożone mózgi uczą się w podobny sposób. Porównywalne 

procesy zachodzą w ich mózgach, gdy abstrahują, uogólniają i 
dzielą otoczenie na kategorie, takie jak małe i duże, głośne i 

ciche. Podstawowe mechanizmy neuronalne są uniwersalne od 
ślimaka morskiego  

do człowieka. “ 
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Uczenie się oznacza zakotwiczenie informacji w mózgu w taki 
sposób, że 
można je powołać w każdej chwili. O możliwym narzędziu dla 
kreatywności, inteligencji i rozwoju człowieczeństwa powiedział 
artysta prof. Joseph Beuys: 
 
"Sztuka, moim zdaniem, jest jedyną siłą ewolucyjną. To znaczy, 

że tylko dzięki kreatywności człowieka warunki mogą się 
zmienić." 

 
Od 1988 roku, dzięki formule sztuki, dostępne jest narzędzie 
mentalne, które pozwala zmienić okoliczności. Umożliwia ona 
ogólnie obowiązujący dostęp do kreatywności oraz, poza teorią, 
graficzno-optyczny sposób promowania neuronalnej sieci 
kreatywności w mózgu, która jako siatka kreatywnej świadomości 
sprawia, że kreatywność jest postrzegana i wstępnie filtrowana 
oraz przechowywana jako poznanie. O procesach zachodzących 
w mózgu Gerhard Preiß wypowiada się w następujący sposób:  
 
"Mózg musi się chronić przed zbyt intensywną nauką. Ponieważ 
Sekunda po sekundzie, niezmierzona liczba wrażeń i percepcji 

konkuruje o jego uwagę. Gdyby wszystkie były przechowywane, 
mózg zostałby sparaliżowany w bardzo krótkim czasie przez 

zalew bezsensownych śmieci danych. Dlatego też musi sprostać 
przede wszystkim dwóm trudnym zadaniom: Odróżnianie rzeczy 

ważnych od nieważnych i tworzenie kategorii. 
Po pierwsze, mózg destyluje ze wszystkich myśli i idei, bodźców 

zmysłowych, wrażeń i doświadczeń tę maleńką część, którą 
uważa za wystarczająco ważną, by ją przechować i zapamiętać 
w mózgu. Następnie należy uporządkować ten wyciąg. Bo tylko 

dla tych, którzy są w stanie rozpoznać kategorię "jabłko" w 
Boskop, Cox Orange i Granny Smith świat ma sens. Ogromna 

praca filtrowania i sortowania jest wykonywana przez sieć około 
100 miliardów komórek nerwowych w głowie, które z kolei są 

połączone ze sobą w sumie około 100 trylionów punktów 
kontaktowych (synaps). Każde wrażenie, każdy bodziec, każda 
okoliczność, na którą człowiek jest narażony, zmienia tę drobno 
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poskręcaną sieć, wzmacniając pewne połączenia neuronowe i 
osłabiając inne." 

 
Formuła rozszyfrowywania sztuki nie tylko ustanawia 
wzmocnioną sieć tworzenia w mózgu, ale także wstępnie filtruje 
informacje dla świadomości, dzięki czemu mózg zostaje 
odciążony, a wiedza przygotowana (jak jabłko), rozpoznana jako 
twórczość, zaprezentowana. Widoczna kreatywność jest 
gatunkowo konserwatywna, kształtuje sieć neuronową. Synoptyki 
i ich wzajemne powiązania rozwijane w dzieciństwie aż do 
okresu dojrzewania przez dane programowanie genowe, nowe 
informacje i gatunkowo chroniące poznania są formowane na 
nowo w dorosłości, głównie przez gatunkowo chroniące poznania 
wstępnie przefiltrowane przez świadomość. Formuła ta pozwala, 
aby wyobraźnia i kształtowanie przyszłości były wspierane przez 
szybko rozwijającą się sieć neuronową dla kreatywnego 
działania. Ewoluujący ośrodek kreatywności i/lub sieć w mózgu 
można przewidzieć już dziś. Ponieważ naszym podstawowym 
zmysłem postrzegania jest wzrok, rozpoznanie twórczości lub 
sztuki, selektywne postrzeganie wizualnych zmian twórczych, 
twórcze widzenie jest najważniejszym i najbardziej efektywnym 
procesem naszej konkretnej ewolucji umysłowej. Proces 
kreatywnego poznania jest tworzony i/lub wspierany przez 
gatunkowo zachowawcze zaprogramowanie genów na 
ewolucyjny silnik świadomości oraz przez formułę. Oczywiście 
przepaść między ludźmi, którzy pojęli to poznanie i ugruntowali je 
w swojej sieci neuronowej powiększa się w coraz większym 
tempie i gęstości poznania, ponieważ odfiltrowują oni z chleba i 
gier właśnie te informacje, które są ważne dla ich synaps i 
ewolucji sieci poprzez rozpoznawanie zmian w dzisiejszej 
różnorodności mediów. Dla niemieckiego badacza i antropologa 
Friedemanna Schrenka zbadanie tej naukowej luki może 
gwałtownie przyspieszyć ludzką ewolucję biokulturową. 
Podstawowa zasada - poszukiwany kod - wyłania się wyraźnie, 
dla wszystkich form życia tak samo, jako zachowujący gatunek 
program genowy, który filtruje informacje dla zachowania 
gatunku i przechowuje je w sieci neuronów. Zależności i 
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odwrotny proces psychicznego i fizycznego rozkładu zostały już 
wcześniej opisane i poparte licznymi empirycznie potwierdzonymi 
badaniami: 
a) Szczególny priorytet informacji pozytywnych dla danego 
gatunku 
b) Uzależnienie od negatywnych informacji poprzez nienaturalną 
zmianę sieci neuronowej 
c) Zaprogramowana przez geny adaptacja osobowości do 
negatywnego świata zewnętrznego 
 
d) Zmiana świata zewnętrznego własnymi czynami, na zgodny z 
jego wewnętrznymi poznaniami jego sieci neuronalnej, aż do 
szału, nienawiści rasowej, antysemityzmu, socjalizmu, 
komunizmu, kapitalizmu, wyzyskującego kapitalizmu 
kolonialnego lub globalnego, fanatyzmu religijnego, terroryzmu, 
wojny lub - i to jest często spotykane - do całkiem normalnego 
szaleństwa. Często zjawiska te występują w formach 
mieszanych, które mogą być np. regionalne, narodowe lub 
charakteryzować się świadomością grupową. 
 
W związku z tym Alberto Ferrús, neurobiolog i badacz z Madrytu, 
poszukuje kolejnego ważnego kroku w neurobiologii: 
 

"Chcielibyśmy znaleźć jakiś rodzaj kodu neuronalnego, aby 
zrozumieć, na przykład, jak percepcja jest zakodowana w 

naszym mózgu. Albo jak zachowujemy w pamięci otrzymaną 
informację: Kod: Jak radzi sobie z tym mózg muchy czy 

człowieka? Zgodnie z jaką podstawową zasadą? Szczegóły będą 
oczywiście inne dla każdego organizmu. Ale być może, być może 

istnieje taka podstawowa zasada, taki kodeks o uniwersalnej 
wartości. Po odkryciu tego faktu dokonalibyśmy ogromnego 

skoku naprzód.  
Zabrałoby nas to tak daleko do przodu, jak kiedyś prawa Mendla 

zabrały genetykę." 
 

