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Hipoteza robocza: 

Rozwój systemu przedsiębiorstwa 
 

Obecne miejsca walk społeczno-systemowych 
nie są polami bitewnymi przeszłości w demokracjach. 

ale platformy medialne . 
Toczy się jednostronnie podjęta globalna, ale decydująca walka 

pomiędzy ukrytym niewolniczym resetem 
 

oraz 
 

w świadomości pewnych segmentów społeczeństwa... 
powoli przejawiające pragnienie 

zrównoważone i etyczne projektowanie naszego środowiska 
poprzez specjalnie zabezpieczony 

"Global Direct Democracy App" odbyło się spotkanie. 
 

To, przez dzisiejszą technologię ogłaszającą, postęp demokracji jest ok. 15 lat 
temu przez grupę niewolniczego resetu i potwierdzone przez badania i 
odizolowane bezpośrednie-demokratyczne-rozwinięcia, a obecnie jest 
realizowane przez obniżenie IQ za pomocą chorób, pandemii, obrazów 
wojennych, szerzenia strachu, kontrolowanego rozwoju kreatywności, 

dodatkowo generowanego ubóstwa i wyzysku, kontroli pieniędzy, tłumienia 
informacji, fałszywych informacji, jak również globalnie ogłoszonego "resetu 

dla redukcji populacji z ukrytą globalną eutanazją" pod lekceważeniem 
konstytucji, jak również Karty Praw Człowieka ONZ. 

spowolnione, bojkotowane i sabotowane 
i ma zostać przekształcony w nieodwracalny 
Przyszła dyktatura o nastawieniu utylitarnym. 

 
Który z tych dwóch systemów społecznych ostatecznie zwycięży? 

wynika z etapowego podtrzymywania lęków i ich narastania oraz asertywności 
środków władzy 

Grupa dyktatorska 
 

lub 
 

przeciwstawna pomysłowość i inteligencja 
Grupa Demokracji Bezpośredniej 

populacji dla twojego wyobrażenia o przyszłości, 
(tak długo, jak może ona nadal swobodnie wyrażać siebie i wybierać) 

by edukować przeciwko strachowi i wygrać w małym okienku czasowym. 
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Nadruk 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - marzec 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
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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Manifest cyfrowy  
 
Kwestia systemu społecznego 2020 - marzec 2021 
 

Autorzy Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd Gigerenzer, 
Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, prawnik i ekspert AI Yvonne 
Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto V. Zicari i prof. 
Andrej Zwitter już w 2016 r. ostrzegali przed niebezpieczeństwami 
nowego feudalnego panowania poprzez dyktaturę danych:  

"Cyfrowa demokracja zamiast dyktatury danych"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Czy zagraża 
nam automatyzacja społeczeństwa poprzez algorytmy i 
sztuczną inteligencję?  

A Common Appeal to Secure Freedom and 
Democracy".  

"Jesteśmy na rozdrożu: jeśli coraz potężniejsze algorytmy 
ograniczyłyby nasze samostanowienie i byłyby kontrolowane 
przez kilku decydentów, powrócilibyśmy do czegoś w rodzaju 
Feudalizmu 2.0, ponieważ ważne osiągnięcia społeczne 
zostałyby utracone. Ale mamy teraz szansę, z właściwym 
kursem, aby rozpocząć drogę do Demokracji 2.0, która 
przyniesie korzyści nam wszystkim. Pomimo ostrej globalnej 
konkurencji, demokracje zrobią dobrze, nie pozbywając się 
osiągnięć, które budowały przez wieki. W porównaniu z innymi 
reżimami politycznymi, demokracje zachodnie mają tę przewagę, 
że nauczyły się już radzić sobie z pluralizmem i różnorodnością. 
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Teraz muszą tylko nauczyć się czerpać z tego jeszcze więcej 
korzyści. W przyszłości wiodącymi krajami będą te, które osiągną 
dobrą równowagę między gospodarką, państwem i obywatelami. 
Wymaga to myślenia sieciowego i rozwoju "ekosystemu" 
informacji, innowacji, produktów i usług. W tym celu ważne jest 
nie tylko stworzenie możliwości uczestnictwa, ale także 
promowanie różnorodności. "Patrząc na Chiny: czy tak wygląda 
przyszłość społeczeństwa? "Taka kontrola społeczna odwraca 
się od ideału samoodpowiedzialnego obywatela w kierunku 
poddanego w sensie feudalizmu 2.0. Jest to diametralnie 
sprzeczne z podstawowymi wartościami demokratycznymi. 
Nadszedł zatem czas na Oświecenie 2.0, prowadzące do 
Demokracji 2.0, opartej na cyfrowym samostanowieniu. Wymaga 
to demokratycznych technologii: Systemy informatyczne zgodne 
z zasadami demokracji - inaczej zniszczą nasze społeczeństwo."  
(Fragment artykułu w: Spektrum nauki/Special Edition: Digital Manifesto)  
 

 

Ewolucja systemów społecznych, jak pokazuje historia, jest 
rozwojem powolnym i opóźnionym w stosunku do oświecenia, 
renesansu i edukacji.  

Podstawowe pytanie brzmi: W jaki sposób media są 
zintegrowane z różnymi modelami społecznymi w 
poszczególnych krajach?  

Jednak w XXI wieku należy postawić nowe pytania dotyczące 
interakcji władzy politycznej, kapitalizmu inwigilacyjnego, władzy 
grup medialnych (mediów społecznych i klasycznych), informacji 
PR, dezinformacji i informacji opartych na dowodach oraz ich 
reprezentacji i egzekwowania w publikacjach, ponieważ 
kontrolują one i przewidują zachowania ludności.  

Wykazano, że przez tysiąclecia informacje wywołujące strach 
były wykorzystywane do inscenizowania i kontrolowania obniżek 
IQ w populacjach w celu utrzymania władzy. Dzisiaj te lęki są 
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generowane przez samopotwierdzające się, neuronalne, stałe 
pętle informacyjne we wszystkich mediach, które albo wywołują i 
sprzyjają antydemokratycznym skutecznym strukturom dyktatury, 
a z drugiej strony wywołują bunt lub gotowość do rewolucji u 
części społeczeństwa, które generują antydemokratyczne pętle 
strachu i efektu po obu stronach, które jednak możemy 
rozwiązać za pomocą drugiego renesansu i oświecenia poprzez 
wprowadzenie demokracji bezpośredniej.  

Czy gromadzenie i wykorzystywanie danych, a także informacje 
w mediach, które wzbudzają lęk, umożliwią kontrolę polityczną 
zachodnich demokracji i czasowe obniżenie IQ ich społeczeństw, 
co może doprowadzić do ustanowienia totalitarnych systemów 
rządów?  

Ale jak można znieść prawa człowieka, o które walczono przez 
wieki, i zniszczyć demokracje? Jak to możliwe, że dzieje się to 
jednocześnie na całym świecie i w prawie wszystkich krajach?  

Czy jest jeszcze dzisiaj możliwe, aby poprzez dezinformację w 
mediach i przez strach rządów, globalnie realizować duchową i 
materialną eksploatację ludności kosztem praw człowieka i 
konstytucji?  

Można krótko naświetlić możliwość wystąpienia takiej 
konsekwencji, patrząc na naszą historię.  

 
Na chwilę obecną przyjmujemy następujące założenia:  
Korporacje globalne to ekonomicznie zorientowane, totalitarne 
struktury rządzące, które rządzą krajami i rządami w sposób 
precyzyjnie dostrojony, ukryty i prawie nierozpoznany, wspierane 
przez media, ich agencje PR i niektóre duże organizacje 
międzynarodowe; zastępują one dziś stare regionalne, feudalne 
systemy rządzenia.  
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Aby móc oświetlić ukrytą feudalną wolę rządzenia, kilku 
dzisiejszych ludzi, trzeba pamiętać o dawnych systemach 
rządów, w których: 
a) życie podmiotu musiało być prowadzone bez praw człowieka, 
 
b) prawo nie dotyczyło wszystkich ludzi,  
 
(c) poddany, jako poddany, nie miał do dyspozycji swojego życia 
ani wolności, 
 
d) chłop pańszczyźniany był wykorzystywany psychicznie, 
ekonomicznie i fizycznie przez swojego pana,  
 
e) królowie byli mianowani przez Boga,  
 
f) szlachta wyższa nadawała lenna (ziemię) szlachcie niższej, 
którą ta zarządzała jako chłopami pańszczyźnianymi wraz ze 
swoimi chłopami zamieszkującymi to lenno. Chłopi musieli płacić 
mu podatki i pracować dla niego. Sam pan feudalny nie płacił 
podatków, ale w razie potrzeby musiał wykonywać usługi 
wojenne dla swojego władcy, 
 
g) los chłopów pańszczyźnianych był z góry przesądzony przez 
Boga, Kościół i panów feudalnych. 
 
 
 
Pytanie brzmi:  
W jaki sposób ówcześni poddani mogli być rządzeni przez 
nielicznych panów feudalnych i jak mogli być wykorzystywani, np. 
w hodowli bydła? 
 
Dowody wskazują, że większość terytoriów rządzonych przez 
królów, książąt i szlachtę w tym czasie były małe, miały małą 
populację, a około 95% ludności było analfabetami.  
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Władca mógł eksploatować swój lud przez wieki przy pomocy 
niewielkiej liczby policji, żołnierzy i małej tajnej policji obejmującej 
jego dominium, a także poprzez sojusze i intermaria z innymi 
domami panującymi, jeśli liczba ludności w dominium nie 
wzrastała.  

Więcej pytań znajduje się tutaj:  
Czy w celu zminimalizowania rosnącej populacji i szerzenia 
strachu, w pierwszym kroku podniesiono podatki, rujnując w ten 
sposób środki do życia i w końcu wywołując wojny między 
narodami? (patrz też książka Martina Claussa "Military History of 
the Middle Ages" i recenzja książki w czasopiśmie "Spektrum der 
Wissenschaft" Theodora Kissela, który podsumował: "Na 
przykładzie wojny stuletniej między Anglią a Francją (1337-1453) 
Clauss pokazuje, że kampanie grabieży i dewastacji 
zdominowały działania wojenne w średniowieczu. Głównym 
celem nie było fizyczne zniszczenie przeciwnika, ale zniszczenie 
jego zasobów. ") czy raport archeologiczny w "Spektrum der 
Wissenschaft" pióra Hekan Baykal o rzezi, która zmiotła całą 
osadę, a dla której nauka nie ma wyjaśnienia. "Strona osiągnęła 
swój największy rozmiar w epoce żelaza między 350 i 200 pne, 
kiedy region był zamieszkany przez Celtiberian Beron plemienia. 
W tym czasie, kiedy również miał miejsce brutalny najazd, wieś 
nabrała niemal miejskich rozmiarów: Wzdłuż ulic i placów 
publicznych o szerokości do pięciu i pół metra, wybrukowanych i 
wyłożonych chodnikami, znajdowało się ponad 300 budynków, w 
których mieściły się nie tylko mieszkania, ale także sklepy i 
obiekty komunalne dla około 1500 mieszkańców. 
 

Czy nie pozwolono rodzinom zjednoczyć się w niekontrolowany 
sposób jako większa grupa lub wioska, aby wymienić się 
rozproszoną wiedzą lub myślami i w ten sposób przedyskutować 
swoje egzystencjalne zmartwienia z kreatywnymi pomysłami, aby 
osiągnąć wiedzę, dobrobyt i swoją niezależność?  
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Czy ludzie, którzy nie należeli do struktur feudalnych, mieli 
celowo pozostać biedni, aby nie mogli zdobywać wiedzy, 
budować i wyżywić coraz większych rodzin, osad czy miast? 
Jeśli tak, to czy zostały one zniszczone? 

Skoro ludzie nie mogli już pracować, to czy musieli umierać 
wcześniej, aby nie można było zdobywać i przekazywać wiedzy?  

Czy powinno być możliwe, aby poddany mógł podróżować tylko 
za zgodą pana, aby jego własność i dostęp do poddanego były w 
każdej chwili możliwe? 
 
Stali się więc poddanymi:  
 
- dostęp do wiedzy był zablokowany przez tysiąclecia, 
- nie było dla nich szkół,-  
biblia była pisana po łacinie,- nabożeństwa  
w kościołach odbywały się po łacinie lub-  
obciążenia podatkowe były tak wysokie, że ludność pozostawała 
biedna i przez to z powodu zwiększonych obaw o przetrwanie, 
choroby i wojny nie mogła dbać o edukację, kreatywność lub 
świadomie wykluczać  
innych ludzi z powodu lęków egzystencjalnych?  
 
W tym celu dane dotyczące liczby ludności, nastrojów 
społecznych, zapisy sprzed lat wojennych w poszczególnych 
dominiach mogłyby dostarczyć informacji w opracowaniu 
naukowym.  
 
 
Jednocześnie, upadek klasy średniej poprzez blokady, ustawy 
kryzysowe i medialną histerię strachu wydaje się być pożądanym 
akceleratorem ubóstwa i strachu, który idzie w parze z redukcją 
IQ populacji w celu przeprowadzenia redukcji populacji z 
zawrotną prędkością (patrz również uzasadnienia Stalina, Hitlera, 
Mao i rządu Kambodży 1975-79). 
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Czy bogactwo, technologia i wiedza klasy średniej zostaną 
oddane potężnym i rządom po najniższych cenach, jak w 
feudalnych rządach, a jednocześnie zostanie ustanowiona 
globalna dyktatura danych z feudalnymi rządami, która w każdej 
chwili będzie mogła ogłosić kryzysy, aby zredukować populację i 
ponownie zbudować cyfrowe rządy feudalne dla użyteczności?    
 
 
Ponadto, można zapytać:  
Dlaczego ludzie, którzy z własnej inicjatywy rozwinęli wysokie 
zdolności duchowe i udostępnili swoją wiedzę wszystkim ludziom 
w języku ludu, a także zapewnili ludności orientację i pomoc 
medyczną, uzdrowienie oraz dostęp do wiedzy i oświecenia 
(Sokrates, Galileusz, Bruno, listę nazwisk można kontynuować w 
książkach) zostali potępieni lub zniszczeni?  
(Patrz: lese majeste, wyroki spiskowe, procesy o wiarę religijną i 
palenie czarownic w całej Europie. )  

Czy człowiek z ludu był do końca XVIII wieku trzymany z dala od 
czytania i pisania (w większości państw także przez opłaty 
szkolne), aby nie mógł się kształcić, a tym samym zwiększać 
poprzez edukację i lepsze możliwości życia i zarobkowania w 
rodzinie?  

Czy człowiek, z powodu braku kreatywności i wykształcenia, nie 
powinien być w stanie pomóc sobie w byciu wykorzystywanym 
jako użyteczny człowiek i poddany, pozostać biednym i umrzeć 
przedwcześnie, gdy nie będzie mógł już pracować?  

Feudalizm i pańszczyzna uniemożliwiały człowiekowi z ludu życie 
wystarczająco długo, by mógł rozwinąć swój umysł poprzez 
samodzielnie kierowaną ciekawość i wiedzę o świecie, nawet bez 
szkoły czy instrukcji, z pomocą samej natury.  

Dlaczego biedni i twoja praca były opodatkowane, a panowie 
feudalni mogli nadal zarabiać na wydajności pracy bez 
płacenia podatków sami. Czym tamta sytuacja różni się od 
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dzisiejszej? Natomiast wielkie koncerny ujawniają podatki 
pracowników dla państwa, również je pobierają, a nawet poprzez 
zgodne z prawem i dozwolone przez rządy stosunki umowne 
obniżają swoje podatki dochodowe, za swoje usługi jako 
organizator podatków i poborca, kontroler chorób i pracy oraz 
twórca pracy na arenie międzynarodowej do prawie zerowych 
podatków i gromadzą coraz większe fortuny i mogą w ten sposób 
tworzyć z własnej woli władzę weneryczną, lobbing i wpływy u 
rządów i w mediach (jak silni kapitałowo książęta u władców 
imperiów w czasach feudalnych).  

Fragment z Wikipedii z 10 października 2020 r. na temat 
pańszczyzny w Niemczech, która istniała prawnie w różnych 
formach w całej Europie.  

 

 

 

(Fragment z Wikipedii: Serfdom, jest zaznaczony na niebiesko) Ten tekst jest 
dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Wykorzystano w nim materiały z artykułu Wikipedii "Schloss Biebrich". 
Lista autorów dostępna jest w Wikipedii. 

W Szlezwiku i Holsztynie nie przewidziano możliwości wyprowadzenia się z 
dworu bez zgody pana dworu. Pan dworu miał prawo do odebrania 
poddanego osobom trzecim. Istniały traktaty ekstradycyjne między panami 
terytorialnymi, a inni szlachcice, miasta i cechy rzemieślnicze mogły 
przyjmować tylko tych chłopów pańszczyźnianych, którzy mogli przedstawić 
dokument od pana dworu. Z kolei w Wirtembergii obowiązywało kilka nowych 
zasad: w 1455 r. panowała, jak się wydaje, swoboda przemieszczania się, a 
wyjeżdżający musiał jedynie zobowiązać się do zapłacenia podatku od 
człowieka. W 1523 r. podatek od człowieka wyniósł w jednym przypadku 36 
hellerów (srebrne grosze bite w Schwäbisch Hall).  

W 1495 r. obowiązywał zakaz oddalania się spod panowania Leibherra, w 
1514 r. ogólne zezwolenie na oddalanie się z dwudziestoletnim okresem 
przejściowym. W 1520 r. pozwolenie to zostało przyspieszone, a w 1537 r. 
ponownie cofnięte. W 1551 r. ponownie przyznano prawo wyjazdu, a w 1598 r. 
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ostatecznie je cofnięto. Prawo do odejścia nie oznaczało jednak, że 
pańszczyzna się skończyła lub została zerwana przez obcego, lokalnego 
pana; w południowych Niemczech obowiązywała raczej zasada prymatu 
pańszczyzny.  

Podatki pańszczyźniane, jak np. podatek włościański, mogły być również 
pobierane przez pana dworu w miejscach, które do niego nie należały. Kury 
pańszczyźniane, dzięki którym pańszczyzna była corocznie na nowo 
uznawana, były zbierane z dużym nakładem administracyjnym przez panów 
kurczaków jako "Fasnachthennen" poza granicami pańszczyzny i 
pańszczyzny lokalnej i wpisywane do księgi kurczaków, podobnie jak podatek 
od ludzi.  

 

utrata wolności   

Pańszczyzna była ustanawiana przez urodzenie; czynnikiem decydującym był 
status matki. Jeśli wdowiec miał dzieci z kilku małżeństw, mogło to prowadzić 
nawet do odebrania dzieci.  

Wolni ludzie mogli popaść w niewolę. Wygaśnięcie" statusu wolnego 
następowało, gdy wolny człowiek osiedlał się na terenie, gdzie ludność 
wiejska była pańszczyźniana. Nawet dzieci urodzone w stanie wolnym stawały 
się chłopami pańszczyźnianymi, jeśli ich rodzice po urodzeniu stali się 
chłopami pańszczyźnianymi. Ci, którzy nie mogli już utrzymać się 
ekonomicznie jako wolni ludzie, mogli stać się chłopami pańszczyźnianymi. 
Aby oświadczenie to było skuteczne, musiało być złożone na piśmie w liście 
zrzeczenia się. W Wirtembergii w latach 1282/1283 i 1296/1297 oraz w 
Bazylei w 1499 r. zdarzały się również masowe przysięgi według gotowych 
wzorów, w których poddani zobowiązywali się nie oddalać od pana dworu 
swoim ciałem i dobrami.  

Zniesienie pańszczyzny mogło nastąpić przez odpłatne i dobrowolne 
zwolnienie pana dworu. Nieobecność na dworze powodowała wygaśnięcie 
pańszczyzny. Dla osób samotnych okres ten wynosił 31 lat, sześć tygodni i 
trzy dni; dla osób zamężnych dziesięć lat.  

W Wirtembergii wymiana pańszczyzny między poszczególnymi panami 
zdarzała się w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na terenach sąsiednich. 
Zmiana następowała również z inicjatywy chłopów pańszczyźnianych, 
najczęściej wtedy, gdy chcieli się ożenić i w związku z tym wyprowadzić, ale 
nie mieli pieniędzy na wykup.  

Chłopi pańszczyźniani mogli być sprzedawani z towarami, a także 
indywidualnie. Zazwyczaj zubożała niższa szlachta sprzedawała chłopów 
pańszczyźnianych wypłacalnej wyższej szlachcie.  
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Rozróżnienie między niewolnictwem a pańszczyzną  

Dla odróżnienia niewolnictwa od pańszczyzny istnieją trzy główne poglądy, a 
mianowicie: o różnicy, podobieństwie i identyczności obu. 

Różnorodność  

Materializm historyczny zakłada różnicę rozwojową. Zgodnie z nią, w systemie 
niewolnictwa cały wypracowany produkt należał do właściciela niewolnika, 
który następnie dawał niewolnikowi tyle, by ten mógł pozostać przy życiu. W 
feudalizmie poddany lub właściciel otrzymuje najpierw cały produkt swojej 
pracy, ale musi oddać część w naturze lub pieniądzu panu feudalnemu. 
Oznacza to, że nie tylko ciemiężca i grabieżca, ale także ciemiężeni i 
grabieżcy mają udział w produkcie. Nadwyżka produktu w mniejszym lub 
większym stopniu trafia do pana feudalnego, ale fakt, że część produktu 
słusznie należy do niewolnika, i że ta część może być w wielu przypadkach 
zwiększona przez wyższą pracę, czyni system feudalny zaawansowanym w 
porównaniu ze starożytnym i pozwala na jego istnienie w pierwszej kolejności.  

Podobieństwo  

Traktaty międzynarodowe i krajowe przepisy karne je wdrażające również 
zakładają różnicę między niewolnictwem a poddaństwem, ale nakazują tę 
samą konsekwencję prawną, czyli bezwzględny zakaz. Zgodnie z Konwencją 
o Niewolnictwie z 25 września 1926 r. niewolnictwo to "stan lub status osoby, 
w której wykonywane są uprawnienia związane z prawem własności lub 
którekolwiek z nich". Dopiero trzydzieści lat później Konwencja uzupełniająca 
w sprawie zniesienia niewolnictwa z 7 września 1956 r.] dodała definicję 
prawną służebności: "Służebność jest stanem lub statusem prawnym osoby, 
która jest zobowiązana na mocy prawa, zwyczaju lub umowy do życia i pracy 
na ziemi należącej do innej osoby oraz do świadczenia na rzecz tej osoby 
określonych usług, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez możliwości samodzielnej 
zmiany swojego położenia."  

O zakazie niewolnictwa lub poddaństwa mówi art. 4 Powszechnej deklaracji 
praw człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r. oraz art. 4 ust. 1 europejskiej 
konwencji praw człowieka, podobnie jak art. 5 ust. 1 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, ratyfikowanej w 2009 r. Przepis karny 
dotyczący niewolnictwa i poddaństwa znajdował się od 1866 r. do 2005 r., o 
niemal identycznym brzmieniu, w § 234 kodeksu karnego Konfederacji 
Północnoniemieckiej, Cesarstwa Niemieckiego i Republiki Federalnej Niemiec, 
który konsekwentnie liczono w ten sam sposób; od 2005 r. do 2016 r. 
analogiczny przepis znajdował się w § 233 kodeksu karnego, a od 2016 r. w § 
232 kodeksu karnego. 

L 
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Od XVI wieku powoli wprowadzano w Europie pierwsze szkoły z 
obowiązkowym nauczaniem, które następnie przenoszono na 
większe obszary państwowe aż do początków industrializacji w 
XVIII, XIX i XX wieku, w których szkolna misja mediacyjna 
wykluczała jednak wiedzę ogólną, wyobraźnię i kreatywność, a 
tematykę sprowadzano do najważniejszych technik kulturowych 
dla "pracowników przedmiotowych ABC". Nauczanie przedmiotu i 
jego ograniczeń merytorycznych bez nauczania kreatywności 
zostało przeniesione (z pewnymi reformami) z XIX wieku do 
współczesnej edukacji, zachowując zasadniczą orientację 
wykluczającą kreatywność i innowacyjność. Klasyczne "Studium 
Generale", które łączy i rozszerza obszary wiedzy, nie jest z 
reguły oferowane przez państwo lub jest oferowane przez 
uniwersytety tylko w ograniczonej formie. Jakość "Studium 
Generale" pozostawia się własnej inicjatywie i zdolnościom 
poznawczym jednostki (zob. także Leonardo da Vinci) i to do niej 
należy (nawet wbrew licznym przeszkodom) poszukiwanie 
postępu i innowacji dzięki własnej inicjatywie.  

Fragment z Wikipedii Obowiązek szkolny 
Ten tekst wykorzystuje materiały z artykułu Wikipedii Schloss Biebrich i 
jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Lista autorów dostępna jest w Wikipedii. 
 
Wprawdzie Genewa wprowadziła obowiązek szkolny w 1536 roku, a następnie 
inne stany[2], a Księstwo Palatynatu-Zweibrücken w 1592 roku[3] jako mniejsza 
jednostka państwowa, a miasto Strasburg poszło w ślady Strasburga, 
wprowadzając odpowiednią ustawę już w 1598 roku, ale dopiero w XVIII wieku 
większość państw europejskich wprowadziła obowiązek szkolny (Austria 1774, 
Szwajcaria, USA), który obejmował nauczanie domowe, lub obowiązek nauki 
(Liechtenstein 1805, Francja 1882, Niemcy1919[4]). 
 
Po Thomasie Malthusie i darwinizmie społecznym przypisanym 
dzisiejszym myślicielom i rzekomym zbawcom ludzkości (w 
czasach Rewolucji Francuskiej 1789 -1799) jest realizacja 
zorganizowanej minimalizacji ludzkości dla zachowania gatunku 
z następujących powodów. Ten model pana feudalnego został 
już dawno obalony przez fakty naukowe, badania i przez rozwój 
ludzkości, aż do dnia dzisiejszego, a ma odwracać fałszywymi 



 

 
18 

informacjami, w przebraniu badań naukowych, uwagę od faktu, 
że chodzi tylko o utrzymanie i eksploatację użytecznej postawy 
ludzkiej pod wykorzystaniem  
eutanazja i środki eugeniczne pod sztandarem ochrony 
środowiska i wirusów dla zachowania ludzkości. To, co nastąpiło 
później, to pozbawiona kreatywności pod pozorem naukowego 
oświecenia polityka, w której rosnąca populacja świata została 
przedstawiona jako zagrożenie, a nie jako etyczny zysk 
rozwojowy demokracji. To, co przez faktyczny rozwój na 
przestrzeni tysiącleci, jak również przez oparte na dowodach 
badania i stukrotne dokumentacje, także po zbudowaniu 
pierwszych demokracji, wraz ze wzrostem liczby ludności świata 
okazało się błędne i jest udowodnione.   
 
Fragment z Wikipedii o Thomasie Malthusie (1766-1834) 
Ten tekst wykorzystuje materiały z artykułu Wikipedii Schloss Biebrich i 
jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Lista autorów dostępna jest w Wikipedii. 
  