Źródło: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" wydana w 
2000 roku,  
Siedler Verlag, Berlin. 
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[1] Konsument mediów staje się narkomanem poprzez swój zaprogramowany przez geny program zachowania 
gatunku, ze wszystkimi konsekwencjami i szkodami zdrowotnymi, które towarzyszą zażywaniu narkotyków, 
ponieważ w jego sieci neuronalnej zostały utworzone połączenia dla negatywnych informacji. Dziś wiemy z 
badań nad narkotykami, że po utworzeniu połączeń neuronowych, uzależnienie powstaje na zasadzie pamięci. 
Człowiek, za pośrednictwem propagandowych mediów produkujących wirusy mentalne, wpada w poczwórną 
pułapkę genetyczną. 
2] Dzień dobry drogie liczby, w niemieckim magazynie informacyjnym "Der Spiegel" nr 27/2002 
"Dwa zespoły badaczy z Instytutu Maxa Plancka w Getyndze zdołały wykazać, że synapsy tworzą się we 
wczesnym rozwoju mózgu nawet przy braku bodźców komunikacyjnych. Dopiero w późniejszym okresie 
rozwoju 
Niezbędne są bodźce aktywizujące." Źródło: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki z Uniwersytetu w Tokio 
wykazał poprzez badania mózgu naczelnych po użyciu narzędzia, że neurony reorganizują się, aby zintegrować 
narzędzie z wyobraźnią własnego ciała. Źródło: Uniwersytet Tokijski 

     
Formuła wolności? 2020 

 
Dostajemy coraz więcej informacji i reklam tego, czego chcemy w 
danej chwili i nurkujemy coraz głębiej w strukturę sieci neuronowej, 
która pokazuje nam to, co potwierdza nasze wcześniejsze myślenie i 
jest aktualnie zaangażowane. Serwisy filmowe i muzyczne pokazują 
więcej z tego, czego słuchamy, a kanały informacyjne pokazują więcej 
z tego, w co już wierzymy lub czego się obawiamy. To nie jest 
prawdziwy świat, a jedynie jego niewielki wycinek.  
 
Myślenie staje się tendencyjne z tą informacją w przekonaniach, a inne 
informacje zostają tak zmarginalizowane, że rozwijamy coraz mniej 
współczucia dla innych ludzi. Do tego stopnia, że możemy mieszkać 
obok siebie, a jednocześnie żyć w zupełnie odrębnych 
rzeczywistościach. Czy to jest świat, w którym chcemy żyć 
niedoinformowani przez roboty informacyjne, w mentalnych wyspach, 
kontrolowani przez kosmitów w izolacji, nie mogąc nigdy dostrzec 
różnorodności życia i całości?  
 
W kulturze algorytmów media społecznościowe pokazują coraz więcej 
tego, co utwierdza nas w naszych poznaniach i aspiracjach, a ponadto 
zacierają większość różnorodnych informacji na świecie. 
 
Twórcy algorytmów twierdzą, że służą nam i dają nam więcej tego, 
czego chcemy. Ale wszystko, co tak naprawdę dają, to więcej tego, 
czego już doświadczyliśmy, a jednocześnie manipulują nami dla firmy, 
która zaprojektowała produkty i algorytmy. Dając dziecku tylko cukier i 
słodycze, przebrane za żywność, pomaga producentowi cukru, ale 
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prowadzi dziecko do choroby i ostatecznie przedwczesnej śmierci. 
Algorytmiczna, powtarzająca się kultura jest kulturą stagnacji i 
umierania, która ogranicza naszą uwagę, eliminując lub przyćmiewając 
różnorodność informacji, a tym samym geniusz i kreatywność w 
ludziach.  
 
Jest on skierowany przeciwko naszej kreatywności, inteligencji, 
różnorodności, tolerancji, życiu, zachowaniu gatunków i przyrody i 
dotyczy to nie tylko wycinkowej radykalizacji informacji o naszej 
kreatywności, ale także negatywnego epigenetycznego sposobu 
działania jednostronnie konserwowanej informacji na nasze ciała, 
nasze zdrowie i skrócenie długości życia, jak również nałożenie 
kagańca demokracji, zróżnicowanym grupom opiniotwórczym, poprzez 
zasłony informacyjne wymyślone dla koni, a nie dla ludzi, preselekcję 
informacji przez media i ich rzekomą suwerenność interpretacyjną, co 
następnie zagraża demokracji i pokojowi jako dyktatura mas. 
 
Roboty algorytmiczne kontrolują media i naszą selektywną percepcję, 
tak że możemy rozwijać się tylko w ramach opracowanych i z góry 
założonych ram programów i informacji, które jawią się nam jako 
rzeczywistość. 
 
Gdzie są algorytmy, które dają nam to, czego jeszcze nie widzieliśmy, 
nie rozważaliśmy, nie wierzyliśmy? Gdzie są algorytmy 
, które przebijają się przez to  
więzienie myśli z kreatywnością w taki sposób, że my, bez nerwicy 
konsumenta i marki, możemy uczynić naszą osobowość, zdrowie i całe 
życie szczęśliwszym, zdrowszym, bardziej empatycznym, bardziej 
zrównoważonym, bardziej znaczącym i wzmocnić nasz system 
odpornościowy przeciwko pandemii, chorobom i wywołującym strach 
wirusom medialnym? Które dają nam nie to, co my sami lub to, co 
korporacje/dyktatorzy chcą, żebyśmy robili, wymyślali i programowali 
dla nas, ale to, czego naprawdę potrzebujemy dla siebie, 
społeczeństwa, natury i świata? Natura opracowała już genetycznie ten 
algorytm setki milionów lat temu w roślinach, zwierzętach, ludziach, a 
nawet w bezmózgich jednokomórkowych organizmach i zwierzętach i 
udoskonaliła go poprzez przechowywanie informacji i epigenetykę dla 
zachowania gatunku. Nazwa algorytmu natury: "kreatywność". Dała 
nam sztukę i innowacje, więcej żywności, wolność, nasz dobrobyt, 
dłuższą żywotność i lepsze zdrowie, a także pierwszy krok w kierunku 
demokracji. Teraz musimy tylko odkryć selektywny algorytm natury-
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geniuszu, kreatywności, dla lepszej przyszłości w suwerenności dla 
wszystkich ludzi.  
 
 
 
 
Etyczny kapitalizm 2014-2020 
 
To właśnie z serdecznymi podziękowaniami dedykuję poniższy 
rozdział, 
autor książki "Systemopozycja" Michael Greven, 
który w rozmowach, poprzez krytykę i sugestie, udzielał mi cennych rad 
w zakresie rozwoju nowego, bardziej sprawiedliwego systemu 
społecznego, i tak opisał modelarza Etycznego Kapitalizmu:  
 

"Dieter Liedtke jest artystą,  
Socjolog i filozof społeczny 

 w nieznanych dotąd sferach umysłu." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Profesor nauk politycznych / Dziekan Uniwersytetów w Marburgu, Darmstadt i Hamburgu / 

Przewodniczący Komisji Etyki DVPW oraz Stałej Komisji ds. Nauczania i Studiów DVPWLuigi 
Sturzo Nagroda Specjalna Premio Amalfi/  

Honorowa odznaka Niemieckiego Towarzystwa Nauk Politycznych/ 
Doradca w zakresie projektowania Etycznego Kapitalizmu jako systemu społecznego. 

 
Wypowiedź Michaela Grevena pokazuje, że dialektyka Hegla i jego 
idealizm z materializmem Marksa nie zostały jeszcze zrealizowane 
poprzez syntezę w Etyczny Kapitalizm.  
 
Poniższe przemyślenia na temat kapitalizmu etycznego nie mogą być 
remedium patentowym.  
 
Lista ta nie ma być wyczerpująca.  
Oczywiście, nowe osiągnięcia i badania zmienią parametry wymagań, 
ale wraz z nowymi odkryciami wskazują kierunek, w którym możemy 
podążać w pokoju w przyszłości, mając ponad 20 miliardów ludzi. 
Należy rozważyć znane konteksty, przedyskutować przyszły rozwój, 
ale także zwrócić uwagę polityków i przedsiębiorstw, stymulując 
procesy myślowe na temat tego, jak etyczny kapitalizm może być 
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rozwijany i wdrażany na płaszczyźnie społeczno-politycznej, nie tylko w 
Niemczech i Europie, ale na całym świecie. 
 