Krytykując optymistyczny pogląd Williama Godwina o doskonałości 
ludzkiego społeczeństwa i jego zdolności do rozwiązywania głównych 
problemów, Malthus w swoim Eseju o zasadzie zaludnienia (1798) 
wyróżnił przeludnienie jako problem rozwijającej się gospodarki i 
społeczeństwa. Malthus przedstawia jako pozorną fatalną konieczność to, 
że rasa ludzka ślepo przestrzegała prawa nieograniczonego wzrostu, 
podczas gdy środki utrzymania, dzięki którym żyła, nie rosły wraz z nią w 
tych samych proporcjach. Fakt ten wydawał mu się tak dobrze 
ugruntowany, że nie wahał się podać go jako aksjomat matematyczny. 
Twierdził, że mężczyźni rosną w postępie geometrycznym i żywności w 
postępie arytmetycznym. W przykładzie numerycznym: Jeśli para ma 
czworo dzieci, a one z kolei mają czworo dzieci na parę, populacja 
odpowiednio wzrasta, ale wzrost produkcji żywności nie następuje w tej 
samej proporcji. Ulepszone nawadnianie zwiększa wydajność o około 
20%. Ale ten wzrost nie powoduje dalszego wzrostu. Tak więc, według 
Malthusa, nadejdzie czas, kiedy zapasy nie będą już wystarczające dla 
populacji Ziemi, jeśli te korygujące czynniki, takie jak choroby, nędza i 
śmierć, nie będą interweniować raz po raz, aby przywrócić równowagę. 
Malthus wyraził w ten sposób swój naukowy i moralny osąd nieszczęśnika 
we fragmencie tekstu, który został usunięty w późniejszych wydaniach, ale 
który uznano za charakterystyczny dla ducha jego nauczania: 
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"Człowiek", powiedział, "który rodzi się w świecie już zajętym, kiedy jego 
rodzina nie ma środków, aby go wyżywić, lub kiedy społeczeństwo nie 
potrzebuje jego pracy, ten człowiek nie ma najmniejszego prawa domagać 
się jakiejkolwiek porcji jedzenia, a on jest naprawdę zbyt wiele na ziemi. 
Na wielkim bankiecie natury nie ma dla niego wyznaczonego miejsca. 
Natura nakazuje mu odejść i nie omieszkuje nawet tego nakazu 
doprowadzić do wykonania."[3] 
 
Model niewolnictwa i poddaństwa panów feudalnych, szeroko 
stosowany w klasach rządzących, został dodatkowo wzmocniony 
przez filozofię eutanazji Thomasa Malthusa (Principle of Populati 
i Principles of Economics) i darwinizm społeczny w celu 
zmniejszenia długości życia istot ludzkich. Ten feudalny władca 
podżegać masowy morderstwo myśl udowadniać nie tylko 
naukowo mylić ale także z odwrotny skutek kierunek przetrwanie 
ludzkość i ewidentnie obalać pozytywny rozwój populacja liczba, 
kreatywność światowy populacja, surowiec ekstrakcja. Nie 
przeszkodziło to jednak, że nieludzka eutanazja myśli Thomasa 
Malthusa (w XIX wieku 1,65 miliarda ludzi pod znakiem rewolucji 
francuskiej), Hitlera czy w przebraniu darwinizmu społecznego 
przetrwała do dziś z 7,8 miliardami ludzi w 2020 roku i żyje dalej 
jako totalny atak na istotę bycia człowiekiem, jako eutanazja 
klasy społecznej, rasy, ubóstwa czy wieku, a także w formie 
przymusowej sterylizacji dla ratowania świata w przebraniu 
globalnego PR-u skierowanego na dyskusję o ochronie 
środowiska.  
 
Fragment z Wikipedii na temat eugeniki 
Ten tekst wykorzystuje materiały z artykułu Wikipedii Schloss Biebrich i 
jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Lista autorów dostępna jest w Wikipedii. 

 
Pod wpływem nazistowskiej higieny rasowej wielu polityków i naukowców 
porzuciło idee eugeniki. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została 
podpisana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 roku i 
zawiera zdanie: "Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do 
zawarcia małżeństwa i założenia rodziny bez żadnych ograniczeń ze 
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względu na rasę, narodowość lub religię." W 1978 roku UNESCO ogłosiło, 
że fundamentalna równość wszystkich istot ludzkich jest ideałem. [76] 

W odpowiedzi na radykalizację pod rządami nazistów, prawie wszystkie 
kraje odwróciły się od praktykowanej wcześniej polityki eugenicznej, choć 
idea ta nie zniknęła. Julian Huxley, pierwszy dyrektor generalny UNESCO i 
współzałożyciel World Wildlife Fund, a także prezes Brytyjskiego 
Towarzystwa Eugenicznego i zwolennik eugeniki, powiedział w 1947 roku: 
"[Chociaż prawdą jest, że jakakolwiek radykalna polityka eugeniczna 
będzie przez wiele lat politycznie i psychologicznie niemożliwa, ważne 
będzie, aby UNESCO dopilnowało, aby problem eugeniczny został 
zbadany z największą uwagą, a umysły publiczne zostały poinformowane 
o istotnych kwestiach, tak aby wiele z tego, co obecnie jest nie do 
pomyślenia, mogło przynajmniej stać się do pomyślenia". 
 
"Choć z pewnością prawdą jest, że jakakolwiek radykalna polityka 
eugeniczna będzie politycznie i psychologicznie niemożliwa jeszcze przez 
wiele lat, ważne będzie, aby UNESCO uznało, że problem eugeniki jest 
badany z najwyższą uwagą i że świadomość publiczna jest informowana o 
faktach w takim stopniu, że to, co nie do pomyślenia, staje się 
przynajmniej do pomyślenia". 
- Julian Huxley[77] 
Podręczniki od lat 20. do 40. XX wieku często zawierały treści opisujące 
postęp naukowy w odniesieniu do praktyk eugenicznych. Wiele wczesnych 
czasopism naukowych poświęconych genetyce zawierało artykuły na 
temat eugeniki. W okresie powojennym wiele z tych odniesień zostało 
usuniętych. Czasopisma naukowe zmieniły nawet swoje nazwy. Na 
przykład w 1969 r. "Eugenics Quarterly" zmienił nazwę na "Biologia 
Społeczna". Jednak niektórzy wybitni naukowcy nadal popierali eugenikę. 
W 1963 roku Fundacja Ciba zwołała konferencję na temat przyszłości 
człowieka, na której trzech znanych biologów i laureatów Nagrody Nobla 
(Hermann Muller, Joshua Lederberg i Francis Crick) opowiedziało się za 
eugeniką. [78] Również w sferze kościelnej nadal pojawiały się pozytywne 
głosy na temat eugeniki; na przykład, jeszcze w 1953 roku papież Pius XII 
w nocie do "Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Medycyny 
Genetycznej" uznał podstawowe podejście eugeniki i genetyki za moralnie 
zdrowe.[79] W tej samej nocie papież Pius XII oświadczył, że eugenika i 
genetyka są moralnie zdrowe. [80]  
 
Okres nazistowski  
→ Główny artykuł: Narodowosocjalistyczna higiena rasowa 
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W III Rzeszy za pomocą środków społeczno-politycznych należało 
zwiększyć przyrost naturalny w rodzinach "aryjskich", a "życie niegodne 
życia" miało być uniemożliwiane, segregowane i niszczone. Po dojściu 
Hitlera do władzy, już w lipcu 1933 roku wprowadzono eugeniczną ustawę 
sterylizacyjną, stanowiącą ważny element ideologii narodowego 
socjalizmu ("Ustawa o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu"): w 
przeciwieństwie do wcześniejszych projektów przewidywała ona również 
przymusową sterylizację, przypisywała dziedziczną niższość stosunkowo 
dużym grupom ludności i - bez precedensu w porównaniu 
międzynarodowym - doprowadziła w rzeczywistości do sterylizacji około 
300.000 osób w ciągu kilku lat do roku 1939, a do roku 1945 liczba ta 
wzrosła o kolejne 60.000. Niektóre z tych osób zmarły w wyniku operacji 
sterylizacji.  
Dla porównania: w USA w latach 1907-1939 wysterylizowano około 31.000 
osób, w Szwecji w latach 1934-1948 około 12.000. W Republice 
Federalnej Niemiec przez wiele lat odrzucano wnioski o odszkodowania. 
Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku osoby poddane 
przymusowej sterylizacji otrzymały rentę inwalidzką. 

Ustawa zezwalała na celową sterylizację w przypadku różnych chorób, w 
których podejrzewano przyczyny genetyczne, a mianowicie w przypadku 
"wrodzonego imbecylizmu, schizofrenii, obłędu cyrkularnego (maniakalno-
depresyjnego), dziedzicznej choroby spadania, dziedzicznego tańca św. 
Wita (pląsawicy Huntingtona), dziedzicznej ślepoty, dziedzicznej głuchoty, 
ciężkiej dziedzicznej deformacji fizycznej, [...] ciężkiego alkoholizmu". 
(Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. 
Prawo i objaśnienia, Monachium: J. F. Lehmanns Verlag, s. 56). O 
sterylizacji miały decydować "dziedziczne sądy zdrowia" na wniosek 
zainteresowanego, jego opiekuna, lekarzy urzędowych lub dyrektorów 
instytucji, a po podjęciu takiej decyzji miała ona zostać przeprowadzona 
"nawet wbrew woli osoby, która ma zostać pozbawiona płodności" (Gütt et 
al. 1934: s. 58). 

W odróżnieniu od innych krajów europejskich, ta radykalna odmiana 
eugeniki w nazistowskich Niemczech doprowadziła ostatecznie także do 
systematycznej "eksterminacji życia niegodnego życia", do czego 
przynajmniej przyczyniła się eugeniczna dewaluacja "gorszych". Już w 
1929 roku Hitler oświadczył na zjeździe partii Rzeszy w Norymberdze: 
"[...] gdyby Niemcy mieli milion dzieci rocznie i usunęli 700 000 do 800 000 
najsłabszych, efektem końcowym mógłby być nawet wzrost siły". 

Aktion T4 z lat 1939-1941 ponownie stała się pomostem do Holokaustu 
Żydów europejskich.  
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Kiedy eugenika została zdyskredytowana przez nazistowską 
Rzeszę, zwolennicy eugeniki potrzebowali nowych strategii. 
Tak więc w 1946 roku Julian Huxley, wiceprezes Brytyjskiego 
Towarzystwa Eugenicznego, został pierwszym dyrektorem 
generalnym UNESCO ["United Nations International 
Educational, Scientific and Cultural Organization"]. Oficjalny 
dokument ONZ napisany przez niego, "UNESCO, jego cel i 
filozofia", pokazuje: 
"Choć z pewnością prawdą jest, że radykalna polityka eugeniczna 
będzie politycznie i psychologicznie niemożliwa jeszcze przez wiele 

lat, to jednak UNESCO będzie czuwać nad tym, by problem 
eugeniczny był badany z największą uwagą i by opinia publiczna 

była informowana o omawianym zagadnieniu, tak by wiele z tego, 
co dziś wydaje się nie do pomyślenia, mogło przynajmniej stać się 

znów możliwe do pomyślenia." 
 
  Celem było ubranie tematu eugeniki czy kontroli populacji w 
zupełnie nowy i pozytywny sposób jako ratowania ludzkości. 
Eugenika od teraz oznacza: Ochrona Ziemi przed eksploatacją, 
zanieczyszczeniem i katastrofą ekologiczną spowodowaną 
przez człowieka, a nie przez przemysł i jego lobbystyczne 
ustawodawstwo rządów.  
Nastąpiły dekady "oświecenia", w których rosnąca populacja 
świata była przedstawiana jako zagrożenie dla ludzkości, aby 
przypisać środowisko, które rozłaziło się w szwach, wzrostowi 
populacji świata, zapominając, że ludzie nie mają mocy, aby 
powstrzymać przemysł i rządy od produkowania lub 
wytwarzania rzeczy, które są szkodliwe dla środowiska. 
Protesty i demonstracje były utrudniane przez interwencje 
policji i dyskredytowane przez media, liczba uczestników była 
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zapisywana jako rzadkie dziwactwa, a zrównoważone 
koncepcje środowiskowe nie były przedstawiane, ale w 
niektórych przypadkach opodatkowane i zadekretowane. 
Wręcz przeciwnie, przestarzałe, szkodliwe dla środowiska 
gałęzie przemysłu są finansowane przez silne lobby.  
(Koncepcje wyborcze dla partii, poprzez kontrolowane i 
centrowane doniesienia medialne), które chronią i subsydiują 
przemysł. Przy korupcji związanej z utrzymaniem miejsc pracy 
inwestuje się w stare, szkodliwe dla środowiska techniki, a 
nie w edukację, Drugie Oświecenie, Studium Generale, 
promowanie kreatywności wśród ludności, edukację i 
demokrację bezpośrednią, dochód podstawowy ludzi, jak 
również we współśrodowiskową przyszłość wszystkich 
obywateli. 
  
 
Kronologia eugeniki w XX i XXI wieku: 
- W 1948 r. Huxley założył Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody (IUCN).  
 
- W 1961 roku Huxley założył organizację WWF (World Wildlife 
Fund). Innymi członkami założycielami byli, na przykład, 
Godfrey A. Rockefeller, holenderski książę Bernhard i mąż 
angielskiej królowej Elżbiety II, książę Filip.  
 
- W 1969 r. prezydent Nixon opublikował raport "Population 
Growth and the American Future", który został przygotowany 
pod kierownictwem Johna D. Rockefellera. Najwyraźniej 
chodziło o to, by eugenika znów stała się nadzieją. Poniższy 
cytat z raportu pokazuje związek z eugeniką:  

"Populacja nie może rosnąć w nieskończoność. Nikt tego nie 
kwestionuje, a my w naszych ustaleniach stwierdziliśmy, że 
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naszym zdaniem naród powinien teraz przyjąć i zaplanować 
ustabilizowaną populację." 

 
- W 1972 r. w Sztokholmie odbyła się pierwsza 
międzynarodowa konferencja na temat środowiska. 
Przewodniczył jej Maurice Strong, bliski przyjaciel Davida 
Rockefellera. Od tego czasu ruch ekologiczny w ostatnich 
dziesięcioleciach skupił się na innych kwestiach kryzysowych, 
takich jak kwaśne deszcze, dziura w warstwie ozonowej, lasy 
tropikalne itp., obwiniając raczej wzrost liczby ludności na 
świecie niż obarczając odpowiedzialnością rządy i firmy 
produkcyjne. 
 
Ostatecznie w 1988 r. powstał IPCC ["Intergovernmental Panel 
on Climate Change"], znany jako "Międzyrządowy Panel ds. 
Raporty opracowane przez Radę ds. Klimatu służyły jako 
autorytatywne źródła dla mediów i wielu innych rzeczników 
"globalnego ocieplenia", takich jak były wiceprezydent USA Al 
Gore. W międzyczasie kwestia globalnego ocieplenia i 
związanej z nim redukcji emisji CO2 stawała się coraz bardziej 
widoczna, tak że obecnie stała się ona głównym tematem w 
polityce oraz na spotkaniach wiodących elit, zamykając tym 
samym krąg eugeniki.  
 
 -1988 Książę Filip wypowiedział się dla Niemieckiej Agencji 
Prasowej:  

"Kiedy się odrodzę, chcę powrócić jako śmiertelny wirus, aby 
wnieść coś do rozwiązania problemu przeludnienia". 

 
-2021 Przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, 
ostrzegła na Światowym Forum Ekonomicznym przed kolejną 
pandemią, jeśli cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte. 
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Dzisiejsi zwolennicy eugeniki otrzymują zatem nowy impuls 
dzięki uwolnionemu kapitalizmowi zmieszanemu z ideą 
darwinizmu społecznego.  
 
Fragment z Wikipedii Darwinizm społeczny 
Ten tekst wykorzystuje materiały z artykułu Wikipedii Schloss Biebrich i 
jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. 
Lista autorów dostępna jest w Wikipedii. 
Darwinizm społeczny to szkoła teorii nauk społecznych, która opowiada się 
za determinizmem biologicznym jako światopoglądem. Był bardzo popularny w 
drugiej połowie XIX wieku i aż do II wojny światowej. Błędnie interpretuje 
częściowe aspekty darwinizmu w odniesieniu do społeczeństw ludzkich i 
postrzega ich rozwój jako wynik naturalnej selekcji w "walce o byt". Według 
Franza M. Wuketitsa, różne odmiany darwinizmu społecznego zgadzają się co 
do trzech podstawowych stwierdzeń:  

- Teoria selekcji ma pełne zastosowanie w wymiarze społecznym, 
ekonomicznym, a także moralnym i ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju człowieka. 

- Istnieje dobry i zły materiał genetyczny. 
- Dobre cechy dziedziczne należy promować, a złe eliminować. 

Jednym z zarzutów wobec darwinizmu społecznego jest bezkrytyczne i błędne 
przenoszenie praw biologicznych na społeczeństwa ludzkie. Ponadto, kilka z 
jej podstawowych założeń nie jest objętych teorią Darwina i jest uważanych za 
przestarzałe przez współczesną naukę. To przeniesienie teorii Darwina, 
oparte m.in. na naturalistycznym fałszu, niekoniecznie musi wynikać z dzieła 
Darwina, ani w najmniejszym stopniu nie odpowiada jego poglądowi na świat i 
człowieka.  

 
Argumentacja eugeników, zwolenników eutanazji i darwinistów 
społecznych została naukowo obalona i jest dziś uważana za mit 
o masowych mordach i ludobójstwie, usprawiedliwiający wyzysk 
istot ludzkich i utrzymanie władzy feudalnych dominiów. 
 

Ale wracając do historii rozwoju edukacji w populacjach.  

Czy po rewolucjach, powstaniach i rozruchach robotnicy i 
obywatele otrzymali demokrację parlamentarną z prawami 
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człowieka, ponieważ robotnicy byli potrzebni gospodarce, aby 
industrializacja mogła trwać w kraju i konkurować na arenie 
międzynarodowej?  

Media internetowe dają do dziś ludności możliwość, bez wpływu 
panów feudalnych, bez obaw o poddaństwo w przyszłości, 
informowania się lub rozpowszechniania własnych informacji na 
całym świecie. W przeciwieństwie do tego, wydaje się możliwe, 
jeśli leci się nad nowym krajobrazem medialnym, że przemysł PR 
i dezinformacji medialnej, że samo-informowanie ludzi, z fake 
news we wszystkich mediach, aby mylić, destabilizować, dzielić i 
próbować zdyskredytować.   
 
Nowa "Industrializacja 4.0" robotów i samouczących się 
programów sprawi, że monotonnie pracujący robotnicy staną się 
w przyszłości zbędni. Daje to ludziom czas do namysłu, do 
dalszego kształcenia się i poszerzania swoich zdolności 
twórczych, szerokości i głębokości informacji poprzez nowe 
media oraz do selektywnego oddzielania fałszywych wiadomości 
od prawdziwych informacji poprzez kwestionowanie informacji. 
Powstaje obecnie w demokracji od dawna potrzebny 
zdecydowany i wykształcony demokrata, który domaga się więcej 
demokracji, współdecydowania i praw współświata dla 
przedsiębiorstw i zasobów dla ochrony ludzkości i przyszłego 
rozwoju.  
 
Wiedza na temat informacji oraz popularnych i medialnych 
rytuałów może nam pokazać, gdzie w naszym rozwoju 
zabrnęliśmy w złą stronę i jak te rytuały informacyjne utorowały 
drogę morderczym egoistycznym systemom w systemach 
społecznych państw, które myślą i działają tylko w 
samoograniczających się grupach.  
  
Niemiecki filozof społeczny Niklas Luhmann tak wyraża się o 
formule sztuki dla kreatywności i ewolucji poprzez neuronalną i 
epigenetyczną efektywną informację systemów społecznych w 
1996 roku:  
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"Można o nim myśleć jak o osiągnięciu ewolucyjnym, które po 
wynalezieniu i wprowadzeniu staje się samoczynne. Jeśli 
przeniesiemy ten wynik do systemu nowoczesnego 
społeczeństwa, które poprzez wybory wprowadza i odbiera swoje 
struktury, widzimy wynik ewolucji."  
 
Odkrycie wykorzystania nowych informacji z kreatywności lub 
lęków do kontrolowania ludzi lub całych narodów poprzez 
kształtowanie sieci neuronowych, jak również epigenetyki 
poprzez informacje medialne zostały potwierdzone badaniami, po 
latach, przez naukowców, których wyniki zostały uhonorowane 
Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny.   
 
Siedemdziesiąt pięć lat temu Hermann Goering został zapytany 
podczas Procesu Norymberskiego: "Jak udało ci się przekonać 
naród niemiecki, żeby się na to wszystko zgodził? Powiedział:  
"Cóż, oczywiście, ludzie nie chcą wojny. (...) Ale w końcu to 
przywódcy kraju decydują o polityce i zawsze łatwo jest skłonić ludzi 
do współpracy, niezależnie od tego, czy jest to demokracja, dyktatura 
faszystowska, parlament, czy dyktatura komunistyczna."( ....). "Och, 
to wszystko dobrze i dobrze, ale ludzie zawsze mogą być zmuszeni do 
wykonywania rozkazów przywódców, z lub bez prawa głosu. To 
bardzo proste. Nie musisz nic robić, ale powiedz ludziom, że są 
atakowani i obwiniaj pacyfistów za ich brak patriotyzmu i twierdzić, 
że narażają kraj na niebezpieczeństwo. Ta metoda sprawdza się w 
każdym kraju".  
(Źródło: Dziennik norymberski, Fischer Verlag)  
 
Jednak nawet w demokracjach kreatywność, technologia 
innowacji, pomysłowość i epigenetyczna formuła kreatywności-
sztuki uzdrawiania nie jest do dziś nauczana w szkołach i na 
uniwersytetach. IQ, zdrowie i wolność społeczeństw jest ciągle 
sabotowana przez Fake News lub medialnie spreparowane i 
wyolbrzymione oraz wywołujące największy strach doniesienia o 
wydarzeniach w mediach (a więc i w demokracji).   
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To jest historia i od dawna wiadomo, że liczni posiadacze wiedzy, 
która prowadziła przez przekazywanie wiedzy, kreatywności, 
zdrowia do samopomocy ludu przez panów feudalnych w 
świadomości ludności z oskarżeniami Fake News 
mobbingowane, a nie jako rozpowszechniacz wiedzy, 
kreatywności i samopomocy posłańcy wiedzy promowane, ale 
byli mobbingowani przez systemy władzy jako heretycy, 
czarownicy, znieważający majestat lub zwolennicy spisku, 
spiskowcy i krzywdziciele ludu, większość ludności była 
kierowana przez panów feudalnych (także poprzez nagrody) do 
ich denuncjowania, ostracyzmu, prześladowania lub zabijania. 
Jednak w ciągu trzech stuleci, wraz z pierwszą falą edukacji, 
powoli rozwinęła się demokracja, w której panowie feudalni nie 
byli już na czele ze swoimi systemami rządów i mogli działać 
tylko potajemnie. 
 
 
Czy w niektórych państwach majątek, technologia i wiedza klasy 
średniej (jak u Hitlera do 1945 r.);W Kambodży 1975-1979, w 
NRD do 1989, w Rosji do 1991, w Chinach 1949 do końca lat 
70.) przypadają państwu lub są zakazane, ponieważ klasa 
średnia i jej pracownicy (firmy do 499 pracowników - bez 
uwzględnienia rocznych obrotów - stanowią w 1999 roku według 
Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech 98,8 % klasy 
średniej w kraju) może zagwarantować swobodny rozwój kraju, 
ludzie są niezależni od państwa, mogą wypracować dobra 
ekonomiczne, jak również żyć w wolności bez kierowniczego 
domniemania państwa w godności, a przynajmniej już bez 
wyzysku i korupcji ze strony państwa? W Chinach, począwszy od 
lat 70-tych, ideologia komunistyczna zostaje zastąpiona przez 
pragmatyzm i ustanowienie dyktatury danych "Chiny nie są już 
komunistyczne", mówi chiński historyk i były członek Akademii 
Nauk Społecznych Zhang Lifan: "Istnieje elitarny kapitalizm, który 
niesie przed sobą socjalistyczną flagę", mówi. "Ludzie z 
ogromnymi fortunami sprawują teraz władzę. Wyzyskują niższe 
klasy". Uprzywilejowani, mówi, zmonopolizowali aktywa, zasoby i 
władzę w rękach partii. "Kilku oligarchów siedzi na wielkim 
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bogactwie, a dystrybucja społeczna jest wysoce 
niesprawiedliwa". Wszystko, co pozostało po komunizmie, 
powiedział, to autokracja - autokracja klasy posiadającej". 
"Tworzą iluzję, aby oszukać ludzi".  "Oni sami w to nie wierzą. 
To, co robią, jest dokładnie odwrotne do tego, co mówią." Cytat z 
Andreasa Landwehra, dpa 
 
Historia imperiów pokazuje, że aby osłabić populacje w krajach w 
liczbie i złamać resztę w woli, najpierw trzeba wymazać pamięć o 
uprawianej kulturze i etyce poprzez strach szerzący kryzysy, 
wojny, klasę średnią w krajach trzeba osłabić lub wyeliminować, 
a książąt przeciągnąć na stronę cesarzy (w czasach Rzymu 
struktur rządzących okupowanym krajem, w średniowieczu 
książąt, a częściowo także mieszkańców miast, zobacz też jak 
Mao, Hitler, Stalin, Kambodża czy NRD pozbawiali klasę średnią 
i wykształconych obywateli, którzy z ich punktu widzenia nie byli 
zgodni z władzą, praw człowieka jeszcze w XX wieku i jak NRD 
pozbawiała ich praw człowieka. Stulecia z ich praw człowieka 
zostały ograbione i miliony w obozach koncentracyjnych do 
niewolniczej eksploatacji pracy w Menschnutzhaltung lub przez 
masowe mordy zostały wyeliminowane i większość populacji 
przez media o rzeczywistym tle zostały oszukane).  
 
Jak bardzo średniowieczne prawa i przepisy w niektórych krajach 
dyktatorskich są do siebie podobne. 
 
 
Szaleńcy, ludzie z wypranymi mózgami,  
w średniowieczu = opętani i czarownice /. 
pod dyktatorami w XX wieku; bez śmierci wojennej ok. 50 - 60 mln ludzi tylko w epoce Hitlera, 
Stalina lub Mao = szkodnicy ludowi, którzy są więzieni, wykorzystywani jako niewolnicy do 
eksperymentów na ludziach i zabijani  
 
Zaprzeczający, antyrządowi spiskowcy...  
w średniowieczu = niewierzący i heretycy /.  
pod dyktatorami w XX wieku; bez śmierci wojennej ok. 50 - 60 mln ludzi tylko w epoce Hitlera, 
Stalina lub Mao = szkodnicy ludowi, którzy są więzieni, wykorzystywani jako niewolnicy do 
eksperymentów na ludziach i zabijani  
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Nonkonformiści lub buntownicy myślowi, którzy zagrażają 
porządkowi i pożądanej przyszłości i muszą być usunięci z 
publicznego postrzegania  
w średniowieczu = publicznie stracony lub wysłany do więzienia 
/.  
pod dyktatorami w XX wieku; bez śmierci wojennej ok. 50 - 60 mln ludzi tylko w epoce Hitlera, 
Stalina lub Mao = szkodnicy ludowi, którzy są więzieni, wykorzystywani jako niewolnicy do 
eksperymentów na ludziach i zabijani  
 
 
Żadna z tych rzeczy nie jest wiedzą tajemną. Historycy już 
dawno to udowodnili. Dzisiejsze pytanie dotyczące ewolucji 
systemu społecznego brzmi: Kiedy nadejdzie zapotrzebowanie 
społeczeństw na demokrację bezpośrednią oraz 
zrównoważony i etyczny kapitalizm, który pozwoli nam na 
osiągnięcie wysokiego wzrostu gospodarczego bez żalu i 
zanieczyszczenia środowiska?  
 
Ponad siedem do ośmiu miliardów ludzi może być rządzonych 
przez dzisiejsze rządy, nawet z większą liczbą żołnierzy i 
policjantów, bez dalszego rozszerzania systemów elektronicznej 
inwigilacji obywateli, tylko poprzez ograniczanie podstawowych 
praw ludzi, poprzez nowe prawa i przepisy oraz łamanie ustaw 
zasadniczych i konstytucji państw oraz przy pomocy mediów i 
demokracji parlamentarnych w państwach (patrz także dzisiejsze 
przepływy uchodźców). Jeśli stare systemy polityczne chcą nadal 
rządzić według starych, tradycyjnych zasad i muszą ograniczyć 
wolności i prawa gwarantowane obywatelom w Ustawach 
Zasadniczych lub Konstytucjach w taki sposób, że mogą w 
każdej chwili, bez pytania ludzi, wprowadzić stan wyjątkowy z 
dalszymi ograniczeniami praw obywateli, nawet przy 10 czy 13 
miliardach ludzi.  
 
Opasłe lub pozbawione kreatywności minimalizowanie 
populacji świata przez wojny, pandemie czy sterylizację i 
histerię strachu nie rozwiązuje problemów ludzkości, ale 
odcina przyszłość wszystkim ludziom, bo rosnąca 
kreatywność jest ograniczana lub niszczona przez internet i 
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właśnie uświadamianą, przez K I lepiej użytkową, 
inteligencję roju.  
 
Obniżenie IQ czy kreatywności ludności świata prowadzi do 
ograniczenia zasobów umysłowych. 
Naszą ewolucję zawdzięczamy jedynie wytrwałości, 
pomysłowości kilku osób.  
Ograniczenie inteligencji przez strach prowadzi już w ciągu 70 lat 
w odniesieniu do jeszcze wolnych społeczeństw przez przyszłe 
lęki, brak radości życia, brak motywacji i brak siły z życia z 
dziećmi do bezsensownej egzystencji, w której populacje z 
myśleniem i działaniem nie zorientowanym na zrównoważony 
rozwój prowadzą do przestępczości, terroryzmu, jak również do 
ograniczonych innowacji i do ograniczenia systemów 
gospodarczych, do ubóstwa, chorób lub braku wolności i 
zmniejszającej się siły odporności. Rezultatem jest więc 
odwrócony raj, który produkuje upadające, ponownie 
rozgraniczone faszystowskie kultury i wojny oraz feudalne 
systemy rządów.  
 
Pytanie, które się pojawiło: Dlaczego tak jest?  
Potrzebujemy nowego zrównoważonego rozwoju i najlepiej 
nieskończonych, jak również etycznie wykorzystywanych 
zasobów dla wciąż rosnącej populacji świata. 
 
Jak może dojść do takiego rozwoju? 
Czy jest tak, że zacofane siły feudalne już przed laty rozpoznały 
poprzez badania, że globalny rozwój zaczynający się od 
społeczeństw krajów do wprowadzenia demokracji bezpośredniej 
spowoduje, że władza partii i polityków oraz globalnych 
korporacji i megakapitałów rozpłynie się i ustąpi miejsca nowemu 
humanitarnemu, etycznemu kapitalizmowi?   
 
Czy początek trzeciego tysiąclecia to ostatni moment dla 
możnych i niektórych polityków, aby jeszcze uaktywnić się i 
zapobiec nadchodzącemu rozwojowi demokracji 
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bezpośredniej, jak można odczytać następujące zmiany w 
systemach społecznych świata:  
 

1. Sztuczna Inteligencja uwalnia ludzi od monotonnej 
pracy i daje im czas życia i informacje za pośrednictwem 
Nowych Mediów dla ewolucyjnego myślenia.  
 
Fake News w celu wywołania strachu i uniemożliwienia 
wprowadzenia Demokracji Bezpośredniej: Sztuczna 
Inteligencja eliminuje 50% miejsc pracy na świecie. 
Bezrobotni muszą być stale wspierani i nie płacić nic na 
fundusze emerytalne i socjalne.   
  

2. poprzez przewidywalny Drugi Renesans i Oświecenie, 
lęki przed przyszłością w populacjach zostaną rozwiane i 
genetycznie dostępna kreatywność zostanie ponownie 
uwolniona. 

 
      Fake News do generowania strachu i zapobiegania mu  
      wprowadzenie demokracji bezpośredniej: w miarę jak 
coraz więcej  
      więcej, a nie ludzie pracujący, którzy nie pracując więcej   
      Czas na przemyślenia i wymianę pomysłów, jak również  
      Internet w celach informacyjnych i dyskusyjnych   
      mają demokratyczny głos i ostatecznie    
      demokracja bezpośrednia jako długo oczekiwana   
      System społeczny krok będzie wymagać. 
 

 
3. starsze i zdrowsze społeczeństwa mają coraz więcej 

czasu, by bez obaw myśleć o systemie społecznym, w 
którym chcą żyć i będą się go demokratycznie domagać, 
korzystając ze swoich praw człowieka, 

Fake News w celu wywołania strachu i uniemożliwienia 
wprowadzenia demokracji bezpośredniej: Ludzie są coraz 
starsi i nie pracując już, stanowią obciążenie dla funduszy 
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emerytalnych i ubezpieczeń społecznych, które są 
zasilane przez opłaty i podatki od godzin pracy, 

4. wzrost oświeconej, samodzielnie myślącej populacji 
świata przełamuje monopol władzy rządów i ukrytych 
globalnych panów feudalnych poprzez demokrację 
bezpośrednią.   

          Fake News, aby wywołać strach i zapobiec     
          Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej: Rozwój  
          światowej populacji przyspiesza negatywne    
          Procesy środowiskowe, energia, żywność, odpady itp.   
          globalne ocieplenie, wydatki na   
          systemy szkolnictwa i opieki zdrowotnej, jak również na 
emerytury i  
          Fundusze zabezpieczenia społecznego stają się coraz 
bardziej   
          liczba bezrobotnych w populacji światowej   
          i doprowadzi do dalszych masowych migracji, 
          (podczas gdy dla około 7 miliardów ludzi edukacja nie jest    
          nie jest już potrzebny).     
       
Punkty 1- 4 nie mogą być już pokryte, a na pewno nie 
rozwiązane przez PR-owe doniesienia medialne, prezenty 
wyborcze i fałszywe informacje naukowe w dzisiejszym 
krajobrazie medialnym. Prowadzą one do fałszywej konkluzji 
ratunkowej potężnego PIĘĆDZIESIĄTEGO jeszcze większego 
nieludzkiego myślenia o rządach feudalnych na wzór Thomasa 
Multhusa:  
 
Ludzie, którzy są bezużyteczni, powinni umrzeć. 
 
Zapomina się o tym,  

a.) że w sieci informacyjnej (zgodnie z Ogólną Teorią 
Informacji Dietera Liedtke) społeczeństwa nie ma ludzi 
bezużytecznych 
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b.) że te negatywne warunki; środowiska, klimatu, toksyn 
środowiskowych, systemów opieki zdrowotnej, żywności 
przemysłowej, awaryjność twórczego rozwoju 
edukacyjnego zostały zatwierdzone i wspierane przez 
niektóre rządy za pomocą ustępstw na rzecz przemysłu i 
biznesu oraz przez brak późniejszych zmian; 

 
1.) przyjęcie przepisów dotyczących zrównoważonej produkcji 

i wytwarzania,   
 

2.) tworzenie przepisów dotyczących zrównoważonych 
zasobów,  

 
3.) transformacja systemu edukacji na rzecz etycznej i 

kreatywnej populacji,   
 

towarzyszenie ludności w procesie współtworzenia 
środowiska poprzez informację,  

 
4.) wprowadzenie kodeksu medialnego przeciwko mąceniu 

strachu,  
          tylko kryzysy obecnego czasu pokazują, że przez   
          Niezdolność rządów do zajęcia się tymi katastrofami     
          mógł się rozwinąć w pierwszej kolejności.  
 
Działają na nią niektóre rządy, wskazując na ludność: Zatrzymać 
złodzieja!  
 
Rzekomy złodziej ma być zastraszony w paraliż strachu (zgodnie 
z wytycznymi rządu dla mediów oraz doniesieniami mediów i PR) 
zadekretowaną, wszędzie zauważalną siłą widocznych środków 
rządowych i pogrążyć się w fałszywym poczuciu winy i poddać 
się pod silnym strachem, przez obecność opinii mediów 
publicznych, ustaw, rozporządzeń, policji i wojska w swój los 
(jako lokatora bez możliwości zdobycia własności i 
bezpieczeństwa), który został zadekretowany większości 
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populacji (stopniowo do 90%) z wyższej władzy jako 
nieunikniony.  
 
 

Do obecnego Corona Virus  

Kontrolowanie społeczeństwa poprzez strach przed pandemią? 

Na początek kilka dobrych wiadomości.  

Pandemia Corony straci na grozie i będzie mogła być 
kontrolowana, gdy nauczymy się na własnych błędach żyć z 
o wiele bardziej śmiercionośnymi pandemiami bez 
nakazanych przez rząd i media powszechnych blokad i 
histerii strachu.  

W tym celu składy szczepionek i ich łączne substancje czynne z 
przyszłymi szczepieniami muszą być uwzględnione w badaniach 
nad ogólnym ryzykiem zdrowotnym, jakie te opóźnione w czasie 
szczepienia powodują w różnych grupach wiekowych i grupach 
ryzyka (oraz czy szczepionki osłabiają układ odpornościowy 
przez sztuczny atak wirusów i przygotowują go na następny 
silniejszy atak wirusów).  

Przemysł farmaceutyczny, oprócz mediów i WHO, musi 
przynajmniej przyjąć odpowiedzialność za produkt za negatywne 
skutki zdrowotne szczepionek (w odniesieniu do informacji 
medialnych, środowiska, żywności i leków dla grup ryzyka oraz 
rządowych nakazów zamknięcia), które opracował i sprzedał, a 
rząd musi zlecić niezależne długoterminowe badania 
szczepionek dla wszystkich grup ryzyka.  

Pozostaje pozytywna realizacja (po 2021 roku do następnej 
pandemii) w populacjach, które przez przemysł farmaceutyczny, 
rządy i media podsycały lęki i blokady, na własnej wydajności 
myślenia i obserwacji zachowań, teraz każdego po redukcji 
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strachu; jako IQ i obniżenie inteligencji, jak również depresja, 
gromadzenie się chorób i przyjmowanie komórek wirusowych 
klucz można zrozumieć.  

Poniższy mroczny tekst jest tylko fikcją, o której każdy 
powinien jak najszybciej zapomnieć po jej przeczytaniu, a 
dopiero potem ją wygrzebać i przypomnieć sobie, gdy 
rozwój sytuacji politycznej pokaże mechanizmy kontroli 
strachu zapisane tu w oświadczeniach rządowych i w 
mediach. 

Ta mroczna fikcja nie ma żadnej rzeczywistości i jest tylko grą 
umysłową. Rozwińmy tę myśl dalej. Na co pozwoli sobie 
społeczeństwo globalne w roku 2022-2025 oprócz informacji z 
mediów głównego nurtu jako rzeczywistości i informacji bez 
wykluczenia ze społeczeństwa z kolei w mediach 
antydemokratycznych mobbingowanych i dyskredytowanych z 
procesów politycznych i opiniotwórczych?  

 
Czy dopiero teraz, za pośrednictwem Internetu, nowych mediów, 
dostrzegamy rzeczywistość ukrytego feudalizmu i kierujących lub 
determinujących drugich i trzecich rąk, której nie byliśmy w stanie 
dostrzec za pośrednictwem klasycznych mediów, czy też 
informacje w sieci dotyczące tego stanu naszego społeczeństwa 
są jedynie dezinformacją? 
  
Czy znowu jest tak, jak w czasach wiary średniowiecza czy 
dyktatur, że musimy bezwarunkowo wierzyć, że poddanym 
głoszone są powody wojen, pandemii, klimatu i terroryzmu, że 
nie wolno nam kwestionować informacji panów feudalnych i po 
naukowych oczywistych faktach nie badać i tym bardziej nie 
publikować? Obywatele nie mogą się spotykać, wymieniać, 
tworzyć wspólnot dyskusyjnych (w sieci lub w świecie 
analogowym)?  
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Oprócz dzisiejszych rządowych przekonań, które jak dogmaty 
religijne w średniowieczu były rozpowszechniane przez media i 
nie mogły być kwestionowane przez nauki (wtedy jak i teraz) bez 
dyskredytacji i prześladowań ze strony rządowej (w mediach 
głównego nurtu XX wieku krajów Hitu, Stalina, Mao jak i za wojnę 
agresji na Irak przez media wiary feudalnego pana i bez 
udokumentowanych świetlanych faktów). Stulecie krajów Hitlera, 
Stalina, Mao jak również w przypadku wojny napastniczej z 
Irakiem przez media wiary feudalnego pana i bez 
udowodnionych, naświetlonych faktów) tylko jedna strona 
mianowicie informacja rządów i ich "Fake News" została 
rozpowszechniona i tym samym medialnie "wyjaśniona" jako 
jedyna prawda przez autocenzurę;  
"Ten, kto wyrządza krzywdę ludzkości." 
 
Robi się to, tak wtedy, jak i teraz, bez rozwiązywania 
problemów środowiska, kapitalistycznej opieki zdrowotnej i 
łamania praw człowieka w ich własnym kraju, aby narzucić 
ukryte poddaństwo ludności z jeszcze większym łamaniem 
praw człowieka poprzez ustawy, dekrety i zarządzenia, 
niezliczone morderstwa z pomocą mediów, poprzez absolutne 
roszczenia wiary, w tym autocenzurę ludności (co jest możliwe 
tylko dzięki mediom), przez rządy z powodów 
samozachowawczych. (Media i dziennikarze nie zostali jeszcze 
oskarżeni o swoje zbrodnie, o rozpowszechnianie fałszywych 
informacji w czasach Hitlera, o pomoc i podżeganie do 
nieetycznej autocenzury mas poprzez Fake News, o łamanie 
praw człowieka, a także o podżeganie do mordowania milionów 
oraz wykluczania i niszczenia całych narodów). 
 
Czy te antydemokratyczne i nieludzkie przekonania informacyjne, 
które prowadzą do autocenzury ludności i przypominają 
nieludzkie praktyki przywódców sekt, komunistów, narodowych 
socjalistów i kapitalistów, są nadal obecne w bezpośredniej 
sukcesji średniowiecznych roszczeń feudalnych niektórych 
rządów? 
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Czy klimat, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska i pandemia 
Corony te (lista jest tylko przykładowa i może być dalej 
uzupełniana) mogą być budowane i wykorzystywane jako 
przekonania dla poddanych w mediach przez media ustanowione 
autocenzurą obywateli w taki sposób, że te problemy z pobudek 
ideologicznych i przy braku kreatywności nie są, adresowane i 
naprawiane przez rządy jako pilnie potrzebne, ale 
wykorzystywane jako powód do dalszych poważnych naruszeń 
praw człowieka, niszczenia źródeł utrzymania, likwidacji źródeł 
utrzymania i śmierci setek milionów lub nawet miliardów ludzi 
zabijanych przez rządy za pomocą praw i środków "ochrony 
ludzkości"? 
 
 
Obecna pandemia Corony stanowi w mediach przykład tego, jak 
można rozmontować demokrację parlamentarną:   
Antydemokratyczna autocenzura może zostać ustanowiona 
przez wirusa Corona i wywoływanie przez rządy strachu w 
środkach masowego przekazu w umysłach ludności. Ponadto 
istnieje wiele spiskowych narratorów, -hipotez.  
i legendy w nowych mediach, które dezorientują konsumenta 
mediów tak, że z jego punktu widzenia i dla orientacji przyjmuje 
on autocenzurę proponowaną przez rządy.  
 
Tylko powoli i ostrożnie autocenzura otwiera swoją przestrzeń 
ochronną i tylko wtedy, gdy jest to widoczne:  
 

1. Być może wpadł w pułapkę autocenzury. 
 

2. Na podstawie wiarygodnych źródeł i badań staje się dla 
niego jasne, że fakty są przeinaczane lub zatajane 

 
3. Potrafi z oczywistych danych naukowych stworzyć inny i 

nowy obraz, który znosi autocenzurę. 
 
     4. widzi, że zostały utworzone dwa obrazy informacyjne 
         a. wizerunek linii informacyjno-rządowej z  
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         Przewodnik po autocenzurze i  
         b. wizerunek odpowiedzialnego demokraty, który na 
podstawie   
         oczywiste fakty naukowe jego wybór i  
         Podejmuje decyzje. 
 
Czy jesteśmy dziś tacy, jak byliśmy w czasach przed pierwszą 
prasą drukarską, renesansem i oświeceniem, tylko że rządzący 
są tak związani demokratycznymi konstytucjami i elektoratami, 
że mogą realizować swoje plany demokratycznie tylko poprzez 
fałszywe informacje i medialnie generowaną autocenzurę 
elektoratu. Pomagają im w tym Klasyczne Media, które mają 
nadzieję, że z pomocą rządów mogą odzyskać wiodącą rolę, 
także w Nowych Mediach, poprzez nowe prawa feudalnych 
panów, ale które w końcu szybko zamienią się w coś 
przeciwnego poprzez antydemokratyczną autocenzurę 
generującą zachowania ludności w burzy wiedzy poprzez 
pokojowe i demokratyczne oświecenie.  
 
Powstaje w Nowych Mediach wrażenie, że ponowne 
prześwitywanie przez ciemny model społeczny ukrytego 
feudalnego panowania w demokracjach wydobywa na światło 
dzienne, że dwie nieetycznie działające siły, bez zgrania i 
wykorzystania kreatywności dla etycznego kształtowania 
przyszłości z widocznym, odległym od polityki i globalnej władzy 
pieniądza, społecznym połączeniem z ludźmi, z celem razem 
(jako matki kraju - ojcowie lub globalnych dobroczyńców i 
poprzez opiekę z niezliczonych artykułów PR i darowizn dla firm 
medialnych we wszystkich krajach zakamuflowane jako 
ostrożność) coraz starsze i bardziej inteligentne ludności świata, 
które z ich punktu widzenia, kasy społecznej, środowiska, 
zasobów, przyrody lub obciążenia klimatu, w przyszłości przez 
roboty robocze i programy są zastępowane i tak już nie 
potrzebne przez panów feudalnych przez dalsze oświecenie 
może promować uznanie i tak rewolucje rozpocząć.   
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Ponieważ feudalizm w swojej strukturze jest 
samonapędzający się i morderczy dla rządzonych, ten 
mroczny model wymaga co najmniej poważnego rozważenia.  
 
 
 
Hipotetyczne założenie: Aby zapobiec rewolucjom, populacja 
danego kraju ma zostać zredukowana o miliony, a populacja 
świata stopniowo do mniej niż miliarda ludzi. Jeśli to prawda, nie 
można o tym otwarcie mówić ani tego ogłaszać, ponieważ 
ludność, obrońcy praw człowieka i demokraci powstaną i 
zbuntują się przeciwko temu.  
 
Poniżej przedstawiamy hipotetyczną drogę globalnego spisku 
rządów i skoncentrowanych na władzy monopoli kapitałowych 
przeciwko społeczeństwom. 
 
Pandemie powinny być używane do redukcji populacji, 
ponieważ dzisiejsze wielkie wojny mogą całkowicie 
zniszczyć świat (w tym graczy).  
 
), które są prawdziwe, ale nie istnieją ze względu na wzrost liczby 
ludności na świecie i dlatego, aby je utrzymać, są tylko tworzone 
w umysłach mediów jako zniszczenie świata i nie są zwalczane.), 
które są realne, ale nie istnieją ze względu na wzrost populacji 
światowej i dlatego, aby je utrzymać, są tylko kreowane przez 
media w umysłach jako niszczące świat i nie są zwalczane, 
podczas gdy w rzeczywistości, gdyby rzeczywiście były tak 
niszczące ludzkość, z ustanowieniem etycznie zorientowanej 
globalnej demokracji bezpośredniej, te (nierealne lub realne) 
niszczące przyszłość obawy mogłyby być naprawione przez 
nowe i globalnie skuteczne głosowanie w demokracji 
bezpośredniej poprzez nowe etyczne prawa środowiskowe dla 
biznesu i przemysłu. Ponieważ przestawienie gospodarki na 
zrównoważone energie, produkcje i produkty spowoduje 
bezprecedensowy wzrost gospodarczy, a także wygeneruje nowy 
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dobrobyt dla wszystkich ludzi w rosnącej populacji światowej, 
można to odczytać. 
 
Pozostaje pytanie, jak globalni aktorzy zapobiegną kolejnemu 
etapowi ewolucji systemów społecznych? 
 
Wszystko wskazuje na to, że nieetyczna minimalizacja liczby 
ludności świata jest wynikiem koncepcji aktorów polityki i 
globalnego kapitału, która ma na celu przedłużenie ich władzy na 
długi czas, i cementuje jednak, że ludzkość całkowicie wyginie. 
 
Tło hipotezy do tej fikcji. 
 
Ponieważ można dojść do nietwórczego i nieuniknionego 
poglądu, że wraz z celową minimalizacją liczby ludności świata 
nastąpi redukcja i rozwiązanie wszystkich problemów, np. brak 
odpadów plastikowych w morzu, na wybrzeżach i w lasach, brak 
problemu cieplarnianego klimatu, brak zużycia energii kopalnej, 
brak ubóstwa, głodu i niezdrowej żywności, brak problemu 
uchodźców, brak problemów związanych ze starzeniem się 
społeczeństw, ze wzrostem liczby ludności na świecie, ze 
wzrostem gospodarczym, z niewystarczającym zatrudnieniem, z 
funduszami zdrowotnymi i socjalnymi oraz z systemami opieki 
zdrowotnej. 
 
 
Przy wcześniej wymienionych milionach lub miliardach strat w 
ludziach spowodowanych szczepieniami, ludność, policja i 
wojsko krajów, w których występują pandemie i odporność na 
zarazki, mogą być nastawione na tę powoli przenikającą i 
rzekomo alternatywną wolę dobrowolnej eksploatacji z 
minimalizacją czasu życia jednostki, poprzez media z fałszywymi 
faktami naukowymi, jak również z dyktatorskimi rządami 
feudalnymi. Jako pierwszy krok, wszyscy ludzie będą 
rejestrowani i oznaczani, ale nie za pomocą wytatuowanego 
numeru na skórze, ale poprzez testy PCR, DNA wszystkich ludzi 
może być przechowywane tak, że bez zamieszania, te prywatne 
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dane ludzi mogą być dostępne dla rządu na temat ludzi, grup lub 
narodów przez technicznie zmodernizowane wojsko. Tak jak 
publiczne egzekucje w średniowieczu, bandyci, aresztowania lub 
publiczne zabójstwa wczoraj i dziś w dyktaturach celowo i 
świadomie szerzą strach, tak łatwo jest stworzyć nowe ogniska 
pandemii we wszystkich krajach i miastach przez dystrybutorów 
wirusów, a tym samym coraz większy strach w społeczeństwach. 
Powtarzające się ogniska pandemii wirusów można przerwać 
tylko wtedy, gdy zaprzestanie się stosowania testu PCR, 
wprowadzi się w jego miejsce szybki i samodzielny test 
antygenowy oraz przeprowadzi się kordonowanie całych 
regionów lub całych miast i gmin, a także odizoluje się tylko 
mniejsze dzielnice, w których mieszkają faktycznie chorzy na 
wirusy mieszkańcy. Grupy ryzyka dodatkowo chroni i ze 
szczepionką przeciwko ciężkich kursów choroby, jak również z 
grup ryzyka choroby redukujących prace, jak również z szwedzki 
sposób i te środki z oczywistym naukowym clearing-up 
wszystkich faktów jest połączony, że nad rzeczywiście w Corona 
zmarł w stosunku do liczb śmierci przez drobnego pyłu, raka, 
przemysłowo produkowanej żywności, palenie, alkohol itp. 
sposób do oświadczeń rządowych i do mediów znajduje. 
 
W tym procesie, upadek klasy średniej poprzez pandemiczne 
blokady i zamknięcia wydaje się być mile widzianym 
akceleratorem ubóstwa i strachu, który ma iść w parze z redukcją 
IQ populacji, aby wdrożyć redukcję światowej populacji z 
zawrotną prędkością, zanim ludzie się obudzą (patrz także 
uzasadnienia rządu Stalina, Hitlera, Mao i Kambodży z lat 1975-
79 dla masowych mordów). 
  
Czy eutanazyjne siły i rządy otrzymają bogactwo, technologię i 
wiedzę klasy średniej po najniższych możliwych cenach, 
ustanawiając globalną dyktaturę danych z feudalnymi rządami 
jak w Chinach, z możliwością ogłaszania kryzysów w dowolnym 
momencie poprzez pandemie, aby zmniejszyć populację i 
ustanowić cyfrowe rządy feudalne dla utylitaryzmu?    
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Tylko z iStock 
 
Dlatego katastrofy, przestępstwa, pranie brudnych pieniędzy, 
problemy klimatyczne, niszczenie środowiska, terroryzm, wojny i 
pandemie kontrolowane przez organizacje i fundacje, a także 
dzięki opłacanym agencjom PR, doniesienia medialne trafiają do 
naszych mózgów w sposób tak aktualny i znaczący, 
niewspółmierny do liczby nieszczęsnych zmarłych i ocalałych 
oraz dotkniętych regionów, Tak, że jesteśmy rozproszeni, (nie 
może korzystać z naszej kreatywności z obawy o lepsze świata) 
IQ populacji spada i rezygnujemy z naszych praw człowieka w 
teraz i dziś, jak również nasz już bekoning rajskiej wolności i 
przyszłości i nasz logiczny umysł i opór na rzecz wiary w 
nieudowodnione nauki wyniki w przygotowaniu do systemu 
rządów dyktatury. 

 
 
 
 
Zasada wynikająca z Konstytucji i Ustaw Podstawowych: 
Pozostać nieustraszenie otwartym na sprzeciw i fakty dotyczące 
teorii określanych przez rządy i media jako teorie spiskowe, ale 
które dotyczą ewolucji lub poprawy demokracji, wolności i 
społeczeństwa i są oparte na Ustawie Podstawowej lub 
Konstytucji. Nie rezygnujcie z twardych praw człowieka, o które 
walczono tylko w ostatnich dwóch stuleciach przeciwko 
niewolnictwu. To jest najlepsza podstawa demokracji. Na tym się 
opiera i to właśnie sprzyja twojemu twórczemu rozwojowi i 
osobowości. Kwestionowanie, dyskutowanie, rozważanie 
wszystkich opinii i oczywistych nauk, jak również pokojowe 
gromadzenie się, demonstrowanie i wyrażanie swoich myśli jest 
Twoim prawem i znakiem rozpoznawczym. W demokracji nie 
można jej odebrać ani ograniczyć przez władzę państwową (jak 
to widać w zachodnich demokracjach).  
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Ważne podstawowe pytanie naukowe, dla wszystkich 
opublikowanych pomysłów ratujących życie lub teorii spiskowych 
i wymyślnych narracji spiskowych z obecnym wirusem pozostaje:  
Czy wirus Corona jest oczyszczony przez informacje i masowe 
hipnozy w mediach, które są dodawane do podświadomości i 
świadomości, jak również wynikające z tego obawy w interakcji z 
lekami grup ryzyka (również dla innych wirusów i bakterii) jako 
Nocebos obniżające odporność szczególnie aktywnie na drodze 
do przedostania się do komórek naszego ciała?  
 