Z dzisiejszej perspektywy nie jest wskazane dalsze rozszerzanie 
kapitalizmu z jego słabościami i ciemnymi stronami bez powodowania 
jeszcze większych szkód dla ludzkości, przyrody i środowiska. Wręcz 
przeciwnie, potrzebujemy nowej koncepcji kapitalistycznej, która 
uwzględniałaby zalety kapitalizmu i która chroniłaby i wdrażała prawa 
człowieka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz ochronę 
gatunków w sensie stworzenia, a także dążyła do zrównoważonego 
rozwoju i współśrodowiska jako podstawowego warunku wstępnego i 
podstawy.  
Potrzebujemy jako nowego społecznego impulsu ewolucyjnego 
 "Etyczny kapitalizm".  
 
Ewolucyjna przewaga etycznego kapitalizmu: 
Według najnowszych badań, odpowiada to naszemu genetycznemu i 
epigenetycznemu, naturalnemu, społecznemu i ewolucyjnemu 
programowaniu DNA: "Być naszym człowiekiem". 
 
Cele etycznego kapitalizmu 
Etyczny Kapitalizm koncentruje się na rozwoju zrównoważonych, 
współśrodowiskowych produktów i modeli biznesowych oraz na 
etycznych zyskach, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu wraz z 
naturą. 
 
1. prawo do swobodnego rozwoju 
Każdy człowiek ma prawo do: Wolność informacji, wolność prasy, 
uwzględnienie kodeksu medialnego przez osoby odpowiedzialne, do 
edukacji i swobodnego rozwoju kreatywności i osobowości, swobodny 
dostęp do Código Universo poprzez systemy edukacyjne dla 
najprostszej (tylko widząc zrozumienie) neurobiologicznej adaptacji 
istniejącej kreatywności w jego wspólnocie wyznaniowej, kultury i jego 
narodu, jak również zrozumienia wcześniej niezrozumiałych religii, 
narodów, kultur, dzieł sztuki i innowacji, jak również prawo do 
swobodnie dostępnego Internetu, systemów edukacyjnych, szkolnych, 
zawodowych i dokształcania, ponadto prawo do informacji o Código 
Universo i różnych kodeksach medialnych w dominującym w danym 
regionie języku narodowym oraz w języku angielskim, ponadto 
bezpłatny dostęp do komputera i bezpłatnego łącza 
internetowego. 
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2. ochrona ze strony społeczności międzynarodowej 
Każda istota ludzka ma prawo do obrony swoich wolności i godności 
oraz do ochrony społeczności światowej przed totalitarnymi systemami 
państwowymi, dyktaturami, terroryzmem, wojną, ludobójstwem, 
torturami, uciskiem, wyzyskiem, rasizmem, wykluczeniem, fałszywymi i 
wprowadzającymi w błąd informacjami oraz przed bezpośrednim i 
ukrytym, subtelnym szerzeniem strachu. 
 
3. prawo do bezwarunkowego dochodu podstawowego 
Każdy człowiek ma prawo do: czystej wody pitnej, odzieży, opieki 
medycznej, żywności, jak również do godziwego mieszkania i/lub 
bezwarunkowego dochodu podstawowego, który umożliwia mu 
podjęcie dobrowolnej pracy na rzecz społeczeństwa na własne 
życzenie lub wykonywanie zadań i prac, które nadają sens jego życiu i 
przynoszą mu dalsze dochody. Ponadto jednak miesięczny dochód 
podstawowy daje mu również możliwość ustawienia się na jednym z 
różnych poziomów zamożności w społeczeństwie. Odblokowując swoją 
epigenetycznie istniejącą kreatywność poprzez Código Universo, każdy 
człowiek przyczynia się do etycznego rozwoju i sukcesu 
ekonomicznego swojego kraju, firmy i życia poprzez 
rozpowszechnianie etycznych produktów i etycznych modeli 
biznesowych oraz swój własny udział ekonomiczny w etycznych 
koncepcjach. Bezwarunkowy dochód podstawowy powinien zapewniać 
godność istoty ludzkiej. Podatki muszą płacić tylko beneficjenci pracy i 
wydajności komputera, firmy i organizacje. Wydajność pracy nie może 
być już karana podatkami, jak to było w czasach feudalnych. 
Podatek dochodowy lub podatek od pracy zostaje zniesiony wraz z 
kosztami systemu socjalnego oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi i 
emerytalnymi i zastąpiony podatkiem od sprzedaży online w miejscu 
użytkowania i dostawy, jak również globalnym podatkiem 
produkcyjnym w kraju, w którym znajduje się gmina/kraj wystawiająca 
fakturę lub miejsce produkcji, w którym przedsiębiorstwo prowadzi 
działalność.  
Podatek od wartości dodanej lub podatek od sprzedaży jest 
reformowany.  
 
Sposób 
Do realizacji celów Etycznego Kapitalizmu nie potrzebujemy państwa, 
firmy o globalnej pozycji czy wspólnoty religijnej, ale ludzi na całym 
świecie, którzy nie chcą nadal wspierać wyzyskujących, dominujących i 
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dualistycznych systemów i którzy chcą uczestniczyć w pozytywnym, 
otwartym projektowaniu etycznego świata. Prawa i konstytucje nie stoją 
na przeszkodzie etycznemu kapitalizmowi. Ale nawet w państwach, w 
których etyczny kapitalizm będzie zakazany, szybszy i silniejszy rozwój 
kreatywności, lepsze zdrowie i wyższy dobrobyt ludności państw 
otwartych, żyjących zgodnie z zasadami etycznego kapitalizmu, 
dowodzi praktycznych i filozoficznych możliwości swobodnego 
kształtowania ludzi. Stopniowo, nawet w zamkniętych systemach 
społecznych (jak pokazuje historia ostatnich 500 lat), będzie zwyciężać 
świadomość, że bez wolności, godności, dobrobytu i zdrowia ludności 
(przy stale rosnącej populacji świata), przestrzegania Karty Praw 
Człowieka ONZ i wolności religijnej, żadne państwo nie może trwale 
zapobiec ewolucji systemu społecznego. 
 

Proponowane pytania wyborcze: Społeczność wyborców oraz 
narzędzia programowe AI, które zostaną opracowane, aby 
wykorzystać inteligencję roju (gromadząc, filtrując i opracowując 
pytania do dyskusji opracowane przez obywateli), dostarczają po 
trzy za i trzy przeciw bezstronnym, bezosobowym, graficznym 
filmom z jasnymi wyjaśnieniami opartymi na informacjach 
opartych na dowodach (wyprodukowanych i zweryfikowanych 
pod kątem faktów i przestrzegania kodeksu medialnego przez 
bezstronnych studentów uniwersyteckich), które promują 
edukację, wiedzę i swobodne podejmowanie decyzji przez 
wyborców. 
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Demokracja bezpośrednia 2014 -2020 
 
Wracając do naszych dziesięciu tysiącleci historii;  
 

Więcej ludzi = więcej praw człowieka, 
więcej wolności, więcej dobrobytu, więcej zdrowia i więcej czasu 

życia oraz więcej informacji, więcej wiedzy. 

Jak dotąd, w ramach kapitalizmu, przystosowaliśmy ludzi do 
sposobu działania maszyn, aby czerpać zyski z produkcji. Wraz 
ze wzrostem liczby ludności na świecie, będziemy 
wykorzystywać innowacje, aby dostosować roboty, które w 
przyszłości będą pisać własne programy, do ludzi. W przyszłości 
praca będzie organizowana indywidualnie w taki sposób, aby 
każdy człowiek mógł prowadzić sensowne życie w wybranym 
przez siebie kraju, w godności, dobrobycie i zdrowiu.  

Związek między kreatywnością, edukacją, demokracją i drugim 
oświeceniem został wykazany w licznych badaniach i powtarzam 
te wyniki badań, ponieważ jestem zdania, że droga do 
pozytywnej przyszłości z większą ilością czasu życia, 
kreatywności i edukacji w populacji obala również udawany 
argument niektórych władców; populacja nie jest zdolna do 
samoorganizacji poprzez demokrację bezpośrednią. 

Zapomina się przy tym, że już z chwilą opublikowania możliwości 
demokracji bezpośredniej jednocześnie wysoko, sztucznie z 
zewnątrz za pomocą mediów, w naszych mózgach poprzez 
mutacje synaps strachu wznoszone są granice inteligencji i 
uczucia bezsilności, umniejszane są rozwiązania wolnościowe i 
odpowiedzialność osobista, które wyprowadzają z IQ redukujące 
strach trwałe pętle i do niego:  

a. Czy publikacje i dyskusje na temat skutków lęków i blokad 
myślenia zmniejszają te lęki. Ludność uczy się chronić siebie 
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przed przerysowanymi, nierzeczywistymi lękami i informacjami, 
które paraliżują myślenie, i ponownie oceniać je pod względem 
ich znaczenia i skali rzeczywistego strachu dla siebie, nie 
ignorować tych ponownie ocenionych informacji, ale jeśli jest to 
możliwe i konieczne lub można zorganizować pomoc dla tych, 
których one dotyczą, znaleźć holistyczne rozwiązania we 
wspólnym świecie dzięki rojowej inteligencji ludzi w 
rozpraszających strach procesach demokratycznych.  

b. Neurobiologicznie i epigenetycznie skuteczne blokady strachu, 
kreatywności i IQ mózgu (które mają ostrzegać przed 
prawdziwymi niebezpieczeństwami, genetycznie 
zaprogramowane, mogą być nadużywane do kontrolowania 
populacji w celu antydemokratycznego obniżenia IQ dla 
myślenia-strachu-sztywności), wkręcone w mózg przez media, są 
ponownie podnoszone za pomocą suwerennej i kreatywnej 
formuły procesów twórczych w sztuce, które stały się 
figuratywnymi, deklarowanymi innowacjami lub rozwiązaniami 
problemów przez neurony lustrzane i obejścia informacyjne w 
neuronalnej sieci mózgu. To jest dzisiaj naukowo znany (również 
epigenetycznie skuteczny) neuro-mózgowy cud ewolucji poprzez 
poznanie-informację dla zachowania siebie i gatunku: wierzący w 
media i władzę, przez cztery lata bezsilny, rządzony przez fake 
news i lobbing, staje się aktywnym, kreatywnie myślącym 
demokratą i suwerenem demokracji bezpośredniej poprzez 
kreatywnie generowaną networking-formację (w potrójnym 
sensie). 

Przeciwnicy Demokracji Bezpośredniej zapominają również o 
tym, że ludność jest zabezpieczona blockchainem; Roboty, 
zrównoważona przyszłość, kreatywność, zdrowie, wolność, 
edukacja i programy etyczne, programy obniżania kosztów i 
podatków oraz wszystkiegorytmy optymalizacji najlepszych 
propozycji głosowań i decyzji wyborczych od ludzi oraz z 
BIG Data i ich przełożenia na plany działania i propozycje 
legislacyjne, mogą być używane bez partyjnych polityków i 
lobbingu na rzecz powszechnego głosowania, z których 
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wybrane (Open Sours dla rozwoju i nadzoru nad wyborcami) dla 
programów i pytań wyborczych (dla wdrożenia 
wyprodukowanych przez uniwersytet sześciu filmów o faktach za 
i przeciw dla danego pytania wyborczego) są dopuszczone do 
głosowania, po obejrzeniu sześciu filmów o faktach, z 
obywatelską licencją wyborczą. 
 
Zniesiony zostanie podatek dochodowy i od wynagrodzeń. 
System podatkowy zostanie zmieniony na Etyczny Bilans (patrz 
Etyczny Kapitalizm) zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" i 
na czyste podatki konsumpcyjne. Obywatele, którzy są zdrowi 
poznawczo i nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w wyborach, 
zapłacą 10% podatku od swoich rocznych dochodów w roku 
wyborczym, ponieważ nie uczestniczą w demokratycznym 
procesie wyborów i narzucają współobywatelom podejmowanie 
decyzji jako demokraci.  
 
Wolne, tajne i bezpośrednie wybory  
Upomnij się o swoje prawa człowieka dzięki demokracji 
bezpośredniej!  

 
 
Negatywnym zjawiskom regionalnym, narodowym i globalnym 
można przeciwdziałać na tych samych płaszczyznach tylko za 
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pomocą idei etycznych oraz na gruncie konstytucji i prawa, 
otwierając w ten sposób pozytywną przyszłość dla wszystkich 
ludzi poprzez demokrację bezpośrednią opartą na problemach.  
 
Wybierz w tajnym głosowaniu, czy Ty i Twoje dzieci chcecie 
żyć w wolnym świecie w zdrowiu i dobrobycie dla wszystkich.  
 
Głosujcie poprzez Demokrację Bezpośrednią, aby monopole 
Kapitalizmu Nadzorującego zostały rozbite przez prawo, aby 
mega-dane sieci społecznych i agencji wywiadowczych zostały 
uwolnione i spersonalizowane dla etycznego rozwoju idei, i aby 
wykorzystanie podświadomości przez przewidywania danych 
Kapitalizmu Nadzorującego nie było używane do obniżania 
inteligencji i IQ, osobowości, wolności, kreatywności, zdrowia, 
życia, demokracji, wolności finansowej oraz etycznych 
możliwości rozwoju i wolności jednostek, grup i narodów oraz że 
kapitalizm nadzorczy musi zostać przekształcony w Kapitalizm 
Etyczny dla dobra wszystkich ludzi poprzez ustawodawstwo. 
  
 
Bezpośredni wybór tematów  
Trzy naukowo zweryfikowane, pięciominutowe filmy typu "za" i 
trzy filmy typu "przeciw", dotyczące kwestii wyborczej, zostaną 
zaprezentowane przez panel problemowy w mediach i mediach 
społecznościowych.     
 
Twój głos  
Głosuj na system wyborów bezpośrednich, który obsadza 
stanowiska rządowe zatrudnionymi profesjonalnymi 
menedżerami. W tematycznej demokracji bezpośredniej nie 
wybiera się partii ani polityków, lecz głosuje się na wybrany i 
przedstawiony temat wyborczy przez suwerennego wyborcę 
za pośrednictwem aplikacji wyborczej.  
 
Wybory na Blockchainie są tajne, bezpieczne i nie można nimi 
manipulować.  
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Zarejestruj się na darmową aplikację mobilną Demokracji 
Bezpośredniej w ponad 100 językach, abyś mógł decydować o 
zrównoważonej naturze i etycznej przyszłości w zdrowiu i 
godności dla Ciebie i Twojej rodziny, a także z każdym o swoim 
życiu i wolności.  
 
Election App zbiera i jednoczy wyborców Demokracji 
Bezpośredniej aż do momentu, gdy na pięciu poziomach wyłoni 
się regionalna, stanowa lub globalna większość 
demokratyczna na rzecz Demokracji Bezpośredniej. Bądź 
suwerenny i łącz się z myślącymi o wolności ludźmi na portalu 
społecznościowym - www.the-sovereign.com z myślącymi 
wolnościowo ludźmi Demokracji Bezpośredniej, budować 
przyjaźnie i wymieniać się pomysłami. 
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Wybierz, jak chcesz żyć  
 
 
www.the-sovereign. com aplikacji wyboru, aby 
znaleźć nowych przyjaciół na lepsze życie.  
 