Czy jest to tabu nowoczesne ukrzyżowanie DNA dla wybranych 
klas społecznych, grup etnicznych i całych populacji?  
 
Czy następujące cztery zreinterpretowane i ukryte gwoździe DNA 
naszego ukrzyżowania na ołtarzu władzy: 
 

1. czy wirusowe i egzystencjalne lęki mają negatywny wpływ 
na nasze zdrowie i długość życia? 
 

2. czy brak tlenu spowodowany obowiązkowymi maskami 
ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i długość życia? 

 
3. czy izolacja społeczna i samotność mają negatywny 

wpływ na zdrowie i długowieczność? 
 

4. Czy bezsilność orientacyjna z Fake News jako nocebo 
negatywnie wpływa na nasze zdrowie i długość życia? 

 
Ponadto, stosując blokadę zwiększamy podatność na wirusa w 
populacji, gdyż blokada w stosunku do braku blokady powoduje, 
że zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa przez punkty 1-4 
jest nieskuteczne? (zob. również badanie Standfort University ze 
stycznia 2021 r. dotyczące blokad). 
 
Brakuje dalszych badań na ten temat:  
Czy zamknięcie się w sobie i życie w sposób szczególnie 
nastawiony na sztuczną higienę z ograniczonym rozwojem 
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naturalnej odporności na czynniki chorobotwórcze jest szkodliwe 
dla przyszłych pandemii? 
  
Czy szczepienia przyczyniają się do ewolucji wariantów 
wirusów? 
 
Czy przyszłe i komulatywne szczepienia mogą być wykorzystane 
jako ludzka lub eugeniczna lanca strachu-wirusa cierpienia-
terminacji populacji przez rządzących?  
 
 

 
Nowy sprzęt wideo Instytutu Maxa Plancka (Link: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), który ma 
teraz pokazać wirusa Corona w jego rozmnażaniu, czyni go 
bezpośrednio widocznym. Jedno pytanie pozostaje bez 
odpowiedzi: Czy jego działanie lub przeciwciała przeciw wirusowi 
powstają tylko poprzez medialną masową hipnozę (patrz wideo 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) w ludzkim 
organizmie, ponieważ system immunologiczny z efektem nocebo 
może włączać lub wyłączać programy genów i w ten sposób 
prawdziwe choroby mogą być wywoływane i promowane przez 
masowe informacje medialne? 
 
Wyniki badań z ETH Zurich z 2014 roku dowodzą: Myśli 
mogą aktywować geny. Czy jest możliwe, że po utworzeniu 
nowej sieci neuronalnej, poprzez odkrycia za pomocą neuronów 
lustrzanych w mózgu, poprzez przesadzone i permanentne 
wiadomości medialne ze zdjęciami i filmami o chorobie, korona 
martwa może poprzez te informacje promować wirusa lub 
programy genowe mogą się przeprogramować i produkować 
enzymy, białka, hormony, proteiny lub wirusy i bakterie jako anty-
agenty lub przeciwciała (naturalne ewolucyjne szczepienia 
genetyczne poprzez informacje) dla zachowania gatunku, aby 
stał się odporny? Naukowcymogą to teraz zbadać za pomocą 
mikroskopu Coronascope iScat Instytutu Maxa Plancka.  
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Przekonamy się o tym za kilka lat, kiedy efekty nocebo okresu 
Corony zostaną również zbadane lub jakiś badacz dostarczy 
dowód tej hipotezy lub ją obali. Niezależnie od tego, czy wirus 
jest najpierw uświadomiony, czy ustabilizowany jako symbioza 
szczególnie skutecznie przez informacje i reakcje oraz interakcje 
umysłu, ciała i stresu oraz walki z wirusami latającymi wokół i 
lokującymi się przez maski i redukcję tlenu, wydaje się, że 
przemysł farmaceutyczny wykorzystuje efekt nocebo na całym 
świecie poprzez PR panicznej informacji, aby następnie leczyć 
go szczepionkami i podawaniem leków, które mają medialne i 
rzeczywiste medyczne spektrum działania i są wzbogacone o 
substancje toksyczne i wywołują fizyczne reakcje 
immunologiczne poprzez przeciwciała i skutki uboczne, ale mogą 
dodatkowo pogorszyć i tak już słaby system odpornościowy i w 
ten sposób dać chorobie lub wirusowi dostęp do przestrzeni w 
komórce w pierwszej kolejności, mimo że powinny chronić 
komórkę poprzez system odpornościowy nastawiony na 
zwalczanie wirusa. Ale jakie wymierne programy informacyjne 
działają w genach, jeżeli udowodni się rzekomo choremu, 
młodemu lub staremu człowiekowi, że 86% osób powyżej 75 
roku życia jest starych, a młodych umiera znacznie poniżej 1% i 
w dodatku wszyscy starzy są jeszcze odizolowani, zamiast tego, 
że ludzie obciążeni Vorerkrankungen są szczególnie chronieni 
poza ogólnymi działaniami Corony. 
Katarina Amtmann pisze o tym w niemieckim dzienniku Merkur: 

Dwaj lekarze z Erlangen pielęgnują teraz nadzieję na możliwość 
lepszego rozpoznawania ciężkich przebiegów choroby: Dr Georg 
Weber, zastępca dyrektora kliniki i starszy konsultant na 
Wydziale Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Erlangen oraz dr 
Alan Bénard, pracownik Wydziału Chirurgii. Wraz z innymi 
naukowcami z grupy badawczej "Cellular immunity in 
inflammation and cancer" odkryli oni ważny wczesny wskaźnik 
tego, czy infekcja będzie łagodna czy ciężka. Jak podaje 
infranken.de, jest to posłaniec immunologiczny interleukina-3. 
Wyniki badań ukazały się w czasopiśmie "Nature 
Communications". 
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Interleukina-3 jest białkiem, które stymuluje naturalną obronę 
immunologiczną człowieka. Stymuluje proces tworzenia krwi i 
dlatego jest stosowany na przykład po przeszczepach szpiku 
kostnego, ale także w przypadku ogólnej anemii lub po 
chemioterapii. Jak podaje portal, ma to sprzyjać tworzeniu się 
krwi. 

Naukowcy z Erlangen identyfikują białko: ciężka progresja korony 
z niskim poziomem interleukiny-3? 

W badaniach Weber i Bénard wykazali, że niski poziom 
interleukiny-3 w osoczu krwi jest często związany z ciężkim 
przebiegiem choroby wieńcowej. Białko to odgrywa ważną rolę w 
organizacji odpowiedzi immunologicznej organizmu. W miejscu 
zapalenia - na przykład zapalenia płuc wywołanego przez SARS-
Cov-2 - stymuluje tamtejsze komórki do produkcji białka 
CXCL12. "(z Münchner Merkur) 

 
Stanie się jasne, czy ograniczenie masek, zmniejszenie ilości 
tlenu, zamknięcie, ograniczenie kontaktów społecznych oraz 
histeria strachu i mniejsza radość życia spowodowały wysoką 
liczbę zakażeń w sposób przeciwny do zamierzonego. Badania z 
nowymi nagraniami wideo przy użyciu mikroskopu iScat z badań 
MPI dadzą lepszy wgląd i być może udowodnią, że brak 
produkcji i niski poziom interleukiny-3 przy blokadach i lękach 
spowodowanych przez media, jak również deprywacja zmysłów i 
obniżona obrona immunologiczna, jak również ciężkie kursy 
korony są powiązane. 
 
 
Czy to może być przypadek, że scenariusz Corony 
dotyczący ograniczenia praw obywatelskich rozwija się w 
ten sam sposób w prawie wszystkich krajach?  
 
Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi najprawdopodobniej "nie", to 
być może proces ten mógł mieć miejsce na międzynarodowych, 
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cyklicznych konferencjach "dla dobra świata" i przy specjalnych 
stołach, których celem było potajemne utworzenie kartelu 
rozwiązującego problemy ekologiczne (poprzez zmniejszenie 
populacji świata o miliardy) pod omertą (omerta to mafijny 
kodeks honorowy i tajności) i starannie zapośredniczony, z 
pomocą badań ostrożnościowych na wcześniej wybranych i 
zaproszonych.  
 
Ze statystyk i badań nad karierami polityków, liderów mediów, 
szefów organizacji międzynarodowych, szefów fundacji i liderów 
biznesu ze wszystkich krajów zaproszonych na "Konferencje 
Zbawienia Świata", można, jako ich osobiste barometry praw 
człowieka, odczytać porozumienie o współtworzeniu dyktatury 
danych wtajemniczonych w celu zmniejszenia populacji 
światowej, aby "zbawić ludzkość" przez czyny i uświadomić sobie 
ich polityczne w lub cel i zobaczyć, czy polityczne współdziałanie 
sił dzieje się przypadkowo lub celowo. (patrz również książka 
Shoshany Zuboff: Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Tak jak w przypadku grup i klubów "toffs of Oxbridge" (patrz z 
książki Neli Pollaschek "Dear Oxbrige" the bridge between 
Oxford and Cambrige), którzy żyją w angielskiej klasie 
arystokratycznej i finansowej w przekonaniu i tradycji, że bieda 
jest dana przez Boga i biednych ludzi można bez wahania 
straszyć i wykorzystywać. Że żyć i myśleć może otworzyć drzwi 
systemu, że może to nie być przypadek, że nowe szczepionki 
zostały opracowane do stosowania bez długotrwałego testowania 
szczepionki i wspierane przez przepisy i prawa w krajach i że 
ludzie nie należący do klasy wyższej są postrzegani jako ludzie 
użytkowi dani przez Boga lub urodzenia, trzymani w strachu i 
jeśli nie są używane stopniowo przygotowywane przez 
szczepionki obniżające odporność i blokady dla silniejszego 
ataku wirusa.   
 
 
Traumatyzujący horror. 
Fikcja nocebo placebo ludobójstwa rasowego i klas społecznych.  
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Najgorszy fikcyjny scenariusz przyszłości, w którym feudalne 
rządy sprawują miliarderzy, ich polityczni asystenci, agencje PR, 
media i rządy, mógłby być szablonem dla horroru: Hipnoza 
strachu i mas, mająca na celu obniżenie IQ ludności, jest dalej 
promowana z pomocą mediów i poprzez demontaż praw 
człowieka. Miliarderzy stają się coraz potężniejsi, a także niemal 
nieśmiertelni dzięki nowym badaniom w medycynie. Nie-
miliarderzy, normalnie bogaci i klasa średnia, jak również ogół 
społeczeństwa są zmuszani do rezygnacji ze swoich praw i 
"zbierania plonów" w swojej kreatywności i życiu zawodowym 
poprzez budowanie strachu, minimalizowanie IQ, aby zgodzić się 
na zniesienie praw człowieka, wolności i praw osobistych, 
gotówkę, jak również zmiany w konstytucjach i ustawach, 
Inwigilacja, dyktatura danych i ograniczenia internetowe do 
przedwczesnej śmierci chorych w wyniku błędnych diagnoz i 
zabiegów, Zikzak dezinformacji z WHO kryzys pandemiczny 
pierwszy poprzez strachy, pozbawienie wolności, obniżenie IQ, 
błędnie dawkowane leki 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) stopniowo 
pojawiają się szkodliwe szczepienia, blokady, izolacja społeczna, 
obowiązkowe maski, błędnie stosowana technologia według grup 
wiekowych, klas społecznych w etapach, okresach czasu i 
krajach. Człowiek, ograniczony w swej egzystencji przez strach i 
przyćmiony w IQ, może kupować kolejne dożywotnie i małe 
wolności, luksusy, wygody, za lekarstwa, donosy na bliźnich lub 
za dobre zachowanie wobec rządów tzw. punktami socjalnymi 
(jak to już wprowadzono w Chinach), aż do momentu, gdy i jego 
czas śmierci wyznaczą panowie feudalni.  
 
Te punkty prowadzą do fałszywego wniosku, że OKAZJI i 
PRZECIĄŻENIU świata można zapobiec, nie poprzez zmianę w 
produkcji-produkcji i tworzenie zrównoważonych praw zasobów 
dla etycznego zachowania ludzkości i środowiska, czego rządy 
do tej pory nie zrobiły, ale poprzez potajemne zdziesiątkowanie 
światowej populacji przez pandemie, kontrolowane w odstępach 
czasu. 
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Minimalizacja liczby ludności na świecie nie rozwiązuje 
problemów, ale odcina przyszłość ludzkości.   
 
Bezkreatywne ograniczanie lub zmniejszanie populacji świata 
prowadzi do ograniczania zasobów ducha i całkowitego IQ 
ludzkości. Naszą ewolucję zawdzięczamy tylko wytrwałości, 
pomysłowości kilku osób. Jeśli jednak zostanie wprowadzony 
opóźniony o pokolenie rasizm i masowe mordy klas społecznych, 
które naruszają prawa karne państw, wszystkie konstytucje i 
ustawy zasadnicze oraz prawa człowieka, a także Prawo 
Wyższe, to już w ciągu 70 lat w stosunku do jeszcze wolnych 
społeczeństw prowadzi to przez przyszłe strachy, brak radości 
życia, brak motywacji i brak siły z życia z dziećmi do 
bezsensownej egzystencji, w której społeczeństwa z myśleniem i 
działaniem nie ukierunkowanym na zrównoważony rozwój 
prowadzą do przestępczości, terroryzmu, jak również do 
ograniczonej innowacyjności i do ograniczenia systemów 
gospodarczych, do ubóstwa, chorób lub braku wolności i spadku 
siły odporności. Rezultatem jest więc odwrócony raj, który 
produkuje upadające, ponownie zdemarkowane kultury 
faszystowskie i wojny, które w porównaniu z wolnymi 
społeczeństwami nie są w stanie utrzymać osiągniętego już 
szczytu rozwojowego zrównoważonej innowacji i powoli upadają. 
W upadku zmieniają się one w wolną demokrację bezpośrednią, 
która pokazuje następny krok ewolucji systemów społecznych w 
celu dostosowania systemów społecznych do ogólnego systemu 
tworzenia natury poprzez transfer informacji w sposób przyjazny 
dla człowieka, natury i ewolucji.  

To w większości nie państwa, firmy państwowe czy korporacje 
monopolistyczne chcą promować ludową ideę wolności i 
dobrobytu bez strachu, wspierać ją i kształtować przyszłość w 
sposób etyczny dla człowieka, zwierząt i przyrody, ponieważ aby 
wdrożyć etyczną konwersję kapitalizmu, której domagają się 
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ludzie, muszą zrezygnować ze swojej monopolistycznej pozycji 
władzy i przekazać ją ludziom, 

ale  

To miliardy ludzi z klasy średniej, niebieskich kołnierzyków i 
białych kołnierzyków, a także niedorostków, ludzi żyjących w 
ubóstwie, produkowanych w szkołach, przyćmionych 
kreatywnością ludzi utrzymywanych w stanie dezorientacji w 
lękach i kreatywności IQ zmniejszonym przez sztucznie 
stworzone informacje medialne (fake news i rozproszone 
niejasne narracje spiskowe bez dowodów), z których każdy bez 
obaw o przyszłość mógłby złamać feudalnych panów globalnie z 
ich wyzwoloną mocą twórczą i pomysłami i koncepcjami, które z 
niej pochodzą.  

 

Dzięki większości znających się na rzeczy społeczeństw, rządy i 
wpływowi, jak również media są wezwane do skorygowania 
informacji i wynikających z nich działań, do rozważenia 
wszystkich empirycznych faktów i możliwości za pośrednictwem 
Internetu, aż do realizacji ochrony ludności i demokracji w imię 
praw, konstytucji i praw człowieka. Przezwyciężyliśmy ten trudny 
czas otwartych rządów feudalnych w większości krajów, 
ponieważ nawet zorientowani na przyszłość i potężni uznali, że 
tylko promowanie kreatywności, zdrowia, przedłużenia życia, a 
także dobrobytu i wolności w szerokiej populacji świata zapewnia 
życie, w tym ich własne przetrwanie, w uczuciu i pokoju z ich 
unikalnym dobrobytem i życiem.  

 
Inwentaryzacja 
Wysokie koszty, straty i egzekwowanie fałszywych rozporządzeń 
Corony i egzekwowanie blokady Corony bez względu na szkody, 
koszty, a zwłaszcza populacje pokazują: 
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A jednak to działa!  
 
 
W ciągu czterech lat, gdybyśmy tak konsekwentnie działali 
na rzecz przyrody, środowiska, klimatu, kreatywnej edukacji 
i ludzi, i wykorzystywali do tego celu kapitał, stracilibyśmy 
go przez blokady i strach:  

1. żadnych odpadów z tworzyw sztucznych w morzu, na 
wybrzeżach, w krajobrazach i lasach,  

2. brak problemów cieplarnianych w klimacie, brak 
zanieczyszczenia powietrza drobnym pyłem, 

3. gwałtowny spadek zużycia energii ze źródeł kopalnych,  
4. brak biedy i głodu   
5. nie jest to problem uchodźców,  
6. nie ma niedoboru kreatywnej edukacji w populacjach  
7. nie ma nienawiści między religiami 
8. brak obaw o przyszłość dużych grup ludności 
9. nie rośnie liczba zachorowań z powodu dezinformacji i 

wirusów strachu rozpowszechnianych w mediach,  
10. brak kryzysu demokracji parlamentarnej dzięki dawno 

spóźnionej demokracji bezpośredniej 
gdybyśmy zaoszczędzili pieniądze, które są tracone na 
całym świecie w ciągu tylko jednego roku przez Blokady 
Corony w państwach i w społeczeństwach i są wypłacane 
przemysłowi szczepionkowemu, poprzez rezygnację z 
Blokad (jak w Szwecji) z inteligentnymi koncepcjami anty-
Korony i wykorzystali zaoszczędzony kapitał z rezygnacji z 
Blokad do rozliczenia i finansowania globalnych skarg z 
punktów 1-10. Otwiera to wrażenie, że nie może chodzić o 
zdrowie i zgony w populacjach, ponieważ w przeciwnym razie już 
dawno przestawilibyśmy się na redukcję szkód na podstawie 
znanych wyników badań i wybralibyśmy szwedzką drogę 
udoskonaloną dziś przez wyniki badań lub inne państwa lub 
regiony bez blokady.  
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Można dojść do przekonania, że przez dłużej już widoczne 
kryzysy 1. do 10. i ich wywołanie nawet stukrotnie 
większej liczby zachorowań i zgonów, w stosunku do 
kryzysu Corona, służą do medialnego generowania 
strachu na przyszłość, ale same kryzysy nie są do 
naprawienia.  

1. Drugie, jak na razie ukryte, rozwiązanie finansowe wynika 
obok życia bez Lockdown z natychmiastowego usunięcia 
kryzysów z rozpuszczenia permanentnego szerzenia 
strachu i kreatywnego ograniczania populacji przez media, 
co rocznie, obok godnych pożałowania wyższych liczb 
chorych i zmarłych, kilkakrotnie wyższe szkody zdrowotno-
gospodarcze, przez chorych, samobójstwa w 
szpitalach, nie leczone lub odroczone przyjęcia, jak 
również zmniejszone ekonomicznie, użytkowe 
kreatywność z uwagą mediów czas rabunku czasu 
życia dla przyszłej organizacji, powrotu do zdrowia, jak 
również czas na radość życia, niż Blokady powodują.   

Histerie lękowe niszczą nasz system odpornościowy. 
Co się stało, to się nie odstanie!  Nieszczęśliwi zmarli nie wracają 
do życia. Obwinianie przeszłości nie przynosi rozwiązań. Gry 
umysłowe i teorie o możliwych tłach i dzisiejszych beneficjentów 
kryzysów powinien każdy zapomnieć tak szybko, jak to możliwe 
po przeczytaniu do pracy bez obaw z całej kreatywności i siły na 
jego i pozytywnej przyszłości. 
 
Czy ludność powinna wierzyć, że rządy nie mają planu i 
popełniają błędy, chociaż stały ciąg błędnych interpretacji, 
błędnych danych i szkodliwych dla zdrowia i sprzyjających 
wirusom działań rządowych przez lata w rezultacie może być 
tylko celowo zaplanowany, skoro rządy, jeśli same popełniają 
błędy, mają do dyspozycji tysiące naukowców, którzy już znaleźli 
sposoby wyjścia z kryzysu, ale są one dyskredytowane i 
atakowane przez te same rządy i media.  
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Badania mogą być zorganizowane, związek Lockdown, 
lockdown, nerwice lękowe, izolacja społeczna, maska obniżająca 
poziom tlenu, tonąca radość życia i tym samym w obniżonej 
obronie immunologicznej jest realizowany i tak tylko wzrost liczby 
infekcji Corona sprzyja i przynosi. Pewne rzeczy przemawiają za 
tym, że planowany chaos informacyjny ma nas sparaliżować.   

 
Poddanie się lękom o własne życie, bojkotowanie odwagi i 
kreatywności poglądów na lepsze rozwiązania innych, to 
ukrywanie własnego braku odwagi i pomysłów, jako obowiązku 
bliźnich zrodzonego z mojego lęku i hamowanie zbawczych 
pomysłów, odwagi stawania w obronie życia mojego i bliźnich, a 
życie przez strach to fatalna pułapka argumentacyjna, która niby 
daje bezpieczeństwo, a daje coś odwrotnego. Nie oznacza to, że 
dla najwyższego bezpieczeństwa naszej przyszłości z 
dzisiejszego punktu widzenia nie podejmuje się wszystkiego, co 
naukowo, ewidentnie oparte, aby szkody dla zdrowia, życia, 
dobrobytu, a także demokracji i wolności były jak najmniejsze.  
 
Niezależnie od tego, czy te obawy są prawdziwe, czy nie. Wpływ 
lęków na zdrowie, kreatywność i psychikę jest kluczowy. Ze 
względu na lęki, które od dziesięcioleci są permanentnie 
generowane w społeczeństwie przez media bez edukacji na 
temat korelacji między strachem a skutkami dla zdrowia, 
wolności, demokracji i kreatywności, staje się otwarcie oczywiste, 
że powinniśmy ustanowić globalną demokrację bezpośrednią, 
aby móc kształtować nowy globalny etyczny model 
społeczeństwa. 
 
Nawet jeśli rządy i media wkrótce zmienią zdanie, aby lepiej 
przygotować się na niesankcjonowane demonstracje i 
zgromadzenia, Bundeswehra jest obecnie modernizowana do 
2024 roku, ponieważ wirus jest kreatywny i nadal dominuje w 
umysłach.  
 
Surowsze zamknięcia i użycie wojska w środku? 
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Ustawa Zasadnicza (Grundgesetz, GG) w Niemczech tworzy w 
tym zakresie ramy prawne odmienne od tych, które obowiązują w 
prawie wszystkich innych krajach: "Poza obroną narodową siły 
zbrojne mogą być używane tylko wtedy, gdy niniejsza Ustawa 
Zasadnicza wyraźnie na to zezwala" - stanowi konstytucja w art. 
87a ust. 2. Przyczyna tego leży w niemieckiej historii - i to nie 
tylko w okresie narodowego socjalizmu. Już w Prusach i 
Cesarstwie Niemieckim wojsko było wielokrotnie używane do 
egzekwowania władzy państwowej w kraju - także i przede 
wszystkim przeciwko demonstracjom politycznym. "Tylko 
żołnierze pomagają przeciwko demokratom", napisał król pruski 
Fryderyk Wilhelm IV w 1849 r. W Republice Weimarskiej polityk 
SPD Gustav Noske jako minister Reichswehry zezwolił na użycie 
wojska przeciwko lokalnym powstaniom i do stłumienia 
powstania Spartakusa w 1919 r. Zgodnie z dzisiejszą ustawą 
zasadniczą:  

 
Możliwe są operacje wojskowe w kraju w Republice Federalnej 
Niemiec, jak również w prawie wszystkich innych krajach. 
Z Wikipedii: Działania w zakresie samozabezpieczenia na terenie kraju, 
mające na celu zapobieganie przestępstwom lub zakłócaniu działalności 
urzędowej zgodnie z ustawą o stosowaniu przymusu bezpośredniego i 
wykonywaniu uprawnień specjalnych przez żołnierzy niemieckich sił 
zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych oraz strażników cywilnych nie są 
również w świetle prawa konstytucyjnego uznawane za operację 
wojskową, nawet w przypadku zabezpieczenia tymczasowo utworzonych 
specjalnych wojskowych stref bezpieczeństwa poza stacjonarnymi 
strefami wojskowymi. 

 
Kim są członkowie grupy Malthusa lub dyktatury  
z szeregów możnych, rządów i organizacji? Po jakich cechach 
można rozpoznać tę grupę?   
 
Każdy może sam sobie to pytanie wyszukać w mediach poprzez 
wypowiedzi i oświadczenia ewentualnych "kandydatów": 
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1. Ludność jest zbyt głupia. Należy zauważyć, że 
członkowie grupy produkują tę głupotę w populacji 
najpierw przez strach i że członkowie nie mogą 
sobie wyobrazić, jak możemy iść z rosnącą, 
zdrowszą, starszą i bardziej inteligentną populacją 
świata bez wojen w lepszą przyszłość, z 
optymalnymi systemami zabezpieczeń społecznych 
dla wszystkich ludzi bez niszczenia rządzących i 
globalnych potężnych. (W ten sposób tylko wyższe 
wykształcenie i twórczość nie są na początku życia, 
a przesunięte na czas po latach pracy w 
przybliżeniu od lat 60 do około 100. Badania 
dowodzą, że zdrowy mózg rozwija się nawet w 
starszym wieku. Co prowadzi do jasności, mądrości 
i lepszych rozwiązań wcześniejszych problemów). 
 

2. Członkowie znajdują się również na liście 
sponsorów Światowego Forum Gospodarczego w 
Davos 

 
3. Członkowie propagują globalny reset  

 
4. Posłowie chcą zapobiec Demokracji Bezpośredniej 

poprzez dyskredytację, zastraszanie w mediach, 
działania rządu i nowe prawa. 

 
5. Posłowie prowadzą badania na temat pandemii, 

wirusów i kryzysów bez sugerowanych rozwiązań, 
które mogłyby je rozwiązać, lub też ich badania i 
publikacje zawierają fałszywe instrukcje, porady i 
informacje medialne, które potęgują kryzys.  

 
6. Członkowie są rasistami w sensie klas społecznych 

i nie są przeciwni eutanazji i sterylizacji 
 

7. Posłowie uważają, że cyfrowa dyktatura jest 
pożądana 
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8. Posłowie są zdania, że liczba ludności świata jest 

zbyt wysoka, aby umożliwić zrównoważone 
współistnienie w dobrobycie dla wszystkich ludzi 
nawet siedmiu miliardów ludzi.    

 
9. Posłowie chcą, aby wszyscy byli zaszczepieni. 

 
10. Posłowie mówią, że potrzebujemy rejestru 

szczepień 
 

11. Posłowie chcą, aby swobody były ograniczone w 
mediach świadomości i geograficznie rzeczywiste 
zamknięcie. 

 
12.  Posłowie zawsze chcą blokad  

 
13. Członkowie zwiększają chaos myślowy w 

społeczeństwie poprzez dostarczanie 
przeciwstawnych informacji na ten sam temat. 
 

Ta lista nie jest kompletna i nie daje żadnej pewności, nawet jeśli 
kontrsprawdzający wyraził się podobnie we wszystkich 13 
punktach, to tym samym nie jest członkiem grupy dyktatorskiej, 
ponieważ być może jest nie myślącym samodzielnie 
zwolennikiem lub myślącym autocenzorskim, albo ONA, ON, 
ONA po prostu doszła do takiego przekonania poprzez 
informacje w mediach.  
 
Można też spojrzeć na tę pandemię przez inny pryzmat: 
 
Jeśli plan zakłada redukcję populacji, to jak można to stwierdzić? 
 

Za pośrednictwem mediów wzbudza się w społeczeństwie obawy. 
Jest naukowo udowodnione, że lęki obniżają odporność organizmu, 
a kreatywna wydajność mózgu spada do zera. Jeden koncentruje 
się, genetycznie uwarunkowany powierzchownie na konstrukcji 
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strachu, przeciwko koronawirusowi bez tła, z wydajnością 
twórczego myślenia i normalnym zdrowym rozsądkiem, aby 
kwestionować lub być w stanie rozważyć.  

      
 

 
 
Skoro każdy człowiek bez lęków ma mózg, włączony i normalny 
zdrowy rozsądek, to z pewnością posiada więcej kreatywności niż 
bezmózgi wirus.  
 

 
Czego więc się boimy?  
Zidentyfikowaliśmy zagrożenie.  
Ponieważ znamy ryzyko Corony dla naszych bliskich i obawy Corony 
dla naszych bliźnich. Szanujemy zasady higieny osobistej Corony 
naszych lękliwych medialnie kolegów i nie dajemy się pozbawić 
naszej kreatywności, naszego ducha, naszej wolności, dobrobytu i 
zdrowia, a także naszego zdrowego rozsądku, naszej godności i 
fantastycznej przyszłości przez zasady strachu rządów, ale 
zachowujemy logiczne i naukowo oczywiste zasady higieny. Nie 
przyglądamy się też bezczynnie, że te pozbawione kreatywności 
zasady strachu rodem ze średniowiecza (w którym jeszcze nic nie 
wiedziano o wywoływaniu pandemii, a zarazę przypisywano 
narodowi żydowskiemu, czarownicom lub karze boskiej) powinny 
obowiązywać wszystkich ludzi, a te mogą ograniczać 
człowieczeństwo. Nie pozwalamy, aby świat był postrzegany 
negatywnie, jak to uczynił Thomas Malthus w XVIII wieku (przy 1,65 
miliarda ludzi na ziemi w tamtym czasie), podczas gdy odwrotna 
sytuacja jest zrozumiała od tysięcy lat i została udowodniona przez 
wzrost ludzkości, średniego wieku życia i rosnący dobrobyt, jak 
również wolność człowieka poprzez kreatywność.  

 
 

Stań się w końcu suwerenem! 
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Istnieją proste i etyczne sposoby ochrony demokracji i ludzi 
przed tymi zacofanymi maltuzjanami, kiedy staje się to 
konieczne. Ponieważ tak szybko jak pojawiły się te negatywne 
duchy dla potężnych, wzrost światowej populacji, wzrost 
zdrowia i przedłużenie życia, wolność informacji, nowa 
wschodząca i prosperująca gospodarka może rozwijać się w 
mediach społecznościowych, jak również przez agencje PR i 
media, które uznały, że z faktami i zrównoważonymi, 
kreatywnymi rozwiązaniami, nowa wschodząca i prosperująca 
gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju, 
współśrodowisku i etyce może się rozwijać, jeśli populacje mogą 
żyć w bezpośrednich demokracjach, rysując nowy światopogląd 
na przyszłość.  
 
Jasne jest, że ludzkość, pomimo szerzenia strachu przez media, 
gry i filmy oraz towarzyszącego temu tymczasowego spadku IQ, 
staje się coraz bardziej inteligentna i wraz z rosnącą populacją 
świata i średnim IQ rosnącym ponownie dzięki redukcji histerii 
strachu, będzie domagać się demokracji bezpośredniej z 
kapitalizmem społecznym dla zrównoważonego kierunku rozwoju 
świata.  
 
W odniesieniu do powyższych punktów należy zauważyć, że 
potężni nie mogą sobie wyobrazić, jak możemy przejść do 
lepszej przyszłości z rosnącą, zdrowszą, starszą i bardziej 
inteligentną populacją świata bez wojen, z optymalnymi 
systemami zabezpieczenia społecznego dla wszystkich ludzi, 
bez zniszczenia władców i globalnych potęg. Czy dezinformację, 
fake news i potępianie wysiłków na rzecz demokracji należy 
rozumieć jako teorie spiskowe?  
 
Czy ta mała i szczególna dyktatorska grupa ludzi nie powinna 
być edukowana na temat zdolności twórczej rojowej inteligencji 
ludzkości, o czym świadczy nasza historia i sama epigenetyka, w 
naciąganiu swojego miejsca, bez obaw o siebie i swoje rodziny, 
w społeczeństwie? 
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Wdrażanie w kinematografii mrocznego, fikcyjnego modelu 
świata, bez propozycji rozwiązań z tej ślepej uliczki i pułapki 
strachu umysłu, i realizowanie go globalnie we wszystkich 
językach, byłoby zgubne i obniżyłoby nasz etyczny, globalny, 
ogólny rozwój, ponieważ byłyby one połączone z informacjami 
strachu w informacjach medialnych, które razem tworzą 
perspektywę skończenia w przerażającej przyszłości. Te 
powielane lęki wzmogłyby histerię i obniżyłyby inteligencję 
odbiorców filmów w społeczeństwach i wywołałyby w większości 
społeczeństw reakcje samobójstw, depresji i agresji, które są 
skierowane przeciwko silnym, którzy są w mniejszości i 
naruszają lub rozwiązują wywalczone prawa człowieka, jak 
widzieliśmy w poprzednich rewolucjach.  
Rewolucje, jak mogliśmy się przekonać kilkakrotnie w historii 
najnowszej, nie sprzyjają szczególnie etycznemu rozwojowi 
świata, poprzez szerzącą się w nich histerię strachu i 
towarzyszące jej obniżenie IQ ludności dla ewolucji społecznej, i 
zawsze prowadzą do dyktatur, a później także do ich rozpadu.  
 
Jako społeczeństwo uważamy, że wiele zawdzięczamy 
"pionierom i weryfikatorom" innowacji, jeśli chodzi o nasz 
humanistyczny rozwój, który został osiągnięty. To, że oni sami 
ulegają lękom ludności jest zrozumiałe, ponieważ są z natury 
inaczej myślący, a Cainowie w społeczeństwie nie stłumili 
jeszcze swojej zazdrości lub nie nauczyli się jej przekierowywać i 
wykorzystywać dla własnego rozwoju. Jeśli pominiemy pionierów 
globalnych w społeczeństwie, to zabraknie ich jako 
akceleratorów ewolucji w populacji światowej.  
 
Wszyscy powinni zaprzestać zawiści wobec ludzi szczególnie 
udanych i mega bogatych, bo ta zawiść i znęcanie się nad 
potężnymi łamie prawa, godzi w ich prawa i wolności człowieka i 
świadczy tylko o IQ tak postępujących, ograniczonych 
bezsilnością i strachem. Nie powinniśmy zatruwać ludzkich 
mózgów negatywnymi obrazami, filmami i ideami. Kosztują one 
tylko energię. Jest to zła droga i prowadzi do regresu 
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społecznego, ale musimy się nawzajem ostrzegać bez 
nienawiści, histerii, strachu i uprzedzeń, ponieważ nie da się 
zaprzeczyć, że w ubiegłym stuleciu na całym świecie około 40 
milionów ludzi z dalej myślącej i niezależnej od państwa klasy 
średniej (bez poległych w wojnach) zostało doprowadzonych do 
gwałtownej śmierci lub zmuszonych do niewolniczej pracy w 
obozach koncentracyjnych. Z pewnością nie możemy w naszych 
demokracjach twierdzić, że chcemy, aby porządki społeczne i 
prawa stały się znowu takie jak w feudalnych dominiach czy 
dyktaturach, ani że taki jest cel rządów.  
 
Zasada zapisana w konstytucjach: 
Pozostać nieustraszenie otwartym na sprzeciw i fakty dotyczące 
teorii, które rządy i media określają jako teorie spiskowe, ale 
które zakładają ewolucję lub poprawę demokracji, wolności i 
społeczeństwa, w oparciu o ustawę zasadniczą lub konstytucje. 
Nie rezygnujcie z ciężko wywalczonych praw człowieka 
przeciwko niewolnictwu tylko w ciągu ostatnich dwóch stuleci. To 
jest najlepszy fundament demokracji. Na tym się opiera i to 
sprzyja twojemu twórczemu rozwojowi i osobowości. 
Kwestionowanie, dyskutowanie, rozważanie wszystkich opinii i 
oczywistych nauk, jak również pokojowe gromadzenie się, 
demonstrowanie i wyrażanie swoich myśli jest Twoim prawem i 
znakiem rozpoznawczym. W demokracji nie można jej odebrać 
ani ograniczyć przez władzę państwową (jak to widać w 
zachodnich demokracjach).  
 
Czy jednak dostrzegamy, dzięki Internetowi i nowym mediom, 
nową rzeczywistość ukrytego feudalizmu i kierujących lub 
determinujących drugich i trzecich rąk (lobbing), której nie 
mogliśmy do tej pory dostrzec za pośrednictwem klasycznych 
mediów, czy też informacje w sieci dotyczące tego stanu 
naszego społeczeństwa są jedynie dezinformacją? 
 
Nawet możni wiedzą, że do średniowiecza populacja świata 
wzrosła do 500 mln ludzi, z czego ok. 50% - 70% głodowało i 
średnio nie żyło dłużej niż ok. 35 lat (potężny żył prawie dwa razy 
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dłużej) i że chociaż lub tylko dlatego, że liczby pokazują, że dziś 
(500 lat później) z 17 razy większa populacja świata z dwa razy 
życia możemy wyżywić 89% wszystkich ludzi i z naciskiem na 
zrównoważonej uprawy, ekologiczne i etyczne cele badawcze, 
jak również prawo dystrybucji żywności 100% rosnącej populacji 
światowej lub produkować nadwyżki żywności.  
i że dzisiejsi zwykli obywatele są bardziej wolni, mają prawa 
człowieka i konstytucje, mogą żyć dwa razy dłużej (niż kiedyś 
władcy) zdrowsi i z większą wolnością, dobrobytem i godnością 
niż w średniowieczu.  

 
 

Zmniejsza niepokój 

Poddać się lękom o własne życie, bojkotować odwagę i 
kreatywność poglądów na lepsze rozwiązania, to znaczy ukrywać 
własny brak odwagi i pomysłów, zrodzony z mojego lęku jako 
obowiązek moich bliźnich, a wykorzystać zbawienne pomysły dla 
życia mojego i bliźnich i utrudniać życie przez lęk to fatalna 
pułapka argumentacyjna, która niby daje bezpieczeństwo, a rodzi 
coś przeciwnego, czyli śmierć i biedę. Nie oznacza to, że dla 
najwyższego bezpieczeństwa naszej przyszłości z dzisiejszego 
punktu widzenia nie podejmuje się wszystkiego, co ma naukowe, 
oczywiste podstawy, aby szkody dla zdrowia, życia, dobrobytu, a 
także demokracji i wolności były jak najmniejsze.  
 
Niezależnie od tego, czy te obawy są prawdziwe, czy nie. Wpływ 
lęków na zdrowie, kreatywność i psychikę jest kluczowy. Ze 
względu na lęki, które od dziesięcioleci są permanentnie 
kreowane w społeczeństwach przez media bez edukacji na temat 
korelacji między strachem a efektem dla zdrowia, wolności, 
demokracji i kreatywności, staje się otwarcie oczywiste, że 
powinniśmy ustanowić globalną demokrację bezpośrednią, aby 
móc kształtować nowy globalny etyczny model społeczeństwa. 
Istnieją rozwiązania: Stańcie się bezpośrednimi demokratami i 
kwestionujcie wszystkie informacje z dziedziny polityki i nauki, 
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dopóki nie zrozumiecie ich znaczenia. Domagaj się od polityków i 
mediów, aby cała nauka i nowe, nie organizowane przez 
przemysł badania z plusami i minusami były konsultowane dla 
decyzji opartych na dowodach i środków przeciwko strachowi i 
publikowane w mediach w sposób zrozumiały dla każdego. 
Nie pozwólcie, aby opinie i półprawdy bez dowodów przekręciły 
wasze mózgi jako naukowe strachy-fakty! 

Odrzućcie opinie i raporty podsycające strach jako 
niedemokratyczne narzędzie i atak na demokrację, a także na 
wasze IQ, zdrowie, niezależność, godność i samostanowienie, i 
przestrzegajcie wszystkich środków ostrożności opartych na 
dowodach naukowych. 

Historia ludzkości pokazuje, że potencjał twórczy każdego nie-
narodzonego brakuje populacjom w ich dalszych krokach 
ewolucji (wolność, zdrowie, przedłużenie życia, dobrobyt, etyka i 
demokracja bezpośrednia). Dzieci rodzą się bowiem jako szybko 
uczący się geniusze. Społeczeństwo i szkoła, oprócz nauczania 
ABC i specjalizacji przedmiotowej, organizują redukcję i 
warunkowanie genialnej innowacyjności i zdolności myślenia 
dzieci.  
Dlatego każdy nowo narodzony jest mile widziany i 
wzmacnia suwerena w demokracji bezpośredniej 
możliwościami swojej nie przytłumionej inteligencji.  
 
Wielu geniuszy, którym zawdzięczamy naszą przyspieszającą 
ewolucję, nie urodziłoby się w ciągu ostatnich 100 lat. Nasz świat 
wyglądałby ponuro. Dowodzą tego również dane statystyczne 
dotyczące rozwoju ludności na świecie: Mając więcej ludzi na 
świecie, możemy żyć dłużej i wyżywić więcej osób w lepszy i 
bardziej zrównoważony sposób.  

To jest 90 procent miliardów klasy średniej, niebieskie kołnierzyki 
i białe kołnierzyki ludzi, i underdogs, ludzi żyjących w ubóstwie, 
szkoła produkowane kreatywność przyćmione, utrzymywane 
zdezorientowany w strachu i kreatywności IQ zmniejszona przez 
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sztucznie stworzone informacje medialne (fake news i 
rozproszone niejasne narracje spiskowe bez dowodów), z 
których każdy pozbawiony obaw o przyszłość mógłby globalnie 
przełamać moc projektowania strachu swoją wyzwoloną mocą 
twórczą i wyłaniającymi się z niej ideami i koncepcjami przy 
odpowiedniej edukacji twórczej. 

Na całym świecie są "ludzie wiedzy, lekarze, naukowcy, historycy 
sztuki, politycy, wolnomyśliciele, ludzie wpływowi i dziennikarze", 
lateralni myśliciele, z klasy średniej, którzy nas chronią, 
częściowo z narażeniem pracy lub życia, i którzy potrafią 
prawidłowo sklasyfikować fałszywe lub przesadzone informacje o 
strachu, prześledzić je empirycznie i myśleć logicznie bez 
"strachów", a także wyjaśnić nam prawidłowe powiązania na 
podstawie faktów naukowych.  
 

Dzięki większości znających się na rzeczy społeczeństw, rządy i 
wpływowi, jak również media są wezwane do skorygowania 
informacji i wynikających z nich działań, do rozważenia 
wszystkich empirycznych faktów i możliwości za pośrednictwem 
Internetu, aż do realizacji ochrony ludności i demokracji w imię 
praw, konstytucji i praw człowieka. Przezwyciężyliśmy ten trudny 
czas otwartych rządów feudalnych w większości krajów, 
ponieważ nawet dalekowzroczni i potężni zdali sobie sprawę, że 
tylko promocja kreatywności, zdrowia, przedłużenia życia, a 
także dobrobytu i wolności w szerokim zakresie populacji świata 
zapewnia życie, w tym ich własne przetrwanie, w uczuciu i 
pokoju z ich unikalnym dobrobytem i życiem.  

Klasyczne badania medyczne już za 20-30 lat dadzą ludziom (a 
najpierw potężnym) długo oczekiwane zdrowe i wielokrotne 
przedłużenie życia poprzez odmłodzenie komórek ciała. Ale z 
powodu ograniczonych finansów dla dużych segmentów 
populacji, nowy rów terroru zostanie narysowany między 
nowoczesnymi prawie-nieśmiertelnych (do około 20% populacji, 
którzy mogą sobie pozwolić lub nie mogą uzyskać te leki 
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przedłużające życie z powodu rządu blokującego dostęp) i saps i 
śmiertelników (około 80% populacji, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na lek odmłodzenia komórek ciała). Aby temu zapobiec, 
należy opracować program genowy, który sprawi, że zdrowie i 
odmładzanie komórek będzie dostępne globalnie i bezpłatnie dla 
wszystkich ludzi w jeszcze krótszym czasie. Fundacion Liedtke 
wspiera projekt badawczy dotyczący odmładzania komórek za 
pomocą aplikacji sieci społecznościowej o nazwie "www. 
aimeim.info", abyśmy mogli zrealizować pozytywny etyczny 
świat, w którym wszyscy ludzie mogą cieszyć się wiekami czasu 
oraz dobrobytem, zdrowiem i wolnością, aby dalej rozwijać i 
budować swoje myślenie, świadomość i kreatywność, aby 
rozwijać etyczny, zrównoważony i symbiotyczny świat z naturą 
jako "współświat". Prawa człowieka zawarte w Karcie Narodów 
Zjednoczonych i konstytucjach krajów demokratycznych 
gwarantują nam swobodny rozwój osobowości bez feudalnych 
rządów, niewolniczej pracy, tortur i strachu. Są to w ostatnich 
stuleciach ciężko zdobyte najwyższe dobra wolności, które 
umacnia się dzięki rosnącej i coraz bardziej świadomej ludności 
świata bez lęku oraz dzięki coraz bardziej rozwijającej się ONZ. 
Dowodzi tego nasza ponad tysiącletnia historia; 

więcej ludzi = więcej praw człowieka, więcej wolności,  
więcej bogactwa, więcej zdrowia i więcej życia,  

więcej know-how 

Każdy człowiek przynosi z sobą ok. 1200 - 1500 gramów 
genetyczno - twórczej, ale częściowo zablokowanej przez lęki 
masy mózgowej. Historycznie zawdzięczamy może 2000 
mózgów bez lęków minimalizujących umysł (2,4 - 3 tony masy 
mózgu w ok. 150 mln ton mózgu w 110 mld ludzi, którzy żyli do 
tej pory w historii ludzkości - ok. 0,000002% - którzy też byli 
prześladowani, eliminowani lub katowani) nasz rozwój wolności, 
zdrowia, żywności i nasze dzisiejsze - w porównaniu 
historycznym - trzy- lub czterokrotnie dłuższe życie. Dzisiaj 
mamy około 10 milionów ton żywej, ludzkiej masy mózgu na 
planecie Ziemi, z czego przez kreatywność około 100.000 ton 
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mózgu (700.000 do 800.000 ludzi lub około 0,01%) w różnych 
etapach w ciągu ostatnich 70 lat są już entdimmt. To im 
zawdzięczamy szczególnie szybkie i częściowo trwałe pokrycie 
popytu w społeczeństwach. To odblokowanie kreatywności i jej 
wykorzystanie będzie się rozwijać wykładniczo. Za 10 do 20 lat 
będziemy mieli 5-10 % odblokowanych kreatywnie ludzi (500 do 
1000 razy więcej niż dzisiaj), którzy będą kontynuować ten 
proces i będą chcieli jedynie produkować zrównoważone zasoby, 
tak aby ludzie i zwierzęta, w i z naturą, żyli razem zgodnie z 
zasadami etycznymi. W tym celu należy zminimalizować lęki 
wzbudzane w społeczeństwie przez media za pomocą nowego 
prawa medialnego (opartego na Karcie Praw Człowieka ONZ 
oraz wynikach badań neurologicznych i epigenetycznych nowego 
tysiąclecia) wraz z kodeksem medialnym. Sygnaliści tacy jak 
Julian Assange czy Edward Snowden, jak również ich ochrona 
przez społeczeństwo, mają ważne znaczenie systemowo-
korekcyjne i twórczo-przyspieszające dla tego rewolucyjnego, ale 
koniecznego rozwoju w celu przetrwania z etycznymi i 
zrównoważonymi zasobami twórczymi istoty ludzkiej, bez obaw 
przed tymi, którzy są u władzy, przed łamaniem praw człowieka 
przez tych, którzy są u władzy lub przez ich imperialne struktury. 
Każdy człowiek musi mieć prawo (jest to jego ludzkie prawo) do 
trwałego i zdrowego życia bez inscenizowanych lęków, a także 
bez użycia kapitału, do oddzielenia swojej wiedzy, świadomości i 
osobowości od śmieci, lęków i treści minimalizujących życie 
poprzez selektywną percepcję nowości, do rozróżniania 
informacji podtrzymujących życie od informacji zagrażających 
życiu. Musi mieć prawo do wyboru i, jeśli tak zdecyduje, do 
ewolucji, do nauki nowych zawodów w każdym wieku, ze 
świeżym umysłem i ciałem, do nauki, do poświęcenia się sztuce, 
ludziom, naturze lub samemu sobie i własnej mocy twórczej, a 
także do tymczasowego lub stałego nicnierobienia w 
rozwijającym się społeczeństwie zrównoważonej obfitości, z 
samouczącymi się programami i robotami, zwłaszcza że "nicość" 
jest względną nieodłączną cechą stworzenia.  
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Historia ludzkości dowodzi, że rosnąca kreatywność umożliwia 
zdrowie, dłuższe życie, dobrobyt dla wszystkich ludzi oraz 
naturalne i czyste środowisko, zrównoważoną produkcję 
żywności, energii i zasobów, a także stale rozwijającą się 
kreatywność wszystkich ludzi dzięki nowym informacjom. 

"Kreatywność roju, czyli inteligencja ludzkości... 
sprawia, że stają się twórcą." 

Ludzkość już dziś chroni siebie i przyrodę przed banalnymi 
mocarzami, przekazując ludności nowe odkrycia nauki, tak że 
możliwości przyszłościowe chroniące gatunki i przyrodę zyskują 
przestrzeń do zrozumienia i demokratycznego działania, a 
innowacje i informacje wynikające z inteligencji roju ludzi i 
służące budowaniu i rozszerzaniu ich przyszłości są 
rozpowszechniane na całym świecie za pośrednictwem Internetu. 

 
 
Zaczyna się drugie oświecenie: społeczeństwo światowe, jak 
dowodzi nasza historia ostatnich 50 lat (pomimo wojen 
zaaranżowanych przez banalne struktury władzy), staje się coraz 
silniejsze pod tą interpretacją wzrostu kreatywności poprzez 
rosnącą populację światową 10 lub 20 miliardów ludzi oraz trwałe 
i zdrowe życie w dobrobycie dla każdego człowieka z rosnącą 
kreatywnością roju. Teraz osiągnięto punkt, w którym nie można 
już odwrócić tego procesu bez globalnego unicestwienia 
kreatywności, a ludzkość po raz pierwszy dorośnie do 
zrównoważonego, etycznie zaprojektowanego wieku pokoju bez 
ograniczeń ze strony Inteligencji Globalnego Roju 
nieograniczonej populacji światowej.    
Kiedy polityka i media stawiają równanie; 

"Więcej ludzi = więcej kreatywności 
= 

Więcej etycznych i zrównoważonych rozwiązań" 
 

uzyskujemy to, co najlepsze ze wszystkich możliwych światów. 
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Kodeks Mediów 2014 

 
Inteligencja i promocja zdrowia lub 
ich zmniejszenie o informacje musi być 
zaznaczone. 

 
 
Lęki rozpowszechniane i indukowane przez rządy i media, jak wynika z nowo 
opublikowanych badań neurobiologicznych i epigenetycznych, wymagają 
publikacji: 
 

 Kod mediów 
 

Przesadzone, fałszywe i negatywne informacje szkodzą ciału,  
inteligencja, wolność i demokracja. 

 
Zwiększają one tylko zysk i władzę   

dyktatorów, polityków i pojedynczych korporacji  
i nie pomagają ludziom  
lub rozwój demokracji.   

 
My, ofiary,  

niedoinformowani, wprowadzeni w błąd przez państwo i media, spiskowcy i 
przestępcy oraz sprawcy krzywd, połączą się w grupy krajów jako 

pokrzywdzeni na całym świecie i złożą pozwy konstytucyjne przeciwko 
mediom i rządom w krajach, które nie zapobiegną redukcji sieci mózgowej, 

zniewoleniu umysłu człowieka i nie powstrzymają minimalizacji IQ populacji w 
swoim kraju.   

 
Jesteśmy  

ponad 2 do 2,5 mld osób podatnych na depresję  
Ludzie na świecie,       

ponad 100 milionów ludzi ginie przedwcześnie rocznie,   
niezliczonych za ich inteligencję,  

kreatywność i wolność,   
niekwantyfikowalne dyskryminowane,  

marginalizowanych i kreatywnych,  
tych z innych wyznań,      
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nadmierna liczba przestępców,  
morderców, dyktatorów i terrorystów,     
fatalistów i fanatycznych wyznawców,    

morderców i zamachowców samobójców,    
które napawają miliardy strachem,  

wyzyskiwanych i dobrowolnych  
Ludzie żyjący w niewoli,   

miliardy pozbawione możliwości rozwijania zdrowego życia,   
miliardy ludzi pozbawionych pozytywnej przyszłości i tych, którzy urodzą się 

w przyszłości  
to samo dzieje się z tobą.    

 
 Pozwiemy się o: 

nieudzielenie pomocy, pomocnictwo i organizacja 
przestępstw przeciwko prawom według prawa wyższego 

jak również obniżenie IQ populacji  
do uszkodzenia ciała w mózgu w konsekwencji ograniczenia 

zagwarantowanego w ustawach zasadniczych lub konstytucjach oraz w 
ustawach karnych państw  
Prawa wolności osobistej,  

 naruszanie praw człowieka i praw konsumentów  
i 

 Karta Praw Człowieka ONZ  
swobodny rozwój osobowości 

 
podżeganie, pomocnictwo i organizowanie 

 poprzez swoje organy i komunikaty medialne z: 
Morderstwo 
Terroryzm, 

Wyzysk, 
Przestępczość, 

Pozbawienie wolności, 
do dobrowolnego niewolnictwa, 

do redukcji inteligencji i kreatywności 
ludności 

i ograniczenie konkurencji w stosunku do 
inne gospodarki, 

dla promowania wojny, 
i przez lęki,       

ukierunkowane obniżenie IQ 
populacji, jak również niedopływu  

demokracji. 
 

Żądamy:  
Wymóg oznakowania w zakresie informacji medialnych.   
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Ponieważ konsumpcja genetycznie zakotwiczonych, uzależniających i 
subtelnie, ukrycie - wywołujących strach negatywnych informacji 

medialnych obniża inteligencję i zdrowie, konsument i konsumentka mogą się 
chronić jedynie poprzez ostrzeganie i etykietowanie.  

od negatywnych informacji.   
 