 
 
Jeśli każdy ma 4 przyjaciół, to w krótkim czasie 
mamy wykładniczo demokratyczną większość i 
możemy domagać się poszanowania praw 
człowieka i zrównoważonego rozwoju 
kapitalizmu.  
 
Już z siedmioma procentami  
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www. the-sovereign.com mogą sprawić, że 
świat stanie się lepszym miejscem.  
 
Pomyśl, jak szybko sieć społecznościowa może 
się rozwinąć w ciągu 4 lat.  
  

sieć społecznościowa 
www.the-sovereign.com 
Na negatywne i globalne wyzwania możemy 
odpowiedzieć tylko w sposób etyczny, pozytywny 
globalnie i w państwach narodowych.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (w trakcie tworzenia) nie jest partią 
polityczną, ideologią czy religią, ale globalnie 
działającym ruchem oddolnym, który opowiada się we 
wszystkich krajach za etycznie zaprojektowanym 
zrównoważonym środowiskiem i współśrodowiskiem w 
państwach narodowych i pomaga, poprzez "programy 
oprogramowania inteligencji roju kreatywności 
ludzkości", zgodnie z rozwiniętą kulturą każdego kraju, 
towarzyszyć optymalnemu i etycznemu życiu w 
wolności, godności i samostanowieniu na drodze do 
lepszej przyszłości dla ludzi w kraju w demokracji 
bezpośredniej.  
Kwestia popytu - demokracja bezpośrednia, 
poszanowanie praw człowieka, ewolucja kapitalizmu: 
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W TWOIM MIEŚCIE  
W TWOIM PAŃSTWIE  
W WASZEJ WSPÓLNOCIE PAŃSTW  
GLOBAL 
 
Głosuj teraz na tematy związane z demokracją 
bezpośrednią 
a uzyskacie model społeczeństwa zagwarantowany w 
ustawie zasadniczej lub w konstytucjach państw, jeśli 
wystarczająco dużo ludzi w waszym kraju zgodzi się z 
wami.  
 
Nie więcej państwa, ale mniej państwa z mniejszą 
liczbą praw i regulacji oraz pewne zrównoważone ramy 
współświata prowadzą do lepszej przyszłości.  
 
Stańcie się aktywni dla waszej wolności i wolności 
wszystkich ludzi! 
 
Demokracja bezpośrednia jest tak prosta 
Głosuj za pomocą globalnej aplikacji do wyborów 
bezpośrednich i łącz się z ludźmi, którym zależy na 
nowym etycznym świecie w pokoju, wolności, zdrowiu i 
dobrobycie dla wszystkich ludzi poprzez sieć 
społecznościową: www. the-sovereign. com z ludźmi, 
którym zależy na nowym etycznym świecie w pokoju, 
wolności, zdrowiu i dobrobycie dla wszystkich ludzi. 
Wymieniajcie się z nimi i kształtujcie razem z nimi 
lokalne i globalne społeczeństwo dla Was, Waszych 
dzieci i wszystkich ludzi bardziej sprawiedliwe i wolne.  
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Wnieś do głosowania i dyskusji swoje twórcze 
propozycje ulepszeń, aby poprawić demokrację, 
społeczeństwo, środowisko i świat wokół nas.  
Wolność do kształtowania świata kończy się tam, gdzie 
państwo, produkty lub usługi firm nie chronią i nie 
promują człowieka i kreatywnego, zrównoważonego 
współświata, ale ograniczają, szkodzą lub redukują 
godność, kreatywność, wolność, zdrowie, IQ, życie i 
dobrobyt obywateli i współświata.  
 
Środowisko i świat wokół nas, prawa człowieka i 
konstytucje wyznaczają drogę do nowej wolności, 
zdrowia, godności i życia w dobrobycie dla wszystkich.  
 
Domagaj się swojego prawa do samostanowienia, 
kreatywności i życia bez strachu. 
 
Mamy czas, bo to działa na naszą korzyść 
i nadal zbierają zwolenników na platformie wyborczej 
www.the-sovereign. com do czasu uformowania się 
większości populacji:  
 
w dziale MIASTA, REGIONALNE,   
W KRAJACH I NA ŚWIECIE  
 
utworzyły się na rzecz systemu wyborczego 
demokracji bezpośredniej, tak aby zgodnie z 
konstytucjami i ustawami zasadniczymi 
poszczególnych krajów demokracja 
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parlamentarna mogła zostać zmieniona na 
demokrację bezpośrednią z etycznym 
kapitalizmem zorientowanym na człowieka, 
środowisko i przyrodę w każdym kraju.  
 
W międzyczasie, zostawimy aplikację wyborczą jako  
Opracuj "the-sovereign app", szyfrowaną blockchainem, 
do tajnego głosowania i zaprogramuj ją dla krajów we 
wszystkich językach dominujących w danym kraju. 
 
System głosowania "The-Sovereign" aplikacji wyborczej 

będzie wykorzystywał bezpieczeństwo szyfrowania 
blockchain. Aplikacja wyborcza, która jeszcze nie 

została opracowana, będzie oddzielała identyfikację 
wyborcy od głosowania, aby zagwarantować 

anonimowość wyborców. 
 
Z programem wyborczym aplikacji: 
 www.the-sovereign.com, urzeczywistnimy bardziej 
sprawiedliwy i zrównoważony świat, który wykorzysta 
oprogramowanie AI i inteligencję roju globalnego 
społeczeństwa, aby zainicjować kolejny, dawno 
spóźniony krok ewolucyjny systemów społecznych i 
ukształtować najlepszą możliwą przyszłość dla ludzi i 
środowiska.  
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Pytania wyborcze nie podlegają wpływom lobby, rynku, 
polityków, mediów lub partii, ponieważ wyborcy nie są 
łączeni w partie lub grupy wyborców i spotykają się 
tylko w zabezpieczonych blockchainem suwerennych 
wyborach wyników wyborów w wolnej woli ich 
suwerennej odpowiedzi na pytania wyborcze. Dalsze 
tajne środki bezpieczeństwa są stosowane w celu 
zapewnienia, że pytania do głosowania, wybory lub 
wyborcy nie mogą być pod wpływem lub kupowane za 
prezenty wyborcze przez lobbystów, partie, media lub 
rządy, tak bardzo jak to możliwe. Darowizny na rzecz 
"Suwerennej Organizacji" mogą być przekazywane 
wyłącznie na rzecz Fundacion Liedtke jako powiernika. 
Listy nazwisk darczyńców nie są sporządzane ani 
prowadzone przez Fundacion Liedtke ani organizatorów 
Demokracji Bezpośredniej. Finansowanie lub 
sponsorowanie Suwerennej Demokracji Bezpośredniej 
nie jest możliwe, ponieważ nie chcemy pozwolić na 
jakikolwiek wpływ na kwestie wyborcze.   
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Stań się pewny siebie i weź udział.  
Nie pozostawiajcie kształtowania przyszłości świata 

lobbystom i rządom. 
 

Nawet jeśli politycy poddadzą się poprzez 
demonstracje, bądźcie ostrzeżeni, strzeżcie się i 

dzwońcie teraz po Demokracja bezpośrednia. 
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Twój pierwszy globalny wybór  
w sprawie ustanowienia światowej demokracji 
bezpośredniej 
 
W wyborach bezpośrednich może wziąć udział 
każda osoba, która ukończyła 14 lat.  
 

 
 
 

Twoja karta do głosowania na 
Blockchain  
w sprawie pierwszej kwestii 
zasadniczej               
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Zapisz się do pierwszego wyboru, abyśmy mogli Cię 
powiadomić, kiedy nadejdzie czas na wyjazd. 
 