To wcześniejsze ostrzeżenie jest konieczne, ponieważ:   
a.) konsumpcja negatywnych informacji medialnych powoduje mutacje w 

synapsach odbiorcy, które blokują jego przyszłą wizję i kreatywność, 
 

b.) jest aktywowany przez negatywne informacje za pomocą genetycznego 
programu strachu i uzależnienia, obecnego we wszystkich istotach ludzkich 

(uzależnienie od dalszych negatywnych informacji) i pod wpływem 
uzależnienia traci swoją pierwotną zdolność podejmowania decyzji.  

jest poważnie ograniczona,    
 

c.) ponieważ jego zdolność do łączenia jest przyćmiona lub wyłączona, w tym i 
w porównaniu z jego zdolnością wizjonerską, pomysłowością, kreatywnością, 

która jest obecna bez lęków, oraz kreatywną inteligencją sieciową  
a więc jego pierwotna możliwość  

spektrum osobowości jest znacznie zminimalizowane,   
 

d.) niezdrowe reakcje strachu może ustawić w epigenetycznie i 
neurobiologicznie dla niego i być przekazywane do swoich dzieci.   

 
W związku z tym, negatywne informacje są  

godność człowieka,  
prawa człowieka,  
prawa karnego,  

naruszają demokrację, a także konstytucje lub ustawy zasadnicze  
i ich szkodliwy wpływ na zdrowie i kreatywność 

 w populacji.   
 

Pozwani  
nie ochroniły nas i nie ostrzegły przed tym, mimo lepszej wiedzy uzyskanej 

dzięki nowym wynikom badań neurobiologicznych i epigenetycznych, a także 
ewolucyjnych i behawioralnych: negatywne, wywołujące lęk i naruszające 

godność człowieka informacje, doniesienia medialne, gry, filmy,  
IQ i kreatywność chwilowo  

(zmniejszyć zdolność pozytywnego widzenia pod wpływem negatywnej 
informacji do 100%)   

zmniejszają zdrowie lub powodują choroby i zmniejszają motywację, 
oraz  

aby pozytywnie kształtować przyszłość.  
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Przeszkoda w uzdrowieniu i naprawie 
Ponadto pozwani działali umyślnie, ponieważ 

ukryli rozpoznanie sztuki 
proces lękowy mutacji przez negatywne informacje lub nocebo, 

który odwraca redukcje w łączności mózgowej lub IQ poprzez neurony 
lustrzane w mózgu, odwraca ograniczenia inteligencji poprzez 

neuronalne baypassy i przenosi kreatywność z kultury (technologia, 
sztuka, literatura) na populację, umożliwiając zdrowie, kreatywność, 

wolność i dobrobyt narodu. 
 

Nie jesteśmy  
za ograniczeniem wolności prasy, ale za znakowaniem negatywnych 

informacji, jak również przeciwko mieszaniu neutralnych dla zdrowia i 
pozytywnych informacji z informacjami negatywnymi, ponieważ szkodzi to 

fizycznie mózgowi i psychicznie ciału poprzez choroby, jak również 
samostanowieniu, rozwojowi osobowości i rozwojowi empatii z innymi ludźmi, 

jak również jest znacznym obciążeniem dla systemów społecznych i 
zdrowotnych.  

 
Jesteśmy temu przeciwni:  

kreatywność i uzdrowienie ludzkiej sieci neuronowej mózgu oraz wyższa 
inteligencja rojowa populacji jest hamowana przez rządową i medialną 

kartę blokady promowania kreatywności w populacji.  
 

Jesteśmy temu przeciwni:  
demokracja jako forma rządów jest tak zniszczona przez wewnętrzno-

strachowy podział człowieka, że widać wewnątrz kraju strach i zacofaną 
dyktaturę mentalnych demarkacji, a z zewnątrz "decyzje rządowe i 

wyborcze wbrew ustawie zasadniczej i prawom człowieka".  
a więc  

Sama demokracja staje się antydemokratyczna  
czyli jest zwrócony przeciwko samemu sobie. 

 
Negatywne informacje medialne, gry, filmy mogą prowadzić nawet do 30% 
niższego IQ, a także do obniżenia kreatywności, przestępczości, wrogości, 
wykluczenia, rasizmu, faszyzmu, wojen, pesymizmu, depresji, ubóstwa, 
zaburzeń zachowania, chorób, negatywnego życia, a także do 28% 
przedwczesnej śmierci.  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autor, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Pozytywne informacje medialne, filmy, gry oznaczone poniższym logo promują 
IQ, dobrobyt, rozwój osobowości, przyjaźnie, siłę kształtowania przyszłości, 
kreatywność, samostanowienie, wolność, demokrację i prowadzą do 
dłuższego i zdrowszego życia. 
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Kreatywność jest kluczem 2019-2020 
                             
              

W latach 60-tych, jako wynalazca i późniejszy adept sztuki, wciąż 
na nowo stawałem przed pytaniami, na które establishment 
kulturalny i edukacyjny nie potrafił udzielić satysfakcjonującej 
odpowiedzi. 
Już jako młody człowiek pragnąłem naukowo uzasadnionej 
jasności, ponieważ podobnie jak ja, miliony obywateli czuły: po 
prostu nie było logicznych odpowiedzi na nasze pytania 
dotyczące kreatywności w sztuce lub tego, jak możemy stać się 
bardziej kreatywni, mimo że na podstawie milionów przykładów i 
naszej historii mogliśmy zobaczyć, że kreatywność zapewnia 
nam zdrowie, godność, wolność, suwerenność, dobrobyt i 
przyszłość. 
 
Kluczowe pytania brzmiały: 

Czym jest sztuka i czy ma jakieś znaczenie? 

Czy dzieła sztuki to tylko nowe szaty króla, wizerunek i marketing, czy 
też kryje się za nimi coś, co należy ukryć przed społeczeństwem? Jeśli 
wszystko jest deklarowane jako sztuka, treść się rozmywa, a ubrania 
nadal nabierają kształtu poprzez mentalną mgłę.   

Czy nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, że wysiłek, aby zatrzeć i 
pozbawić zmysły sztuki nowoczesnej jest sygnałem alarmowym, że za 
sztuką musi kryć się coś więcej, tym bardziej, że dyktatorzy i ich 
państwowe wydziały propagandy z wypowiedziami podobnymi do 
dzisiejszych bohaterów sztuki tylko wzmagają swoje oddziaływanie na 
ludność przygnębieniem i dyskredytacją sztuki nowoczesnej, aż do 
wykluczenia i ukarania artystów włącznie. Czy sztuka służy tylko do 
spekulacji i zarabiania pieniędzy? Ale wtedy pytanie o sens sztuki 
pozostaje otwarte, skąd ten tabuizacyjny wysiłek państwa i 
historyków sztuki? Co jest z nim nie tak? Nie ma sensu tak duży 
wysiłek propagandowy historyków sztuki i czasopism artystycznych czy 
państwa aż po lekcje szkolne, jeśli za sztuką nie ma nic do odkrycia.  
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Czy pozbawianie zmysłów sztuki karmi egoistyczną świadomość 
klasową zarozumiałością i wykluczeniami, czy tylko zaciemnia 
prawdziwą wielkość ludzkiego ducha, obserwatora sztuki. Czy 
wykształcone mieszczaństwo, teraz, gdy religie coraz mniej są w stanie 
sprostać zadaniu podporządkowania swoich wyznawców słowu 
Bożemu i dogmatom kościelnym poprzez wyniki badań naukowych, 
powinno być wychowywane tak, by za pomocą sztuki stało się 
zdezorientowanym, bezradnym wyznawcą państwa? Czy historycy 
sztuki mogą stać się nowymi kapłanami, którym należy bezwarunkowo 
wierzyć na słowo, bo w przeciwnym razie apostaci i 
nieprzystosowani oraz niepodporządkowani jego duchowi zostaną 
wykluczeni ze wspólnoty sztuki i wykształconych obywateli. 1.) 

Czy to wszystko jest tylko teorią? 

Czy też sztuka ma jakieś tajemne, naukowo i empirycznie zrozumiałe 
znaczenie dla rozwoju naszego społeczeństwa, czy też jest to po 
prostu przestarzały system szkolnictwa (wprowadzony na początku ery 
przemysłowej). Czy może nawet jedno i drugie jest prawdą?  

Jeśli można udowodnić istnienie sztucznego wzoru, wszystko 
przemawia za tym, że jesteśmy epigenetycznie manipulowani. 

Te pytania chciałem realizować w poszukiwaniu formuły sztuki także w 
oparciu o nowe wyniki badań neurobiologicznych. 

Moje poszukiwania formuły dla wszystkich sztuk zostały nagrodzone 
w 1979 roku, ale dopiero w 1988 roku ostatecznie wprowadziłem 
formułę sztuki jako graficzny symbol ludzkich wytworów, (co 
odpowiadało prośbie, jaką w 1984 roku skierował do mnie Joseph 
Beuys, aby w bardzo prosty, jasny i zrozumiały sposób wyjaśnić 
wszystkim wszystkie ludzkie wytwory, czyli sztukę wszystkich epok). W 
książce "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Klucz do sztuki 
- Zagadki sztuki rozwiązane) wprowadziłem w 1990 roku w Niemczech 
do publicznej wiadomości formułę sztuki subiektywnej i obiektywnej, a 
w 2019 roku opracowałem system oceny sztuki z certyfikatem 
artystycznym dla dzieł sztuki o nazwie "Artinvest", który wyraźnie 
oddziela sztukę od dekoracji poprzez zawartość innowacji i poziom 
innowacyjności w dziele.  
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Formuła sztuki i ewolucji 2.) 
 

Życie + rozszerzenie świadomości = sztuka 

 
 
 

Prawem sztuki jest:  

"Rozpuszczanie be-limitów sztuki i historii sztuki lub świadomości 
poprzez sztukę".   

 

Prawo sztuki a rozwój społeczeństw 

"Publiczne stosowanie prawa sztuki przynosi zniesienie granic 
kreatywności, inteligencji i zdrowia oraz pomyślny rozkwit 
społeczeństw." 

 
"Wyższy poziom sztuki uwidacznia dialektyka Hegla z tezą, antytezą i 
syntezą zastosowana do sztuki w każdym dziele sztuki, a więc sama 
jest dziełem sztuki jako proces uwidoczniony w obrazie."    
Do tej pory formuła ta nie została opublikowana w Niemczech ani 
wprowadzona do programów szkolnych. 
Blokowanie kreatywności ludności poprzez niewprowadzanie formuły 
sztuki, jak również pozwalanie na obniżanie IQ poprzez strach przed 
rozprzestrzenianiem informacji 3.) utrudnia demokrację, ewolucję i 
rozwój duchowy oraz dobrobyt narodu. Politycy działają świadomie lub 
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nieświadomie poprzez zaniechanie pomocy, jak również pomoc i 
podżeganie nie tylko wbrew ustawie zasadniczej lub konstytucji 
swojego kraju, ale również wbrew "Zasadom według prawa 
wyższego", które jest ostatecznie ponad ustawodawcą i doprowadziło 
do skazania zbrodniarzy nazistowskich w Norymberdze. 
 
Politycy i poszczególne media mogłyby być pociągnięte do 
odpowiedzialności dzisiaj przez opublikowane wyniki badań w 
neurobiologii i epigenetyki za ukryte i aktywne pomoc i 
podżeganie do niewolnictwa, wyzysku, pozbawienia wolności i 
uszkodzenia ciała mózgu, i naruszenie "Reguły według wyższego 
prawa",  
 
a.  gdy informacje medialne, które wywołują choroby poprzez 

generowanie strachu i rozdrabniają IQ, są rozpowszechniane bez 
oznakowania ostrzegawczego (oznakowanie i ostrzeżenie jak w 
przypadku wyrobów tytoniowych), 

 
b.  jeśli formuła sztuki uniemożliwia naprawę sieci neuronalnej 

poprzez rozpoznanie sztuki i przywrócenie zdrowia, kreatywności i 
wzrostu IQ ludzi.  

 
Kontekst, który się wyłania: 
 
Obniżenie IQ z powodu negatywnych informacji  
plus wyłączenie naprawy genów i transmisji kreatywności poprzez 
formułę sztuki tworzy społeczeństwa z kreatywnością zamkniętą w 
wiecznym strachu. 
 
 
 
 
Politycy i media są zdumieni,  
że w innych krajach, takich jak Francja czy USA, populizm i rasizm, 
religie oraz segregacja od innych ludzi również zyskują na popularności 
wraz z obniżaniem się IQ.  
 
Nagłówki czasowe na 28 marca 2019 roku i cuda:  
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"Kiedyś byliśmy mądrzejsi. Przez dziesięciolecia IQ w krajach 
uprzemysłowionych wzrastał, także w Niemczech. Od kilku lat 
obserwuje się jego spadek. DLACZEGO?"  
 
Wystąpił odwrotny efekt Flynna. James Flynn odkrył w XX wieku, że 
IQ w krajach uprzemysłowionych wzrasta co roku. Najwyraźniej 
Niemcy są epigenetycznie zablokowani przed rozpoznaniem formuły 
sztuki. Jak jasno wynika z artykułu redakcyjnego IQ autorstwa Nataly 
Beuel, Nike Heinen i Tanji Stelzer w tygodniku "Die Zeit". Pomimo 
wszystkich wyników badań z epigenetyki, nadal nie ma doniesień o 
formule sztuki i jej pozytywnym działaniu w Niemczech. W Hiszpanii - 
przynajmniej na poziomie regionalnym - formuła ta została 
szczegółowo opisana już w 1992 roku, a jej zasada została wyjaśniona 
przez gazetę w 52 cotygodniowych artykułach pod tytułem "Art Puzzle 
Solved".  
 
Przede wszystkim musiałem zrozumieć, dlaczego - bez teorii 
spiskowych i bez konspiracji - w rozwoju duchowym nie tylko w 
Niemczech, ale i w innych krajach stoimy przed ciemną ścianą. Już w 
1910 roku, w swojej książce "Duchowość w sztuce", Kandinsky nazwał 
tę etyczną ewolucyjną barierę przeciwko dobrobytowi i przeciwko 
pozytywnemu rozwojowi wszystkich ludzi "czarną ręką".  
 
Społeczeństwo, media i politycy są w zasadzie niewinni, ponieważ 
można założyć, że ich działania nie są dla nich jasne i dlatego nie są 
przez nich świadomie kontrolowane. Nie ma też żadnych umów ani 
milczących porozumień w interesie jakichkolwiek tajnych grup, aby 
utrudniać rozwój umysłowy ludności, aby móc ją lepiej wykorzystać lub 
utrzymywać w stanie niezdolności do myślenia, uczyć ją źle mentalnie, 
aby można było nią manipulować i wykorzystywać jako masę wyborczą 
z pomocą mediów w niemal każdym kierunku. Demokracja 
parlamentarna była najważniejszym krokiem na drodze do lepszego 
świata z demokracją bezpośrednią aż do dzisiejszego rozwoju 
internetu. Próba zablokowania przez parlamentarzystów lub partie (jak 
w systemach dyktatorskich) IQ ludności poprzez strach i dostęp do 
nowych innowacyjnych dzieł sztuki poprzez błędne informacje, aby 
uzyskać legitymację do rządzenia przez 1000 lat i uniemożliwić 
demokrację bezpośrednią, nie powinna być uznawana. Nie jest jednak 
do wyjaśnienia, dlaczego nie uzyskano wiedzy, czym jest sztuka i że 
mimo to 100 000de sztuki i procesy praw autorskich na całym świecie 
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we wszystkich sztukach empirycznie dla wszystkich dzieł sztuki są 
prawnie i historycznie udowodnione.  
 
Jak na publikację formuły sztuki reagują osoby związane z 
rynkiem sztuki ugruntowanej? 
Krytyk sztuki Kenny Schächter wyjaśnia w filmie Arte (z 2017 roku w 
reżyserii Grita Lederera) o międzynarodowym handlarzu dziełami 
sztuki z 14 galeriami; Larry Gagosian. Cytat z filmu Kenny'ego 
Schächtera: 
"W świecie sztuki wciąż jest jak w mafii, kiedy omerta jest wymawiana, 
tam jest "tajemnica", jak w mafii są zasady, o których nikt nie mówi.  W 
świecie sztuki jest 60 miliardów dolarów rocznie. Prawdopodobnie 
największy biznes z najmniejszą ilością informacji o tym, jak działają 
jego mechanizmy. Larry Gagosian, handlarz dziełami sztuki w filmie: 
"Jeśli ludzie tego nie rozumieją, nie są częścią tego świata". (Omerta to 
mafijny kodeks honorowy. Mafijne przysłowie: "Kto jest głuchy, ślepy i niemy, 
ten żyje sto lat w spokoju"). Reakcji protagonistów rynku sztuki umknął 
fakt, że łamią oni prawa człowieka i prawo oraz zaprzeczają 
edukacyjnej misji muzeów, ale także, że myślą zbyt krótkowzrocznie i 
działają wbrew własnym oczekiwaniom zysku, co widać w porównaniu 
z rozwijającym się przez internet rynkiem książki. Wtajemniczeni 
handlarze dziełami sztuki postrzegają rynek sztuki jako swój własny, 
zamknięty monopolem biznes i uważają, że muszą chronić wynikające 
z tego zyski w tajemnicy przed łatwą do zrozumienia formułą sztuki. 
Jest to egoistyczne i utrudnia rozwój kreatywności w populacji ogólnej, 
tworzy zamieszanie w ocenie sztuki i zachęca do oszustwa "co jest 
sztuką lub dekoracją". Ponadto, jest to kontrproduktywne i złe dla 
rozwoju rynku sztuki, ponieważ wraz z globalnym otwarciem lub 
demokratyzacją rynku sztuki dla ludności poprzez formułę sztuki, rynek 
dzieł sztuki, artystów i produktów kreatywnych wzrośnie stukrotnie ze 
względu na wyższy popyt, jak również ceny Obiektywnych Dzieł Sztuki 
(innowacyjne prawdziwe dzieło historii sztuki) i Subiektywnych Dzieł 
Sztuki (dekoracja). Rynki podzielą się na sztukę obiektywną i 
subiektywną, ale oba będą rosły szybciej. Aby otworzyć drogę do sztuki 
dla muzeów, miłośników sztuki i ogółu społeczeństwa, Fundacion 
Liedtke opracował certyfikat sztuki o nazwie "Artinvest", który na 
podstawie innowacji w dziele wyjaśnia, czy dane dzieło jest 
prawdziwym dziełem sztuki (Sztuka Obiektywna) czy dekoracją (Sztuka 
Subiektywna). (zob. też: www.freebocks.gratis) 
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Trzeba jednak sięgnąć głębiej niż rynek sztuki do badań 
behawioralnych, jeśli chce się wiedzieć, dlaczego jesteśmy 
uwarunkowani do zablokowanego dostępu do naszej genetycznie 
dostępnej kreatywności. Okazuje się, że nawet w systemie szkolnym 
kreatywność nie jest reprezentowana lub jest przeinaczana. Sztuka jest 
celebrowana jako przebłysk geniuszu, a nie dokumentowana i 
trenowana jako proces innowacyjny, którego można się nauczyć. 
Formuła sztuki, która otwiera łatwy dostęp do selektywnej percepcji 
innowacji nawet dla dzieci (dzieci rodzą się jako geniusze nauki z już 
precyzyjnie okablowanymi mózgami), jest niedostępna nie tylko dla 
dzieci, ale dla całych społeczeństw. 
 
Geniusz dziecka jest okaleczany lub zabijany przez XVIII-wieczny 
szkolny system informacyjny. Jak wiele zasobów umysłowych i 
zrównoważonych innowacji społeczeństwo traci po drodze?   
 
Okazuje się, że nawet w akademiach sztuk pięknych nie uczy się 
procesu tworzenia poprzez formułę sztuki, ale na pierwszy plan 
wysuwają się techniki z przeszłości. W tych warunkach oderwanie się 
od tworzenia sztuki, bycia twórczym, jest dla uczniów bardzo trudne.  
 
Inżynier innowacji? 
Uniwersytety i uczelnie nie uczą inżynierii innowacji w oparciu o wzór. 
Student nie może uzyskać dyplomu inżynierskiego ani tytułu dr inż. 
 
Ale tak jak w XV-XVIII wieku, dzięki prasie drukarskiej, ludność sama 
nauczyła się czytać i pisać, tak ogólny pogląd na stworzenie i 
innowacje, jak również ich ewolucyjny postęp, będzie przyswajany 
przez młodzież w Internecie z wybiórczym spojrzeniem na formułę w 
samokształceniu. Z pomocą przychodzi mu szerząca się 
hiperaktywność, będąca wyjściem ze starych wartości społeczeństwa, 
które uległy przewrotowi. 
 
 
 
 
Jaki jest sens stosowania starej techniki nauczania.  
Niewłaściwie wyszkoleni w tym samym systemie decydenci wyrządzają 
państwu i ludziom szkodę, stosując ograniczony i zarządzany system 
Pawłowa.  
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Kontynuować nauczanie treści (które rozpoczęło się wraz z epoką 
przemysłową - dzięki Bogu - i szkoliło pracowników dla maszyn, ale na 
dzień dzisiejszy z braku przyszłych koncepcji, ponieważ nie byliście 
szkoleni w stosowaniu samej formuły kreatywności). Stare koncepcje 
szkolne nie wystarczą, aby w nowych czasach zapewnić wszystkim 
ludziom dobrobyt, zdrowie i urzeczywistnić demokrację gwarantującą 
godność człowieka.  
 
Czy w perspektywie średnioterminowej dojdzie do kolejnych 
niepokojów społecznych? 
Co mają robić w przyszłości ludzie, których kreatywność została 
stłumiona przez państwo i jego system szkolnictwa, a maszyny, 
komputery i stale rozwijające się programy przejmują stale 
powtarzającą się pracę?  
 
Mamy tylko jedno wyjście, jeśli nie chcemy pogrążyć się w rewolucjach, 
wojnach o podziały i podziałach społeczeństw o zacofanych lub 
prawicowych ideałach:  

- otworzyć kreatywność z formułą sztuki w szkołach i wśród 
ludności,   

- Oznakowanie wywołujących lęk, negatywnych informacji 
medialnych (np. o wyrobach tytoniowych),  

- zapewnić wszystkim ludziom podstawowy poziom dobrobytu. 
  

 
Badania wykazują: Genetyczne i poznawcze zdolności są wpisane w 
geny każdego człowieka, aby ożywić jego geniusz. Średnie IQ w 
populacjach znowu wzrośnie. 
 
Efekt odrodzenia pomysłowych zdolności człowieka staje się widoczny 
w ciągu trzech do sześciu miesięcy.  
 
Politycy wciąż wierzą (mimo doświadczeń z internetem i mediami 
społecznościowymi, które temu przeczą), że zbyt duża kreatywność 
społeczeństwa pogrąży państwo (lub polityków) w chaosie.  
 
To nie jest prawda. W tym przypadku jest odwrotnie.  
Państwa i firmy prosperują z nieznaną wcześniej siłą przyszłości, co 
widać na przykład w firmach internetowych. To może przestraszyć 
tych, którzy myślą w starym systemie szkolnym i doprowadzić do 
zamknięcia. Dla nowo myślącego człowieka przynosi to radość i 
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otwiera przed nim przyszłość. Przy dochodzie podstawowym ludzie 
będą podejmować tylko te prace, które uznają za przyjemne lub 
sensowne. Obecnie w Niemczech już 5 milionów osób pracuje w 
ramach wolontariatu. Tygodniowy czas pracy człowieka będzie się 
zmniejszał, co widać na podstawie danych z ostatnich 100 lat. Państwo 
będzie musiało odejść od faktu, że to przedsiębiorstwa są kontrolerami 
czasu pracy i "poborcami podatków" dla pracowników i zatrudnionych. 
Powstaną nowe modele pracy, które będą uwzględniać skłonności, 
sens, godziny pracy, wykształcenie, aktualny stan psychiczny i 
fizyczny, odpowiedzialność za pomocą wspólnych metadanych oraz 
przywilej pracy dla wspólnego dobra poprzez umożliwienie 
pracownikom regulowania i przydzielania własnych godzin pracy 
według własnego uznania. Również w tym zakresie firmy internetowe 
mogą już korzystać z doświadczeń. Praca staje się hobby i nagrodą. 
Pierwszym podejściem do tego jest NWoW - New World of Work lub 
New Way of Working. 
 
Formuła sztuki jest wprowadzona do szkolnego programu nauczania. 
Konstytucja lub ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę twórczą i 
zawiera prawo do kształcenia się w formule artystycznej, jak również 
to, że negatywne informacje medialne, filmy, zdjęcia i gry obniżające 
IQ, które uszkadzają mózg, muszą być oznaczone i nie mogą być 
mieszane z normalnymi informacjami, jak to jest zapisane w Konstytucji 
lub ustawie zasadniczej.  
 
Nowy popularny sport nazywa się wymyślaniem, tworzeniem sztuki 
i rozwijaniem nowych, lepszych, zrównoważonych i etycznych 
koncepcji na dziś i jutro. Bądźcie kreatywni, stańcie się twórcami i 
żyjcie sensownym życiem, materializujcie pozytywne idee i 
wprowadzajcie je w świat. 
 
Z mojego własnego doświadczenia  
 
Po tym, jak w 1988 roku udowodniłem historycznie i naukowo 
formułę sztuki graficznej jako kodu innowacji, w latach 1989-1993 
opracowałem nowe formaty (TV, druk i radio) z formułą sztuki dla 
mediów, aby upowszechnić tę formułę w społeczeństwie w celu 
zwiększenia kreatywności, jak również aby przygotować nas na nowy, 
przewidywalny czas coraz szybszego rozwoju innowacji na świecie i 
aby uwolnić genetycznie istniejącą, selektywną percepcję 
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innowacji w sieciach mózgowych ludności, po prostu i trwale 
epigenetycznie ponownie; 
a. Poszukiwanie skarbów - poszukiwanie dzieł sztuki na pchlich 
targach z formułą sztuki  
b. 1.000 dzieł historii sztuki i Twoje innowacje,  
c. Błyszczące gwiazdy - prezentacja innowacji w twórczości młodych 
artystów.  
   
Po tym, jak stwierdziłem, że media zablokowały formułę sztuki dla 
reportaży, a także nie chciały jej publikować w nowych formatach, 
podjąłem decyzję o rozkodowaniu dużej wystawy sztuki z 1000 
oryginalnych dzieł światowej sławy artystów sztuk pięknych za pomocą 
formuły i przeprowadzeniu jej przez różne epoki sztuki z dziełami 
muzyki i literatury w celu udokumentowania ważności formuły dla 
wszystkich dzieł sztuki, sztuk i ruchów artystycznych.  
 
Dzięki prywatnie zorganizowanej i szczególnie dużej wystawie prosta, 
prosta formuła innowacji, którą rozumie każdy ośmiolatek, miała zostać 
zaprezentowana publiczności na całym świecie z międzynarodowymi 
patronami. Odniosłem wówczas mylne wrażenie, że wystawa nie może 
już zapobiec wprowadzeniu formuły sztuki.  
 
Od 1994 roku zorganizowałem wystawę sztuki "art open" na 23.000 
metrów kwadratowych z ponad 1.000 oryginalnych dzieł sztuki, a jako 
mecenasi z formułą sztuki zapoznali się i przekonali o jej słuszności 
niemiecki minister, były prezydent Rosji i królowa Hiszpanii oraz 
odpowiedzialni dyrektorzy muzeów i kolekcji z Rosji, Polski, Hiszpanii, 
Szwecji, Francji i Niemiec. W muzeach za darmo wypożyczano mi 
dzieła wielkich mistrzów sztuk pięknych. Wśród nich byli Dali, Picasso, 
Rubens, El Greco, Beuys, Malewicz, Kandinsky i kompletne duże 
wystawy epoki kamiennej, sztuki Voodoo, rosyjskiego średniowiecza, 
sztuki XIX wieku, jak również prace Christo, Gigera i Ernsta Fuchsa, 
aby wyjaśnić formułę sztuki z tymi dziełami na wystawie "sztuka 
otwarta - sztuka od epoki kamiennej do współczesności" i przedstawić 
publiczności jej ogólną ważność we wszystkich okresach i ruchach 
artystycznych. 
 
Art Open" była pierwszą na świecie wystawą sztuki, która pod 
względem treści obejmowała różne epoki i potrafiła objaśnić dzieła za 
pomocą jednej formuły.  
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Dzieła sztuki zostały udokumentowane przez formułę sztuki w ich 
kulturowych etapach innowacyjnych, co po raz pierwszy 
zaowocowało całościowym, zorientowanym na ewolucję spojrzeniem 
na kolejne etapy rozwoju. Dla zwiedzających wystawę było jasne: 
sztuka bez innowacji / ewolucji nie istnieje. Dzieła bez innowacji są 
dekoracją epigonalną.  
 
Niezauważona przez opinię publiczną, formuła ta zapisała się w 
historii kultury. 
Jako konsultant mogłem pracować z:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. dr Harald Szeemann 
Prof. dr Manfred Schrey 
Prof. dr Friedemann Schrenk 
Udało mi się pozyskać wielu ekspertów o ugruntowanej pozycji 
akademickiej i społecznej. Udało mi się również przekonać innych 
dyrektorów muzeów do formuły sztuki i pozyskać ich dla wystawy 
"sztuka otwarta". 
 
Wystawa została otwarta 10 lipca 1999 r. w halach wystawowych 
w Essen.  
Zwiedzający mieli wstęp wolny, a prezentacja / wystawa była otwarta 
dzień i noc - 24 godziny.  
W rozmowach z miastem Essen zażądano z góry, aby w przypadku 
kontynuowania budowy wystawy pobierano opłatę za wstęp w 
wysokości 20 DM od zwiedzającego. Tylko wtedy można było 
zagwarantować utrzymanie wsparcia ze strony miasta, co obejmowało 
z jednej strony stronę finansową, a z drugiej strony zapewnienie 
sprawnego działania, bez przeszkód i innych zakłóceń lub sankcji. Nie 
mogłem i nie chciałem zgodzić się na te warunki, ponieważ już w 1996 
roku wynająłem hale wystawowe na terenie wystawowym o łącznej 
powierzchni 23.000 metrów kwadratowych za stałą kwotę 200.000 DM, 
a warunki otwarcia w lipcu 1999 roku zostały umownie uzgodnione i 
zaplanowane ze wszystkimi sponsorami i kredytodawcami prac.  
W odpowiedzi na moją odmowę, w regionie pojawiła się fala 
fałszywych wiadomości i zmanipulowanych doniesień mających na celu 
storpedowanie wystawy. 
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Messe Essen GmbH (spółka miasta Essen) zaproponowała mi 
zorganizowanie "Art Open" jako corocznego projektu 
wystawienniczego w imieniu miasta z niewielkimi zmianami (20 DM 
wstępu od osoby) i przesunięcie pierwszego "Art Open" z 1999 roku o 
kilka lat w przyszłość. Ze względu na obowiązujące kontrakty, 
tymczasowa zmiana lokalizacji oraz pobieranie 20 DM za wstęp 
wydawały się wówczas nierealne. W marcu 1999 r. rada miasta podjęła 
decyzję o rozbudowie hal wystawowych Messe Essen, która 
rozpoczęła się w tym samym miesiącu co "otwarcie sztuki" i ciągnęła 
się przez lata. Wynajęte hale wystawowe zostały odgrodzone płotem z 
desek. Wejście na wystawę zostało przeniesione do nieznanego 
wcześniej wejścia do holu. 
 
Z mojego obecnego punktu widzenia zamknięcie "art open" było 
planowane już przed otwarciem. Ponieważ wystawa była już 
utrudniana i sabotowana podczas budowy. W przypadku otwarcia 
grożono atakiem bombowym. Włamano się do biura dyrekcji wystawy, 
skradziono komputery z korespondencją i planami. Poczta od 
sponsorów nie dotarła do biura organizacji.  
 
Wieczorem 14 lipca przy okazji konferencji prasowej o godz. 22.00 w 
obecności ok. 100 dziennikarzy z Zagłębia Ruhry odbyła się 
prezentacja i pokaz formuły sztuki za pomocą wystawionych prac (jak 
się później okazało, przedstawiciele prasy z mediów pozamiejskich 
zostali wprowadzeni w błąd przez oficjalną służbę bezpieczeństwa 
miasta Essen, tak że w końcu znowu odjechali). Następnego dnia rano, 
o godzinie 10 czasu lokalnego, "sztuka otwarta" została zamknięta 
poprzez wymianę zamków we wszystkich drzwiach sal wystawowych. 
Zwiedzających nie wpuszczano do sal, a ochroniarze dodatkowo 
sprawdzali, czy nikt nie może zwiedzać wystawy. Zagraniczni 
przedstawiciele prasy, którzy przybyli na konferencję prasową, zostali 
zawróceni przez strażników miejskich. Jednocześnie jednak 
uniemożliwiło to globalne wprowadzenie formuły sztuki oraz szybszy i 
trwały rozwój dobrobytu poprzez wzmocnienie siły innowacyjnej 
narodów. 
 
Wbrew obowiązującemu prawu i bez względu na wysokiej klasy dzieła 
sztuki, wyjątkowość wystawy, formułę sztuki, koncepcję historyczno-
artystyczną czy mecenat: 
 
Królowa Sofia z Hiszpanii 
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Dr Norbert Blüm, minister federalny 
Michał Gorbaczow, laureat Nagrody Nobla 
 
a także ignorując niemiecką Ustawę Zasadniczą, dzieła sztuki zostały 
włączone do formuły. 
 
Ubezpieczenie dzieł sztuki postawiło warunek, że zwykłe / stare zamki 
zostaną wymienione na nowe zamki bezpieczeństwa. Kierownictwo 
wystawy wiedziało o tym warunku ubezpieczenia, ponieważ wymieniło 
stare zamki na nowe zamki bezpieczeństwa. Mimo to, przy wysokim 
ryzyku dla dzieł sztuki najwyższej klasy (stare zamki i anulowane 
ubezpieczenie), zamki zostały wymienione z powrotem przez firmę 
Messe GmbH z miasta Essen. Sąd potwierdził później, że zamknięcie i 
wymiana zamków w drzwiach hal wystawowych były niedozwolonymi 
samowolnymi działaniami wynajmującego.  
 
Już Adolf Hitler był przekonany, że twórcze dzieła sztuki zmieniają sieć 
neuronów w mózgu widza lub czytelnika. Dlatego szczególnie twórcze 
dzieła o nowych perspektywach lub innowacyjne były dyskredytowane 
jako zdegenerowana sztuka wobec ludności, ich autorzy byli 
prześladowani lub, jeśli były to dzieła literackie, palone.  
 
Konfiskata lub spalenie dzieł sztuki nie były możliwe. Ale zamknięcie i 
przerwanie wystawy było możliwe, aby prace z formułą sztuki nie stały 
się wiedzą publiczną.   
 
W pierwszym szoku w 1999 roku było dla mnie zupełnie niezrozumiałe, 
dlaczego to zamknięcie w Niemczech zostało zarządzone przez władze 
z błahych i sfingowanych powodów, skoro Trzecia Rzesza nie istnieje 
już od 1945 roku. 
 
Formuła sztuki, która wyjaśnia sztukę społeczeństwu, sprawia, że 
ludzie stają się jej odbiorcami i stają się bardziej kreatywni, co 
wzmacnia ich i demokratyzuje wszystkie sztuki, jest dziś jeszcze 
"sztuką zdegenerowaną"? Pod względem historii sztuki można go zaliczyć 
do Pop Artu (w Pop Artu przedstawiane są popularne symbole ludu, a 
jednostka wyniesiona jest do rangi gwiazdy). Formuła sztuki, w swej prostocie, 
deklaruje, że Pop Art i wszystkie sztuki są innowacją, czyniąc tym samym 
każdą sztukę Pop Artem i każdego człowieka twórcą.  
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Gdzie jest medialne oburzenie historyków sztuki, koneserów 
sztuki, krytyków sztuki, filozofów i intelektualnych pionierów? 
 

"Wydaje się, że umknęło ich uwadze, że formuła sztuki.  
jest cesarzem pop-artu, demokratyzującym wszystkie sztuki, a 

jednocześnie pozbawiającym się władzy." 
 

Dopiero kiedy jakiś czas później ocknąłem się ze sztywności 
wymuszonego zamknięcia i porównałem kontekst odkryć z moich prac 
gene-art (z lat 80-tych) z nowymi wynikami badań epigenetycznych nad 
programowaniem genów i ich dziedziczeniem, dostarczyły mi one 
wskazówek i dowodów, co stało się w Niemczech w 1999 roku, jako 
byłym kraju hitlerowskim, twierdzy i wyspie odwetu na sztuce i 
twórcach dzieł nowoczesnych (którzy w większości byli Żydami), 
poprzez epigenetyczne zaprogramowanie naszych przodków i ich 
potomków. 
Epigenetyczne uwarunkowanie sieci neuronalnych ukierunkowało 
wdrukowanie programów genowych przez fałszywe informacje i 
nieobiektywne wiadomości medialne przeciwko innowacjom w sztuce 
(sztuka zdegenerowana), jak również przeciwko narodowi 
żydowskiemu, świadomość Niemców została uwarunkowana przez lęki 
z czasów nazizmu. 
 
Obecna opinia niektórych historyków sztuki, że nie da się wyjaśnić 
sztuki za pomocą formuły, poparta jest własnym doświadczeniem 
miłośnika sztuki, że sztuki nie da się wyjaśnić za pomocą formuły, "bo 
jej nie ma". Sztuka jest w oku patrzącego - to popagandowa opinia 
wykształconego mieszczaństwa. To zmieniło epigenetyczne 
uwarunkowania, ale przeniosło zbiorowe lęki przyszłości z tymi 
zmianami do obecnego czasu. 4.) 

 
To zaprogramowanie genów, jak pokazuje polityka, jest jeszcze dziś w 
dużej mierze nieuświadomione, ale może zostać zbiorowo wymazane 
przez publikację formuły sztuki.  
Możliwość ta została zablokowana przez epigenetycznie wdrukowane, 
nieświadome posłuszeństwo wobec nazistowskiego imperium, które 
trwa do dziś. 5.)  

 
Niemieckie czasopisma "Prinz" i "Spiegel" relacjonowały formułę sztuki 
bez dyskredytacji i złośliwości.  
Tekst oryginału Spiegel autorstwa Ulrike Knöfel:  
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"W ten sposób stworzył formułę sztuki "życie + ekspansja świadomości 
= sztuka". A w Essen chce oświecić świadomość mas - Liedtke liczy 
się z "milionem odwiedzających plus XXL". Znaki z rekordowymi 
hasłami mają uczyć zdumionych laików, jakie nowe rzeczy stworzyli 
sławni artyści: Obok obrazu manierystycznego El Greco widnieje 
tablica "Rozszerzenie proporcji ciała", obok Kandinsky'ego "Początki 
abstrakcji". Takie "innowacyjne wynalazki", chce wiedzieć Liedtke, są 
jedyną tajemnicą wielkiej sztuki. Jeśli amatorzy zrozumieliby ten "język 
sztuki", mogliby potem sami podjąć działania artystyczne w pracowni 
twórczej. I w ten sposób zrobić coś dla ich dziedziczności. Każde 
spostrzeżenie, które mistrz uważa za odkryte, ma wpływ na geny." 6.) 

 
Zamykanie sztuki otwartej i formuły sztuki, która do dziś jest 
"tabuizowana" przez media, odbyło się ze szkodą dla kreatywności i 
rozwoju IQ społeczeństwa, i to pomimo tego, że już w 1999 roku było 
widać, że tylko kreatywne i inteligentne społeczeństwa będą miały w 
przyszłości szansę zaistnieć na rynku światowym, a o skutkach 
uznanej sztuki najwyżsi politycy, władze i media zostały przeze mnie 
wcześnie poinformowane listownie. Jeśli nie otworzymy sztuki i 
kreatywności z formułą sztuki - jak czytanie i pisanie w XVIII wieku - dla 
ludności, stracimy grunt innowacyjny, aby odnieść sukces na rynku 
światowym.  
 
Takie zachowanie nie tylko narusza ogólnie pojętą demokrację, ustawę 
zasadniczą czy konstytucje, ale także przepisy karne i Kartę Praw 
Człowieka ONZ. Jest to również szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa, 
przedsiębiorstw i całego kraju, antydemokratyczne i promuje "handel 
niewolnikami z dobrowolnymi niewolnikami" poprzez redukcję 
osobowości i inteligencji, a także blokuje informacje o pochodzeniu, 
kultury i siły innowacyjnej narodu oraz siły innowacyjnej i ewolucji 
ludności świata jako "zamykanie i przechowywanie w obozach" 
ważnych dzieł sztuki-historycznej oraz niszczenie i kradzież dóbr 
kultury, które służyły także do oddzielania pokonanych lub 
zdominowanych narodów od innnowacji ich ojców oraz do 
niszczenia wiedzy o zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz sile idei 
narodu przechowywanej w dziełach i zabytkach (patrz np. np. 
Kartagina, Aleksandria, a w niedawnej przeszłości działania Stalina, 
Hitlera, Mao). Albo konfiskować i więzić dzieła sztuki i, jak w przypadku 
wielkich pomników, wyposażać je w mistyczne, zaciemnione 
wyjaśnienia ich istnienia lub znaczenia z nową i fałszywą treścią 
(jaskinie z epoki kamiennej, piramidy, okrągłe grobowce, Stonehenge, 
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dysk nieba z Nebry, itd.) Podporządkowana ludność mogła 
rozwinąć tak mało siły, kreatywności, innowacji i nie powinna mieć 
wiedzy o zdrowiu z zastosowań medycyny mądrych kobiet i mężczyzn 
medycyny (którzy byli prześladowani i zabijani). Człowiek musiał 
bezwarunkowo podporządkować siebie i swój umysł dogmatom 
religii i woli władców. Poprzez fałszywe i tłumione informacje 
uniemożliwiono połączenie z innowacjami zawartymi w starej kulturze 
własnej, tak że ludność nie mogła się do nich ponownie przyłączyć i 
wystąpić jako jeden naród przeciwko rządzącym strukturom. Ludzie byli 
trzymani bez siły pomysłów, w strachu, chorzy i zepsuci, aby lud i 
ziemia mogły być łatwiej wykorzystywane przez władców. Dzięki 
humanizmowi te zamknięcia umysłu zostały stopniowo zniesione. 
Wprowadzono demokrację parlamentarną. Dzięki podniesieniu 
utraconej wiedzy o "uzdrawiających procesach sztuki i innowacjach 
kulturowych" przodków, dzisiejsi ludzie mogą poprzez demistyfikację 
dzieł sztuki połączyć się z oświeceniem epoki nowożytnej i 
dysponować odkrytą wiedzą. Drugie Oświecenie (które pokazuje, że 
każdy człowiek jest twórcą) rozpoczęło się jako sygnał od wystawy 
sztuki otwartej w Essen w 1999 roku, która została zamknięta po pięciu 
dniach.  
 
Czy formuła sztuki powinna być dostępna tylko dla 
wtajemniczonych i koneserów sztuki, a dla ludu pracującego 
powinna pozostać tajemnicą? 
Galileusz został potępiony, ponieważ spisał i przekazał swoją wiedzę w 
języku włoskim, języku ludu, a nie w łacinie, języku duchowieństwa, jak 
wynika z ówczesnych watykańskich akt procesowych.  
 
Wzór sztuki dla ludności? 
Ale do dzisiaj ludność nie wie, mimo że na konferencji prasowej 
formuły sztuki 14.7.1999 o godz. 22.00 w salach wystawowych "art 
open" (w obecności i w osobistej rozmowie o formule sztuki i jej 
skutkach dla ludności z redaktorką Zeit Ursulą Bode) i milionach 
przekazów medialnych poprzez relację z zamknięcia wystawy sztuki 
"art open" w dniu 15.7. że istnieje łatwa do zrozumienia, empirycznie 
udowodniona formuła sztuki, którą można zastosować do wszystkich 
form sztuki i z którą każdy może po prostu zrozumieć sztukę, widząc 
ją i w wyniku tego procesu zwiększyć własną kreatywność za pomocą 
naturalnych procesów neurobiologicznych i epigenetycznych. 
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W "Die Zeit" z 15 lipca 1999 r. pani Bode w artykule skażonym 
zarozumiałością i dyskredytacją pod nagłówkiem: "Spinnerpotenz" 
napisała dwuznacznie: "Liedtke jest komunikatywny" i w jednym zdaniu 
objaśniła złośliwie formułę sztuki.  
 
Leonardo da Vinci, który tworzył swoje dzieła wiedząc, jak działa 
formuła, powiedział o procesie pracy z tą wiedzą w sztuce: "Widzieć i 
rozumieć to ta sama rzecz". 
 
W 2005 roku opublikowałem książkę o zamknięciu wystawy "art open" 
zatytułowaną "Code Liedtke", która z mojego punktu widzenia wyjaśnia 
tło zamknięcia wystawy. Formuła sztuki była poprawna i wytrzymała 
wszelkie dalsze badania empiryczne, na milionach dzieł sztuki, 
zarówno przez badaczy, jak i najbardziej znanych historyków sztuki. 
Nigdy jednak nie doszło do publicznej dyskusji na temat tej formuły. 
Świadomość jej istnienia w Niemczech po prostu nie istnieje, a 
informacje na jej temat są ukrywane przed ludnością - lub jeśli już się o 
niej wspomina, to powierzchownie i złośliwie, bez zaangażowania w jej 
przesłanie i działanie.  
 
Czy formuła sztuki i otwartej wystawy sztuki przełamała historyków 
sztuki z całą mocą metody zbyt prostego dekodowania wszystkich 
sztuk dla ludności, jako naruszenie nieludzkiego i utrzymywanego 
przez wieki muru wiedzy, chroniącego intelektualne rozgraniczenie od 
proletariatu, że ten ostatni mógł tylko zareagować bezprawnym 
zamknięciem otwartej sztuki i złośliwością? Bezradne i do dziś 
aspołeczne zachowanie historyków sztuki i mediów było, w późniejszej 
obserwacji, historyczno-artystycznym wyróżnieniem dla tej formuły. 
 
Czy swobodny rozwój osobowości poprzez twórczą inteligencję i więcej 
demokracji jest świadomie niechciany w Niemczech w 1999 roku? Jeśli 
czołowi politycy nie są odpowiednio informowani przez doradzających 
im historyków sztuki, to trzeba sprawić, by promocja kreatywności 
ludności stała się sprawą szefa, bo od wprowadzenia formuły sztuki 
zależy rozwój całego kraju. UE zdała sobie z tego sprawę i ogłosiła rok 
2009 rokiem promowania kreatywności wśród ludzi. Na nic się to zdało, 
bo istnienie formuły sztuki nie dotarło do polityków. 
 
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w tej sprawie: 

 
"Mam nadzieję, że Twoje pionierskie podejście doprowadzi do szerszego, 
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natychmiastowego poznania wielu osób z 
 ze sztuką.  

Myślę, że w naszych czasach jest to szczególnie ważne 
 i szlachetne zadanie." 

 
Michaił Gorbaczow 

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla / Patron otwartej wystawy sztuki Código Universo 

 
Co sprawia, że mimo oświecenia etyczny rozwój społeczeństw 
jest tak trudny?   
 
Czy zakorzenione w historii tabu myślowe hamują nasz 
rozwój? 
 
Bliższe spojrzenie i uwzględnienie nowych wyników badań 
neuronalnych i epigenetycznych pokazuje, że jesteśmy od tysięcy lat 
neuronalnie i epigenetycznie uformowani przez naszą historię z 5 
"tajnymi tabu myślowymi" jako podstawą myślenia, które są stale 
dostosowywane w teraźniejszości przez informacje medialne, w 
połączeniu z selektywnym postrzeganiem dostosowanym do 
epigenetycznego uformowania wstępnego, tak że poprzez te 
wykluczenia i w ostatnich czasach nowy narodowy socjalizm, poprzez 
przyszły projekt strachu w mediach, mógł się tylko rozwinąć. Dotyczy to 
jednak nie tylko Niemiec, ale bez ograniczeń wszystkich grup, 
społeczeństw i krajów. 
 
Te myślowe tabu są tak podstawowe i zakodowane w taki sposób, 
że nie możemy ich nawet rozpoznać jako myślowe zakazy czy 
tabu. W najlepszym razie rozpoznajemy je jako przykazania 
religijne, tradycję, opinie polityczne lub standardowe frazy, ale nie 
jako stare epigenetyczne odciski, które zachowały się do dziś i są 
odnawiane i zmieniane wciąż na nowo przez rytuały, tradycję i 
informacje.  
 
Nieuniknione dla etycznego rozwoju człowieka jest zainicjowanie 
drugiego oświecenia i przełamanie 5 tabu. 
 
 
5 tabu myślenia: 
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Tabu 1 - Tylko negatywne informacje 
medialne są interesujące.  
Czytelnicy i widzowie chcą, żeby tak było. Świadczą o tym dane 
medialne. Mamy wolność prasy.  
 
Rzeczywistość  
Generowanie i rozprzestrzenianie strachu przez media, przemysł 
filmowy i przemysł gier z nadmiernym naciskiem na niepokojące treści 
(fikcyjne lub nie) zmniejsza kreatywność i inteligencję poprzez 
negatywne sieci neuronalne w mózgach odbiorców. Przekazuje 
jednostronnie negatywny obraz świata i genetycznie tworzy silne 
uzależnienie od negatywnych wiadomości, depresji, agresji, 
wojny, tworząc w ten sposób spiralę negatywnych informacji jako 
system selektywnej percepcji. Niezależnie od genetycznie, przez 
miliony lat hodowanego, ograniczonego zasięgu percepcji własnych 
narządów zmysłów do ok. 100 metrów (ze współczesnych raportów i z 
pogłosek do ok. 100 km bez obrazów) człowieka stają się w naszej 
świadomości medialnie wytwarzane strachogenne informacje o świecie 
(daleko ponad zasięg naszych genetycznie danych wszechobecnych 
narządów zmysłów), tak że globalne i przez to quasi nieuchronne 
zagrożenia tego świata są wytwarzane w naszym mózgu jako realne, a 
negatywny selektywny odbiór z mediów potwierdza ten "ekstremalny 
światopogląd". Badania dowodzą, że stajemy się agresywni lub 
przygnębieni, lub jedno i drugie, co może być epigenetycznie 
odzwierciedlone w naszych programach genowych, a tym samym w 
naszym zachowaniu i zachowaniu naszych dzieci.  
Ponieważ jesteśmy genetycznie (pre-)zaprogramowani na 
negatywne informacje chroniące gatunek z przyczyn 
ewolucyjnych w swego rodzaju uzależnieniu, znajdujemy się w 
genetycznej pułapce strachu, która rozwinęła się w celu ochrony 
zachowania gatunku miliony lat temu, ale teraz, poprzez tych, którzy są 
u władzy i media, może być skierowana przeciwko naszej ewolucji i 
zdrowiu. Te stare programy genetyczne z bezpośrednim kręgiem 
informacyjnym organów zmysłów 50 - 250 metrów i według 
przekazywanych informacji z pośrednim kręgiem informacyjnym do ok. 
100 km są wykorzystywane do sprawowania władzy, eksploatacji i 
zwiększania cyrkulacji poprzez globalne rozprzestrzenianie informacji 
wywołujących strach. Wszystkie wywołujące strach informacje ze 
świata są przenoszone przez media do naszego mózgu, który nie jest 
genetycznie przygotowany na globalną masę i różnorodność 
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negatywnych informacji. Musimy czekać na dalsze informacje zgodnie 
z naszym genetycznym programem zachowania gatunku (nasz 
program genowy tworzy nałogowe zachowanie na dalsze negatywne 
informacje). Kiedy już wejdziemy w ten stan uzależnienia przez nasze 
programy genetyczne, aby szukać przyczyn i korelacji w informacjach, 
które wywołują w nas niepokój, jesteśmy zablokowani w naszych 
zdolnościach twórczych. Beznadzieja, depresja, deprywacja 
sensoryczna oraz choroby psychiczne i fizyczne utrwalają się na stałe. 
Tylko nieliczni ludzie potrafią w tym państwie wypracować drogi 
wyjścia, wyobraźnię i wiarę w przyszłość, co pokazuje nasza historia. 
Stale poszukujemy więcej informacji o przyczynach tych wywołujących 
strach negatywnych informacji w mediach, aby odzyskać naszą 
własną moc działania i móc znowu twórczo decydować. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
W największym tajnym badaniu psychologicznym wszechczasów z 
udziałem prawie 700 000 osób badanych, Facebook w 2014 r. wysyłał 
pozytywne wiadomości do jednej części z 700 000 użytkowników i 
negatywne wiadomości do drugiej części. Wynik: negatywne 
wiadomości wywoływały u wielu użytkowników emocje depresyjne i/lub 
agresywne, podczas gdy pozostali użytkownicy wykazywali emocje 
pozytywne. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
To obniżanie IQ ma tysiącletnią tradycję  
od publicznych egzekucji (w których powinni lub mogli uczestniczyć 
dygnitarze i ludność), przez ukrzyżowania, palenie, kamienowanie itd. 
aż po dzisiejsze publiczne "egzekucje" przestępców w prasie, telewizji i 
na portalach społecznościowych. Dzisiejsze "zadanie" obniżania IQ 
zostało świadomie lub nieświadomie przejęte przez media. 
 
W przypadku uniemożliwienia medialnej dyskusji o obowiązku 
etykietowania (jak np. w przypadku tytoniu...) na rzecz negatywnych, 
obniżających IQ informacji medialnych, stan IQ populacji ulega dalszemu 
neuronalnemu przyćmieniu. Wolność prasy jest zachowana w przypadku 
obowiązkowego etykietowania informacji szkodliwych dla zdrowia i IQ. 
 
 
Tabu 2 - Nie ma reguły ani prostej formuły dla 
sztuki. 
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Rzeczywistość 
Fałszywe stwierdzenie o istocie sztuki, które jest przez to 
rozpowszechniane, blokuje nam drogę do stania się bardziej 
kreatywnymi poprzez dzieła sztuki (poprzez nasze neurony lustrzane w 
mózgu) i w ten sposób uniemożliwia nam - jak pokazują badania 
mózgu i epigenetyka - ciągłą optymalizację naszej sieci neuronalnej 
poprzez odbiór innowacji i zwiększanie naszej inteligencji (patrz 
również Nagrody Nobla i wyniki badań z ostatnich 20 lat w genetyce i 
medycynie).  
 