Formularz	wyborczy: 
Imię	Nazwisko	 
Wiek	 
Kraj	(wybór) 
Miasto	(wybór) 
Kod	pocztowy	(	) 
Email: 
Telefon 
Whatsapp	
Język	ojczysty	(wybór)	
Dodatkowy	język	(wybór)	
	
Twoje	dane	są	tajne	i	nie	będą	udostępniane	lub	sprzedawane,	dostarczane	z	reklamami,	
ale	tylko	używane	do	globalnej	dystrybucji	Suwerennej	Demokracji	Bezpośredniej,	
bezpłatnej	aplikacji	zdrowotnej	dla	wszystkich	ludzi,	jak	również	dla	Globalpeace	Campus	
Peace	Center	z	wewnętrznymi	plikami	cookie,	aby	zapewnić	Ci	dostęp	do	informacji,	aby	
stworzyć	Etyczny	Kapitalizm	z	nowym	i	lepszym	światem.				
 

 

Czy chce pan demokracji 
bezpośredniej? 
 

O tak      
O Nie        
O bez opinii 
(proszę zaznaczyć właściwe) 
Suwerenne wybory na Blockchainie chronią przed 
fałszowaniem wyborów i korupcją na poziomie lokalnym 
i globalnym. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Kim jest The Sovereign Global Trust? 
The Sovereign Global (TSG) Trust zarządza aktywami 
założycieli, członków i Suwerennej Monety, jak również aktywami 
Suwerennych Trustów utworzonych w państwach w celu 
wprowadzenia narodowych demokracji bezpośrednich.  
  
Członkowie Trustu nie są partią polityczną ani religią (i nie chcą 
stać się partią ani religią), lecz oddolnym demokratycznym 
ruchem ludzi, którzy niezależnie od wyznania, przynależności do 
partii politycznej, ideologii, światopoglądu, przynależności 
społecznej, finansowej lub etnicznej, orientacji w grupach 
społecznych lub edukacyjnych, koloru skóry, płeć lub wiek tylko 
w kwestiach merytorycznych i wyborczych, aby wspólnie 
przegłosować koncepcję etycznego kapitalizmu zorientowanego 
na człowieka i przyrodę, z globalną demokracją bezpośrednią, w 
ramach odpowiednich konstytucji narodowych pokojowo i 
demokratycznie dla dobra wszystkich ludzi globalnie online, aby 
głosować nad nowym zrównoważonym współświatem w pokoju, 
zdrowiu i dobrobycie dla człowieka i przyrody. 
Sovereign Global Trust zostaje powołany do życia zgodnie z 
prawem BRYTYJSKICH WYSP WIRGINIJSKICH, aby 
zapoczątkować pierwszą globalną demokrację bezpośrednią. 
Dla każdego Stanu zostanie utworzony Suwerenny Trust, 
uwzględniający kulturę, prawa i konstytucje danego Stanu oraz 
język(i) państwowy(e), który zorganizuje i przedstawi 
Suwerenowi do decyzji i głosowania zróżnicowane pytania 
wyborcze dla danego Stanu wraz z proponowanymi 
rozwiązaniami. 
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TSG Trust, podobnie jak konstrukcja pytań do głosowania, 
nie podlega żadnym zewnętrznym ustaleniom.  
 
Reklamy lub sponsoring w mediach TSG Trust nie są możliwe.  
 
Darowizny na rzecz TSG Trust mogą być przekazywane 
wyłącznie anonimowo. 
 
Dane nabywcy suwerennej monety są zabezpieczone 
blockchainem i nie są dostępne do wglądu nawet dla członków 
TSG Trust.  
 
Zadania suwerennego funduszu 
powierniczego 
Dzięki wpływom netto ze sprzedaży Monety Suwerennej oraz z darowizn, 
finansujemy w 100% trzy priorytety promujące etyczny świat: 

 
a.) ustanowienie globalnej demokracji bezpośredniej "Suweren".  
b.) budowa pięciu centrów pokoju "Globalpeace Campus INC". 
c.) badania i programowanie darmowej aplikacji do promocji zdrowia 

na świecie: "aimeim" dla wszystkich ludzi.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Serwis społecznościowy: filmy, zdjęcia i teksty o  
                                 Tematy i pytania opcjonalne z wyborem języka i     
                                 Oznaczanie języka ojczystego dla      
                                 Wymiana informacji + prośby o przyjaźń z  
                                 Kalendarz spotkań, aby poznać się osobiście 
 
Suweren-Fink:        Publiczne zgromadzenie wideokonferencyjne i     
                                 Obieg zdarzeń  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain i specjalnie zabezpieczony     
                                  i odporne na stukanie telefony i wideo z  
                                 Telekonferencja 
 
Suwerenne stanowisko:  Blockchain i specjalnie zabezpieczone       
                                           System poczty elektronicznej 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain i specjalnie zabezpieczony     
                                 Tekst, zdjęcie, wideo system przyjaźni suwerena  
                                 Wspólnota  
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Zasady etyczne suwerennych systemów komunikacji  
Negatywne informacje, które naruszają Kodeks Mediów, Kartę Praw 
Człowieka ONZ, godność ludzką, gloryfikują, podżegają lub promują 
nienawiść, przemoc lub zastraszanie i dyskryminację, lub są w oczywisty 
sposób fałszywe jako fakt, lub mają na celu ograniczenie wolności informacji, 
kreatywności, demokracji i rozwoju zrównoważonego środowiska lub edukacji 
ludności, będą usuwane. Użytkownik potwierdza, że nie korzysta z systemów 
komunikacyjnych Suwerena w celu uzyskania wymienionych negatywnych 
informacji, ponieważ może on zostać zablokowany przez "Sovereign Trust" 
jako użytkownik komunikacji oraz jako członek, ambasador lub sekretarz 
generalny danego kraju. 
 
Bezpieczeństwo danych Sovereign: użytkownicy i wyborcy pozostają 
tajni. 
Wszystkie prywatne dane użytkowników Sovereign i wszystkie dane 
systemów komunikacyjnych Sovereingn: Falcon, Post, Fink i Lark pozostają 
zastrzeżoną i nieograniczoną własnością użytkowników, nie będą 
sprzedawane ani udostępniane i są chronione przez Blockchain. 
 
Moneta Blockchain Sovereign Coin chroni Twoją globalną niezależność. 
 

 
 
 
 
Nowy globalny blockchain suwerennej wymiany wartości  
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za Soverein-Coins przeciwko dziełom sztuki Artinvest, akcjom lub 
nieruchomościom Globalpeace z deponowaniem wartości umożliwia Państwu 
globalną i finansową elastyczność, jak również etyczne zyski. 
W celu zachowania poufności danych wyborców i użytkowników Sovereign, 
wszystkie dane mogą zostać zniszczone przez operatora sieci Sovereign bez 
możliwości zastąpienia ich innymi. Użytkownik systemu komunikacyjnego 
Sovereign wyraża niniejszym zgodę na to, że jego dane zostaną bezpowrotnie 
zniszczone przez operatora sieci Sovereign (bez zwrotu kosztów przez 
operatora za odzyskanie lub zastąpienie danych) w przypadku zagrożenia ze 
strony (np. zmian prawnych w państwie zaufania) władz, rządów, ataku 
hakerów lub osób trzecich. Twoje aktywa i ważne dane pozostaną bezpieczne 
i chronione przez blockchain na Twoim telefonie komórkowym, pendrive lub 
komputerze. Po usunięciu użytkownik może zalogować się ponownie, 
ponieważ serwery Sovereign są obsługiwane w nowych lokalizacjach, jeśli 
istnieje ryzyko zakłócenia wyborów, próby rekonesansu, tworzenia pytań 
wyborczych, tajnego głosowania lub systemu wyborczego na podstawie prawa 
innego kraju.  
 
 
Sieć społecznościowa Sovereign jest bez reklam i plików cookie 
Korzystanie z serwisu społecznościowego Sovereign w tym z systemów: -
Falcon, -Lark, -Fink i -Post jest bezpłatne. 
Zarejestrowani użytkownicy Social Network Sovereign otrzymają 
powiadomienie o zakończeniu programu bezpiecznej komunikacji. 
 
Bezpłatna rejestracja jako użytkownik Social Network Sovereign  
Członkostwo w The Sovereign Gobal Trust lub członkostwo w Demokracji 
Bezpośredniej nie jest wymagane do korzystania z bezpiecznej sieci 
społecznościowej Sovereign. 
 
Rejestracja ta jest bezpłatna i zapewnia miejsce w programie Sovereign 
Security po jego ukończeniu: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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zostań członkiem  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

Program globalnego suwerena  
Przewiduje się tylko kilka propozycji zmian i ich wdrożenie w 
pierwszym etapie jako podstawy roboczej do zmiany kierunku 
globalnego społeczeństwa etycznego dla nowego świata, które 
muszą być dostosowane do okoliczności i wymagań każdego 
kraju. 

Każdy członek może przedłożyć propozycje i pytania do 
głosowania w wyborach, na których zmiany i dopuszczenie do 
głosowania będą następnie organizowane przez suwerennych 
ambasadorów i sekretarzy generalnych Trustu w danym kraju i 
ludności danego kraju w procedurze medialnej pytań do 
głosowania KI Wiki z fact-checking bez partii lub osób zgodnie z 
tematami do głosowania w języku narodowym dla wyborów. 

Strona internetowa www.the-sovereign. com jest podwójnie zabezpieczony szpilkami. Cuckis 
nie są przez nas ustawiane, dane nie są sprzedawane, a jedynie wykorzystywane do promowania 
pokoju i rozwoju demokracji bezpośredniej. Wszystkie dane wyborców The Sovereign i członków 
The Sovereign Trust są zastrzeżone wyłącznie dla projektów pokojowych i demokratycznych, a 
poza tym są ściśle tajne. Wyniki wyborów lokalnych, stanowych, globalnych są publikowane w 
Internecie bez nazwisk i danych osobowych. Tylko wyborca jest w stanie sprawdzić oddany głos 
za pomocą swojej zaszyfrowanej aplikacji mobilnej, swój głos w statystykach wyborczych 
blockchain. Władze państwowe nie mają dostępu do danych użytkowników. Stworzony przez 
opensouce program wyborczy blockchain aplikacji wyborczej dla Demokracji Bezpośredniej; the-
sovereign.global zostaje umieszczony w Internecie w celu przeglądania i kontroli struktury 
programu i opublikowany.
 
Zarejestruj się teraz jako bezpłatny członek "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign.com 
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TSG Organizacja zaufania 

GTS Organizacja Stowarzyszenia 
ludzi jest w trakcie budowy 

 
 
Zgłoś się do roli ambasadora lub sekretarza 
generalnego TSG Trust. 
 
Zostać ambasadorem lub sekretarzem generalnym kraju;  
"The Sovereign Global" Trust, jeśli chcesz opowiedzieć się za 
globalną demokracją bezpośrednią. 
 

 
 
Formularz rejestracyjny:  
Organizacja krajowa: www.the-sovereign.com 
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Zakup monet suwerennych 

 
Kupuj Monety Suwerenne, aby wspierać budowę 
globalnej demokracji bezpośredniej 
 
Jeśli każdy kupi 20 monet suwerennych rocznie, będziemy 
niezależni i silni finansowo, aby wprowadzić wolność informacji, 
obywatelstwo i demokrację oraz bronić naszego  
zdrowia i 
 wolności.  
 

SOVEREIGN COIN 
 

Kreatywność czyni ciebie i twoje dzieci 
wolnymi i zamożnymi. 
 
Dla panów feudalnych pieniądz ma tylko funkcję pieniądza 
zabawowego, bo oni mają ten pieniądz, nie mający pokrycia w 
wartości, produkowany jako środek wymiany, aby móc 
wymieniać ważne dla rządzących dobra, takie jak media, 
organizacje, politycy, firmy niezależnej klasy średniej, akcje, 
nieruchomości, majątki, a także czas pracy, zdrowie, życie, 
kreatywność, innowacje i wolność ludu na pieniądze.  
 
To, co jest arbitralnie do dyspozycji władców (pieniądz), staje się 
dla ludności, poprzez fałszywy obraz i system szkolny wolności, 
pracy, zdrowia i dobrobytu, naładowanym pieniądzem 
zabawowym globalnych systemów feudalnych, przedmiotem 
wymiany (jak na początku konializacji: wymiana szklanych 
paciorków na złoto), który w monopolu wolnościowym człowieka 
nadal wysysa z ludności wartości duchowe i pieniężne oraz 
środek wymiany złoto i pieniądz, a gromadzi się u władców, 
którym towarzyszy coraz większa władza. 



 

 
47 

 
 
 
Cechą szczególną monety suwerennej jest to, że jest ona  
służy wyłącznie do budowania światowego pokoju, zdrowia i 
ludzkiej suwerenności, a w tym celu działa internetowa 
demokracja bezpośrednia o nazwie:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

i  
 

"The Sovereign Global Trust"   

do powołanej organizacji. 
  
Sovereign Global Trust wyemituje 100 miliardów monet 
suwerennych (Monety TSG) w nominałach 1 Moneta TSG równa 
się 1 Euro, aby zbudować i rozszerzyć nowy etyczny świat.  
 
Wpływy netto ze sprzedaży "Monet Suwerennych" zostaną w 
100% wykorzystane na budowę:  

a.) globalnej demokracji bezpośredniej "Suweren"  
b.) centra pokoju "Globalpeace Campus" i  
c.) aplikacji zdrowotnej "aimeim".  

 

Monety Suwerenne mogą być generowane poprzez produkcję 
obiektywnych (innowacyjnych) dzieł sztuki i pomysłów w 
ramach Innowacyjnego Współświata Sztuki od społeczeństwa 
lub od samych właścicieli dzieł sztuki poprzez wymianę ich na 
Monety Suwerenne i przyczynianie się do ich bogactwa. Dzieła 
sztuki, które są włączone do suwerennej kolekcji sztuki otwartego 
muzeum z tytułu własności lub produkcji, muszą być obiektywnie 
i naukowo potwierdzone przez "Artinvest appraisal" z 
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innowacjami AAA. AA lub A dzieło sztuki, którego wartość jest 
wyrażona w certyfikacie w "Monetach Suwerennych". 

Wolność, kreatywność, zdrowie i bogactwo społeczeństw po raz 
pierwszy nie mogą zostać odebrane przez suwerenne systemy. 
Wartość kulturowa kolekcji dzieł sztuki Sovereign Trust, 
wytworzona w społeczeństwie poprzez dzieła sztuki, jest 
wydzielana i łączona w "Sovereign Art Collection Trust". Wartość 
monet GTS jest powiększana przez sprzedaż dzieł sztuki, aukcje 
dzieł sztuki i osiągane ceny za obiektywne, a nie dowolnie 
produkowane dzieła sztuki, a ich wartość wzrasta na całym 
świecie, ponieważ moneta GTS jest pierwszym środkiem 
wymiany dla dzieł sztuki wysokiej jakości (od 1985 do 2015 roku 
ceny dzieł sztuki wyprodukowanych od 1945 roku wzrosły 
średnio o 1100% ustalone na 5 milionach aukcji i w 700 domach 
aukcyjnych). Kiedy ceny dzieł sztuki wzrastają, wyobrażone 
połączenie suwerennej monety ze sztuką oznacza, że cena 
suwerennej monety wzrasta wraz z ceną dzieła sztuki). Moneta 
Suwerenna ma szczególnie wysoki przyszły potencjał wolności i 
uzupełnia nowo powstające rynki ekologiczne i środowiskowe 
demokracji bezpośredniej poprzez etyczny kapitalizm. 
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Wolność obywateli: Moneta Suwerenna jest zatem nowym, 
samogenerującym się dobrem kulturalnym i zabezpieczonym 
dziełem sztuki środkiem wymiany, który finansuje sztukę i 
artystów bez pomocy rządowej lub zależności od galerii, promuje 
kreatywność, zdrowie, edukację i demokrację, jak również 
poprzez innowacje zapewnia dobrobyt w społeczeństwach, a 
ponadto gwarantuje "wolność Monety Suwerennej" zgodnie z 
prawem obowiązującym na Brytyjskiej Wyspie Dziewiczej, 
zgodnie z prawem systemu immanentnego "kraju emitującego 
monety GTS". 
 
X Zamów przelewem bankowym zakup Suwerennych Monet w 
celu wsparcia Demokracji Bezpośredniej:  
"The Sovereign Global Trust"  
Proszę przelać swój zakup na konto fundacji non-profit 
Fundacion Liedtke w Puerto de Andratx Mallorca, która z 
przyjemnością przekaże 100% Twojego zakupu na rzecz "The 
Sovereign Global Trust" bez żadnych opłat administracyjnych lub 
innych opłat spedycyjnych potrącanych przez Fundacion Liedtke 
w celu budowy globalnego  
"Demokracja bezpośrednia Suwerenność" 
"Centra Kampusów Globalpeace" i  
"aimeim health app" 
do Sovereign Global Trust, który potwierdzi zakup monet i 
prześle Ci zarezerwowane i zamówione Monety Suwerenne 
natychmiast po wygenerowaniu ich w bezpiecznym procesie 
blockchain.  
 

Dane bankowe dla natychmiastowych przelewów bankowych  
Posiadacz rachunku: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Sovereign Cion wyściełany certyfikowanymi przez Artinvest 
dziełami sztuki światowej. 
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Dzieła sztuki certyfikowane przez Artinvest  

  
 
Moneta suwerenna  

 
Bezpieczeństwo: 
Demokracja bezpośrednia, wolność, pokój i dobrobyt wszystkich ludzi. 
Zamówienie monet suwerennych www.the-sovereign.com 
X              20 monet suwerennych =           20 euro 
X            100 monet suwerennych =           97 euro 
X         1.000 monet suwerennych =         950 euro 
X       10.000 monet suwerennych =      9.000 euro 
X    1.00.000 monet suwerennych =    80.000 euro 
X  1.000.000 monet suwerennych = 7.00.000 euro 
 
X Karta kredytowa lub faktura i przelew bankowy 
 
X Moneta suwerenna Zamówienie przez Pay Pal/  
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Wnioski: 

Decyzja inwestycyjna  
Niklas Luhmann 1996 
 

 
Najbardziej imponujące przeformułowania obserwowane i 
kultywowane dotychczas w społeczeństwie odnajdujemy w 
rewolucji kopernikańskiej, a jeszcze bardziej radykalnie w makro- 
i mikrowymiarach współczesnej fizyki. Jednak owa zmiana 
poglądów jest przedstawiana jako wynik badań naukowych, 
którym trzeba się podporządkować bo są one prawdą. Nie bierze 
się pod uwagę faktu, że społeczeństwo samo umożliwia takie 
badania, ich publikację i akceptację. Oczywiście odgrywa rolę to, 
że badania nie są już zaangażowane w kontynuację religijnie 
uzasadnionej tezy o świecie. Ale czy jest to wystarczająca 
perspektywa na następne tysiąclecie lub na kontynuację 
opisywania świata na nowo? Albo: jak społeczeństwo może 
zareagować na fakt, że sama nauka przyjęła pragmatyczny 
wybór metod i konstruktywistyczną epistemologię? Dostarczanie 
ponownych opisów jest z pewnością kwestią nauki zmieniającej 
same problemy poprzez proponowanie nowych rozwiązań 
problemów, ale także poprzez uświadamianie sobie, że problemy 
są nierozwiązywalne. Dodatkowo trzeba będzie pomyśleć o 
środkach masowego przekazu, które, dostarczając wciąż nowych 
informacji, zmieniają możliwości spojrzenia na przeszłość. 
Przede wszystkim jednak poezja służy wyrwaniu przeszłości z 
niepamięci i przedstawieniu jej w taki sposób, by można ją było 
opisać na nowo, aletheia w pierwotnym sensie. Ale jak to 
wszystko może trwać, skoro sam świat nieustannie odnawia się 
poprzez wybory. Obok klasycznych opisów, których celem jest 
aletheia, pojawiają się obecnie inne formy komunikacji, które 
generują informacje o decyzjach. 
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Społeczeństwo odnawia się samo, a problem polega na tym, jak 
komunikacja może za tym nadążyć, jak może uaktualnić samo 
społeczeństwo. Z pewnością społeczeństwo, które nieustannie 
odnawia się poprzez decyzje, musi być rozumiane jako system, 
który generuje swoją własną niepewność. Nie wiadomo z góry, 
jak potoczą się kolejne wybory polityczne, czy i gdzie wahania 
pieniądza na międzynarodowych rynkach finansowych 
doprowadzą do inwestycji, ani kto się z kim ożeni. Świat, który 
musi sobie z tym poradzić, można chyba tylko wyobrazić sobie 
jako byt, który realizuje się w czasie, nieustannie generując 
nową, wciąż otwartą przyszłość. W tym świetle istnieje 
izomorfizm między społeczeństwem, które samo o sobie 
decyduje, a światem otwartym na przyszłość, którego stan 
obecny, którego skrzepła przeszłość nie określa tego, co 
"nadejdzie". Ta sytuacja na świecie wyłania się w wielu 
pojęciach, z którymi społeczeństwo obecnie pracuje, aby się do 
niej dostosować. Mówimy o ryzyku i kalkulacji ryzyka lub o 
innowacyjności i kreatywności, aby stworzyć warunki dla jak 
największej liczby różnych przyszłych wydarzeń. 
 
Dodaje się sobie odwagi i na pewno nic nie robienie i czekanie 
nie byłoby rozwiązaniem problemu. Trzeba przedstawić fakty, 
aby móc z perspektywy czasu zrozumieć, co się stało z naszym 
udziałem. Oznacza to, że świat nie może być dłużej pojmowany 
jako całkowity zasób rzeczy (widzialnych i niewidzialnych), nie 
może być dłużej pojmowany jako "Universitas Rerum". 
Koncepcja świata staje się korelatem koncepcji podejmowania 
decyzji, a ograniczenia możliwości podejmowania decyzji 
wynikają bardziej z ich własnej historii niż ze świata nietkniętego. 
To właśnie dlatego literatura (i można by dodać: nauka) ma 
wspomnianą funkcję poszerzania pamięci. Ponadto, jeśli świat 
pozwala na podejmowanie decyzji, musi uznać, że czas staje się 
w ten sposób nieodwracalny (ponieważ różnica między 
przeszłością a przyszłością jest stale odnawiana), i że dzieje się 
to poprzez wydarzenia, które przejawiają znaczenie, choć nie 
trwają, i że wraz z ich pojawieniem się już ustępują. W ten 
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sposób wyłania się świat historyczny w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, który swoją dynamikę zawdzięcza nie specjalnym 
siłom (energii), ale niestabilności swoich elementarnych 
składników. To może być tylko świat, który nie daje już oparcia. 
Obserwacja świata jest więc skierowana z powrotem na to, co się 
wydarzyło i właśnie dlatego, że wydarzyło się jako wydarzenie, 
nie może być już zmienione. Tym mocniej ten opis świata 
akcentuje przyszłość, w której niewiadomej kryją się możliwości, 
o których realizacji (a ściślej mówiąc) można decydować. 
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