Uczynić sztukę lub twórczą moc ludzi niedostępną dla ludności 
świata za pomocą prostej formuły:  
1.  podsycanie lęków poprzez obniżanie IQ, a także populizm.  
2. odcięcie  sztuki i zawodów twórczych oraz badań naukowych jak 

rozwój firmy lub całego kraju. 
3)  promowanie socjalizmu ludowego lub grupowego oraz dyktatury w 

państwie. 
4.  promowanie depresji i chorób fizycznych lub nieumiejętność ich 

zmniejszenia w populacjach. 
 
Możliwość naprawy zranionych i przerwanych sieci neuronalnych, które 
są wytwarzane przez negatywne informacje, poprzez neuronalną 
"naprawę obejściową" za pomocą kreatywności, jak dowodzą 
wyniki badań, z formułą sztuki i poznania, aby ponownie poprawić IQ 
(co można łatwo zweryfikować w badaniach empirycznych), związek 
ten jest ukrywany poprzez nieujawnianie formuły sztuki (i to pomimo 
tego, że w 100 tysiącach orzeczeń sądowych na całym świecie w 
sprawie innowacji i egzemplarzy praw autorskich formuła sztuki 
jest potwierdzana każdym orzeczeniem i tym samym na całym 
świecie prawnie nie ma wątpliwości co do poprawności formuły, a 
ponadto formuła ta jest udowodniona artystyczno-historycznie 
niepodważalnie) ze szkodą dla rozwoju IQ populacji. Narusza to 
podstawowe prawa, konstytucje lub prawa karne wielu państw, jak 
również Kartę Praw Człowieka ONZ.  
 
Gwarancji wolności osobistego rozwoju, integralności fizycznej i 
psychicznej podstawowych praw człowieka, łamanych przez 
media i państwa poprzez NIERUCHOMOŚCI, nie mogą domagać 
się społeczeństwa, bo nawet nie są świadome tych skutków (tabu 
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1) i nie są bezsilnie narażone na obniżanie ich IQ, osobowości, 
zdrowia i wolności niezależnie od systemu poprzez poznanie i 
sztukę za pomocą prostego dostępu "rozumienia wszelkiej sztuki i 
innowacji" formułą sztuki poprzez tabu 2.  
 
Odbudowa narodu jest możliwa na krótką metę, ponieważ w 
muzeach zgromadzono i wystawiono już nowinki i dzieła sztuki z 
tysiącleci. Po raz pierwszy w swojej historii muzea mogą spełnić 
swoją misję i przełamać tabu 1 i 2, publikując formułę swoich już 
wystawionych dzieł i przeprowadzić pokojową rewolucję poprzez 
ewolucję wiedzy i sprostać nowemu społecznemu, globalnemu 
zadaniu w społeczeństwie.  
 
 
Wraz z przełamaniem tabu 1. i 2.  
tabu 3, 4 i 5 unoszą się w mózgu człowieka, z nową selektywną 
percepcją po poznaniu informacji o innowacjach, neuronalnie równą, 
ponieważ ta percepcja jest zaprogramowana genowo do naszej 
ewolucji (NEUGAR) i jest odblokowywana przez formułę sztuki z 
neuronalnym obejściem inteligencji. Strachliwa, agresywna, 
przygnębiona i o obniżonym IQ populacja stała się przeszłością. 
Demokracja Bezpośrednia znalazła drogę do nowego, lepszego świata 
lub naszego pozytywnego rozwoju wraz z uwolnieniem Formuły Sztuki 
(patrz również książka: "Etyczny kapitalizm"). 

 
Ta formuła sztuki, jako rdzeń koncepcji wystawienniczej sztuki otwartej, 
nie tylko fascynuje koneserów sztuki, ale zawiera wypowiedzi o dużej 

wybuchowości dla historyków przyrody." 
 

Prof. dr Friedemann Schrenk 
Zastępca dyrektora Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Jak te dwa główne tabloidy wyznaczające trendy znalazły się w 
oczach opinii publicznej: 
1.  poprzez wystawę sztuki: i = E = MC2 - Drugie Oświecenie-.  
2.  poprzez globalnie odczuwalny architektoniczny znak pokoju - 

"Globalpeace Campus". 
3.  przez naukowo udowodniony, empiryczny dowód, że Bóg lub 

stworzenie istnieje  z wzoru: i = E = MC2. 
4.  poprzez ewentualne włączenie wspólnot wyznaniowych do 

globalnej konstytucji religii. 
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5.  przez przysięgę wszystkich ludzi, w mediach i przed stworzeniem, 
że wierzący i niewierzący mają nieograniczone prawo do 
zdrowego, trwałego i wolnego życia ze wszystkimi możliwościami 
rozwoju swojej osobowości i są chronieni przez przysięgłego jako 
stwórcę-wiedzącego.  

 
 
Następujące trzy tabu unoszą się w mózgach ludności, gdy 
tabu 1 + 2 zostaną złamane. 
 
Tabu 3 - Nie można zrozumieć 
nieskończoności.  

 
Rzeczywistość 
W oświadczeniu pominięto nieskończone zasoby i energię w 
badaniach. Bliska nieobecność badań nad nieskończonością wytwarza, 
organizuje i ugruntowuje świadomość skończonych zasobów, 
nierealnych lęków przed przyszłością, wykluczeń oraz przestrzennych i 
przestrzennych ograniczeń.  
Wojny o przydział zasobów. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Boga lub stworzenia nie należy 
rozumieć. 

 
Rzeczywistość 
W ten sposób "człowiek stwórca" zostaje "zaszeregowany" tylko jako 
robotnik, członek wspólnoty religijnej lub ideologii, konsument i 
poddany lub wyborca i jest znacznie ograniczony i zredukowany w 
swojej aktywnej roli na rzecz całej ludzkości, chociaż badania i 
ewolucja we wszystkich społeczeństwach (pomimo ich chwilowych 
regresów) udowadniają i uwidaczniają nam przeciwstawne prawdy o 
człowieku jako twórcy swojego świata. 
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Tabu 5 - Raj na ziemi nie jest możliwy do 
zrealizowania przez złe strony człowieka. 
 
Rzeczywistość 
To nieprawda, jak dowodzą epoki po Oświeceniu, a zwłaszcza te z 
ostatnich 50 lat. Ma to na celu ukrycie i odwrócenie uwagi od faktu, że 
dzięki mocy stworzenia, kreatywności człowieka i ewolucji ludzkości, od 
dawna jesteśmy w trakcie realizacji raju na ziemi dla wszystkich ludzi.  
 

• Żyjemy prawie dwa razy dłużej niż 150 lat temu.  
• Coraz więcej maszyn przejmuje ciężką i monotonną pracę.  
• Radzimy sobie coraz lepiej (nawet w krajach rozwijających się) w 

porównaniu z wcześniejszymi czasami.  
• Jeżeli będziemy prawidłowo dystrybuować żywność, po raz 

pierwszy wyprodukowana żywność wystarczy dla wszystkich 
ludzi.  

• Po raz pierwszy mamy do dyspozycji w tym samym czasie 10 
milionów ton żywej masy mózgowej, którą możemy usieciowić 
poprzez "Drugie Oświecenie" w nowy i bardziej twórczy sposób z 
korzyścią dla naszej ewolucji i której intelektualne i materialne 
osiągnięcia (innowacje) możemy w większym stopniu wspólnie 
wykorzystać.  

• Umysł i kreatywność staną się naszym nowym, nieskończonym 
źródłem energii i zasobów, które będą rosły z każdym nowym 
człowiekiem urodzonym w epoce "Drugiego Oświecenia". (patrz 
też książka "Oświecenie TERAZ" Stevena Pinkera, profesora 
Uniwersytetu Harvarda). 

 
Dzięki 5 tabu, inteligencja i kreatywność populacji od tysiącleci 
napotyka na epigenetycznie ustalone granice inteligencji. Te 
przystanki - w połączeniu z Fake News w mediach - prowadzą do 
obniżenia IQ i wyzysku oraz łatwej kontroli populacji. 
 
Przy wymaganiach zglobalizowanego i nowoczesnego społeczeństwa, 
te 5 zakazów myślenia dla rozwoju nowego etycznego świata w 
zdrowiu i dobrobycie dla wszystkich ludzi są naszymi najgorszymi 
zakładnikami, które prowadzą do wojen i ciągle cofają naszą ewolucję, 
które przede wszystkim umożliwiają dyktatury i wojny. 
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Niebezpieczeństwo rozpoznane, niebezpieczeństwo 
zażegnane  
 
Możemy wprowadzić drugie oświecenie, aby znieść 5 tabu lub 
zakazów myślenia bezpośrednio, bez rewolucji i pokojowo przez 
internet. 
 
Kiedy osiągniesz "Drugie Oświecenie" dzięki Formule Sztuki, 
natychmiast uzyskasz następujące widoczne rezultaty:  
 
1. Formuła sztuki jako rdzeń "drugiego oświecenia" rozwiewa 

mistycyzm i zagadki starożytnych kultur. Wiemy skąd pochodzimy i 
dokąd ludzkość będzie zmierzać w przyszłości. Lęki przed 
przyszłością rozwiewają się. 

 
2. Po zastosowaniu tej formuły i rozpowszechnieniu negatywnych 

informacji w mediach, w społeczeństwie może rozwinąć się Etyczny 
Kapitalizm w ramach "drugiego Oświecenia". 

 
3. Wraz z "drugim oświeceniem" rozpoczyna się rozwój kreatywności i 

inteligencji wszystkich ludzi, co doprowadzi do większej demokracji 
i do nowych, zrównoważonych wynalazków.  
Gospodarka będzie się rozwijać w lustrzanym odbiciu i w sposób 
zrównoważony wraz z populacją oraz w sensie całościowego 
rozumienia. 

 
4. Formuła ta, użyta jako instrument "drugiego oświecenia", pokazuje 

rozwiązania dla ludzi, którzy chcą do nas przyjść i otwiera, jak nie 
obciążają one, ale odciążają nasze systemy społeczne. 

 
5. Dzięki formule i "Drugiego Oświecenia", praktycznie dostępny, 

wolny program epigenetyczny jest rozwijany i udostępniany 
wszystkim za pośrednictwem portalu internetowego do 
odzyskiwania, zdrowia i odmładzania komórek.  

 
6. W oparciu o tę formułę, dzięki "Drugiemu Oświeceniu" możliwa 

staje się realizacja koncepcji pokojowego współistnienia wszystkich 
religii pod nazwą "Globalpeace Campus". 
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Już pół roku po wprowadzeniu formuły i rozpoczęciu "drugiego 
oświecenia" będziemy mogli dostrzec pierwsze rezultaty w populacji. 
 
Ludzie są wtedy bardziej aktywni, bardziej zmotywowani  
i zdrowsze  
i żyć dłużej; 
i żyją długo i szczęśliwie:  
mniejszy niepokój, 
mniej przystanków psychicznych i poczucia beznadziejności, 
mniej depresji, co zmniejsza liczbę samobójstw, 
mniej przestępczości i agresji, 
więcej dobrobytu 
(będziemy mogli to sprawdzić w statystykach po roku lub dwóch 
latach); 
 
mają wtedy:  
więcej kreatywności,  
więcej inteligencji, 
więcej współczucia, 
wyższą świadomość społeczną,  
więcej i lepszych rozwiązań problemów w życiu codziennym i w 
społeczeństwie, 
będą zgłaszać więcej wynalazków, 
będą coraz aktywniej uczestniczyć w polityce i demokracji swoich 
krajów. 
 
Nowe rozumienie demokracji rozwinie się w Etycznym Kapitalizmie, z 
globalną tematyczną i rzeczową demokracją internetową, jak również z 
etycznymi bilansami firm, ludzi i państw. Podsycanie strachu będzie 
karane jak zastraszanie. Duch ustaw zasadniczych i konstytucji 
zostanie uwzględniony poprzez wprowadzenie formuły sztuki do lekcji 
szkolnych, jak również poprzez uczynienie informacji wywołujących 
strach i choroby rozpoznawalnymi w specjalnie przygotowanych 
obszarach medialnych. Takie treści będą opatrzone ostrzeżeniami - 
podobnie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, leków, środków 
spożywczych itp. i w ten sposób przyczynią się do ochrony środowiska. 
- co przyczyni się do zapewnienia równych szans dla wszystkich. 
 
Religie podpiszą w końcu religijną konstytucję światowego pokoju 
między religiami i z uznaniem praw człowieka. 
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Osoby, które chcą głosować, otrzymają pozwolenie na głosowanie. 
Partie nie będą już dostarczać ministrów, lecz jedynie przygotowywać 
tematy, które zostaną uznane za istotne w danych wyborach, za 
pomocą filmów informacyjnych (z możliwością sprawdzenia faktów). 
Dopuszczenie do głosowania w tych kwestiach zostanie udzielone, gdy 
spersonalizowane filmy informacyjne dotyczące istotnych kwestii 
związanych z wyborami zostaną w sposób oczywisty obejrzane i 
zrozumiane w Internecie. 
 
Każdy, kto posiada kartę do głosowania na dany temat, będzie mógł 
zagłosować. Każda licencja wyborcza będzie spersonalizowana i 
wyposażona w różne cechy dostępu biologicznego. Ministrowie będą 
bezpartyjnymi profesjonalistami, wybieranymi i nominowanymi przez 
niezależne agencje rekrutacyjne. Ministrowie zostaną mianowani przez 
panel ministerialny. 
 
Ludzie będą mogli czynić swoje życie i państwo coraz lepszym dzięki 
świadomości i wykorzystaniu swojej inteligencji, która nie jest już 
blokowana. Ludzie, którzy nie dbają o państwo, którzy pozostają bez 
prawa do głosowania lub nie głosują, zapłacą o około 10% więcej 
podatków z powodu większego wysiłku ze strony państwa. 
 
Demagodzy i dyktatorzy nie znajdą już pożywki w demokracji, która nie 
wzbudza lęków na przyszłość, lecz opracowuje rozwiązania na 
przyszłość, i w której nie można szerzyć lęków za pośrednictwem 
mediów, zwłaszcza tych, które aktywizują instynkty i eliminują 
kreatywność. 
 
Nasza przyszłość  
Metadane" zostaną ujawnione i udostępnione wszystkim w celu 
stworzenia bilansu etycznego projektu i przedsiębiorstwa oraz 
opracowania zoptymalizowanych i zrównoważonych produktów i 
koncepcji. Metadane Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) 
należą do wszystkich ludzi! 
 
Ludzie będą mogli żyć niemal wiecznie. 
Wszystkie zasoby będą globalnie dostępne w obfitości dzięki 
kreatywności ludzkości - tym bardziej przy silnie rosnącej populacji 
świata (co już zostało udowodnione w przeszłości). 
 
Co pozostaje do zrobienia?   
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Stań się suwerenny i dotknij przyszłości bez lęków i zacznij od 
"Drugiego Oświecenia". 
 
 
 
 

 
Mamy wybór pomiędzy 

 
Kapitalizm Dyktatury 
o nastawieniu utylitarnym 

 
 

lub budowę 
 

Demokracje bezpośrednie 
w wolności, w zrównoważonym środowisku i dłuższym, 

zdrowszym życiu. 
Życie w dobrobycie dla wszystkich 

 
 
 
 
 
1) Jak w średniowieczu: Kościół rościł sobie prawo do suwerenności interpretacji i pretensje do 
bycia jedynym przedstawicielem stworzenia. Wierzący musiał wierzyć. Nic więcej. Musiał 
podporządkować swój umysł dogmatom kościoła. Jeśli osoba samodzielnie lub swobodnie 
myśląca nie podporządkowała się, była wykluczana z religii jako heretyk, palona lub w inny 
sposób tracona. Historia kościoła pokazuje również, że najwyżsi przedstawiciele wiary oddalili się 
od stworzenia poprzez dogmaty i interpretacje wiary w czasach inkwizycji, zaprzeczyli 
stworzeniu z samej jego natury i rozwiązali stworzenie z interpretacyjną suwerennością, 
którą rościli sobie w tym świecie. Rozwój duchowy i zdrowotny ludności w średniowieczu 
zatrzymał się lub zmalał. Można to było zakończyć tylko długim procesem oświecenia i rewolucji, 
ponieważ ludność uczyła się czytać i pisać od początku druku do końca XVIII wieku.  
  
Dziś niewierzący w sztukę, który wątpi w słowa historyków sztuki: "Że nie ma prostej drogi i 
formuły rozumienia sztuki dla ludności, a jedynie wiara w definicje danego dzieła historyka 
sztuki wytwarza sztukę" i daje temu wyraz, poddawany jest swoistemu procesowi mobbingu lub 
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ignorancji. Ale to również dowodzi roszczenia do wyłącznej reprezentacji i wyłącznej 
suwerenności interpretacyjnej historyków sztuki w odniesieniu do ludzkich kreacji i doprowadzi, 
nie tylko poprzez arbitralność, do ograniczeń (zamiast wolności do istoty kreacji) w tworzeniu 
dzieł sztuki przez artystów, ewolucji historii sztuki, jak również rozwoju IQ i siły innowacyjnej w 
społeczeństwie.  
 
Historycy sztuki nie kwestionują, że sztuka jest tworzeniem. Należy jednak rozróżnić pomiędzy 
sztuką obiektywną, która zawiera informacje nowe w historii sztuk pięknych i stanowi ewolucję w 
historii sztuki, a dziełami, które nie zawierają żadnych innowacji w historii sztuki, a jedynie 
wywołują lub wyzwalają nowe indywidualne informacje jako subiektywne dzieło sztuki u różnych 
odbiorców na całym świecie. Żadne dzieło historii sztuki, żadne obiektywne dzieło sztuki nie 
powstaje w wyniku subiektywnej interpretacji historyka sztuki lub odbiorcy sztuki 
subiektywnego dzieła sztuki, jeśli samo dzieło nie wykazuje żadnych innowacji w sztukach 
pięknych.  Subiektywne + subiektywne = subiektywne dzieło sztuki. Z drugiej strony, 
subiektywna interpretacja dzieła sztuki wizualnej, która nie ma innowacji w samej historii sztuki, 
może być obiektywnym dziełem sztuki w literaturze poprzez swoje interpretacyjne innowacje 
tekstowe.  
 
Interpretacje dzieł sztuki pozwalają wprawdzie ustalić styl sztuki w literaturze, ale nie mogą 
zidentyfikować sztuki subiektywnej, kopii, plagiatu i dekoracji sztuki pięknej jako obiektywnych 
dzieł sztuki, ponieważ dziełom tym brakuje koniecznych dla obiektywnych dzieł sztuki dwóch 
zazębiających się i wzajemnie się uzasadniających innowacji formy i treści.  
Linia podziału, która tworzy jasność w sztukach wizualnych, przebiega między sztuką obiektywną 
i subiektywną, a także między sztukami wizualnymi i literaturą "sztuki interpretacyjnej" jako 
możliwego niezależnego ruchu artystycznego. Historycy sztuki powinni znać te linie podziału 
dzięki swoim studiom, w przeciwnym razie nie uważali na zajęciach. Dla historyków sztuki, którzy 
są świadomi linii podziału w sztuce i nie uwzględniają ich w swoich interpretacjach, jak również nie 
publikują ich w swoich ocenach dzieł sztuki, jest oszustwem poprzez dezinformację i w ogólnym 
kontekście genetyki, epigenetyki, zdrowia, demokracji i wolności, jak również w odniesieniu do 
rozwoju społecznego; ASOCIAL, jak również pomoc i podżeganie do niewolnictwa i wyzysku 
ludności i narusza niemiecką Ustawę Zasadniczą, konstytucje i prawa karne większości 
państw, jak również Kartę Praw Człowieka ONZ. 
 
Nie należy tego źle rozumieć. Wszystkie sztuki, ruchy artystyczne i interpretacje sztuki są 
konieczne i ważne, aby podnieść społeczeństwo z jego różnych poziomów edukacji i 
kreatywności, z jego platform świadomości wieku, kultury i wcześniejszej edukacji oraz aby odkryć 
i pobudzić innowacyjną siłę lub kreatywność w populacji za pomocą formuły sztuki dla kreacji 
obejmujących wszystkie platformy. Nie uda się to jednak, jeśli granice innowacyjności, 
kreatywności i twórczości w sztuce zatrą się, gdyż genetycznie istniejąca selektywna percepcja 
innowacji nie jest w stanie ich uchwycić i zrozumieć, a tym samym neurony lustrzane w mózgu nie 
mogą spełnić swojego zadania dla zachowania gatunku i ewolucji człowieka, aby sam stał się 
bardziej kreatywny poprzez przyswajanie rozumianych innowacji. Mgła arbitralności, która jest 
sprzeczna z wewnętrznym rdzeniem i zasadą kreacji, rozpływa się dzięki uchwyceniu i 
zastosowaniu mocy twórczej w świadomości odbiorcy sztuki poprzez zatarcie granic sztuki 
zmieszanych z fałszywymi informacjami. Według Josepha Beuysa, dla naszej dalszej ewolucji 
społecznej (rzeźba społeczna) potrzebujemy jasno określonej formuły sztuki, która w najprostszy 
sposób uwidacznia wszystkim kreację w dziele. Ponieważ do dziś państwo, systemy szkolne i 
klasyczne media nie opublikowały formuły sztuki, dalsze oświecenie może przynieść wystawa 
sztuki z formułą i = E = MC2, prezentowana w nowych mediach.  
 
Tak jak ludzie musieli sami nauczyć się czytać i pisać bez pomocy państwa od prasy drukarskiej 
w ciągu ponad trzech wieków, tak ludność krajów uwolni się od neuronalnych przekazów 
kreatywności poprzez formułę sztuki z pomocą nowych mediów. Nie będzie to już proces trwający 
ponad 300 lat, ale może się wydarzyć w każdym kraju dzięki wystawie w muzeach lub za pomocą 
nowych mediów w formule sztuki w ciągu 3 miesięcy.  
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Wraz z przeniesieniem kreatywności i twórczości na ludność, agresja, depresja, choroby, 
ubóstwo, wojna, terroryzm, faszyzm, rasizm, wyzysk, wykluczenie i przestępczość są dalej 
rozpuszczane. Holistyczna edukacja, humanizm, zdrowie, dobrobyt i wolność w społeczeństwach 
wzrasta wyraźnie mierzalnie w ciągu kilku lat i daje demokracji decydującą siłę odnowy dla 
etycznej holistycznej przyszłości dla człowieka i natury.  
 
 
2.)Obiektywna sztuka to wszystko, co wytwarza nową obiektywną wiedzę w historii sztuki, 
która poprzez dzieło jako nowo wymyśloną, jako uznaną lub jeszcze nierozpoznaną innowację w 
formie i treści, w historii sztuki, jak również poprzez historię sztuki poprzez innowacje w dziele 
w dokumentacji ewolucji sztuki jako wiedzy może być empirycznie udowodniona przez każdego 
odbiorcę historii sztuki z nowym dziełem. Ten proces sprawdzania innowacji i nowych sieci 
neuronalnych odbywa się nie tylko w mózgu subiektywnego odbiorcy poprzez formułę sztuki, a 
więc ma również efekt subiektywny, ale jest dokumentowany obiektywnie w naukach 
przyrodniczych poprzez innowacje w historii sztuki, ponieważ dzieła sztuki wyświetlają proces 
poznawczy innowacji w ich historii poza mózgiem odbiorcy, publicznie w muzeach. Dzieła w 
muzeach dokumentują w ten sposób obiektywny proces artystyczny ewolucji historii sztuki. Zatem 
wszystko, co obiektywne, może być sztuką, która może wnieść do historii sztuki innowacje w 
formie i treści. Poprzez przekaz uznanej kreatywności, świadomość lub IQ osoby, która 
rozumie sztukę, jest jednocześnie rozwijana poprzez miliony nowych sieci neurobiologicznych w 
mózgu. Jeśli ten proces z formułą sztuki zostanie przeniesiony na populacje, otrzymamy 
humanistyczne i ekonomicznie zamożne, demokratyczne społeczeństwa. 
Sztuka obiektywna = innowacje w historii sztuki / zmiana w historii sztuki / zmiana 
świadomości odbiorcy jest możliwa dzięki sztuce obiektywnej, która jednak u każdego odbiorcy 
może wywołać różne subiektywne zmiany i wglądy.  
Sztuka subiektywna to to, co jest uznawane za sztukę przez znawców sztuki (nie będąc sztuką 
obiektywną) lub postrzegane jako sztuka przez widza i subiektywne doświadczenia niezależne 
od historii sztuki dla świadomości jednostki, które wyzwalają nowe myśli w świadomości widza 
poprzez postrzegane lub poprzez dzieło i umożliwiają wzmocnienie lub nowe neurobiologiczne 
sieci mózgowe poprzez neurony lustrzane.  
Sztuka subiektywna = dekoracja, nie-sztuka, kopia = brak innowacji historyczno-
artystycznej / Zmiana świadomości odbiorcy jest tak samo możliwa poprzez sztukę subiektywną. 
Od stanu ewolucyjnego (jakie innowacje dzieł sztuki zna odbiorca) wiedzy i wyobrażeń 
świadomości odbiorcy zależy zatem, czy innowacja w Subiektywnym Dziele Sztuki zostanie przez 
niego uznana za nową informację. Jest to biologiczny proces ewolucyjny: tylko nowa wiedza 
zmienia sieć neuronalną odbiorcy.  
Sztuka subiektywna i obiektywna może u każdego odbiorcy wywoływać inne procesy myślowe i 
sieci neuronalne. W przeciwieństwie jednak do sztuki obiektywnej, w sztuce subiektywnej ten 
proces artystyczny może być określony tylko subiektywnie, przede wszystkim przez samego 
widza lub przez nowe procedury obrazowania mózgu rozpoznającego widza lub przez testy IQ 
widza.  
W sztuce obiektywnej natomiast informacja o innowacji w dziele sztuki jest publicznie i 
naukowo empirycznie dostępna i zrozumiała dla wszystkich ludzi w muzeach poprzez samo dzieło 
i historię sztuki. W tym celu, klucz do zrozumienia sztuki (teoria ABC sztuki i graficzna formuła 
sztuki, która może być łatwo zrozumiana przez wszystkich ludzi), jak również informacja, że 
zrozumienie sztuki nie jest luksusem, ale natychmiast produkuje neuronalne ulepszenia w 
kreatywności, inteligencji i zdrowiu, jak również rozwijający się dobrobyt, brakowało do tej 
pory, sprzyjając ustanowieniu i utrzymaniu dyktatorskich systemów władzy i ze szkodą dla 
demokracji.  
 
3.)Poprzez trwale przyszłościowe, generujące lęk informacje dochodzi do mutacji w komórkach 
nerwowych - IQ odbiorców jest chwilowo silnie, ale ukrycie trwale obniżane małymi krokami mimo 
efektu Flynna. Zobacz również badania naukowe w Internecie na temat: lęku, depresji, 
chronicznego cierpienia, agresji, samobójstwa, obniżenia IQ, terroryzmu, wojen i ludobójstwa. 
Fundacion Liedtke chce stworzyć niezależne, wieloletnie studium naukowe, które podsumuje 
konglomerat przyczyn i ich skutków, jak również interakcji różnych lęków i blokad kreatywności na 
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ludzi z licznych naukowych badań empirycznych. Treścią i celem tego studium jest katalog krajów, 
który rejestruje i klasyfikuje stany strachu i blokady kreatywności w społeczeństwach i łączy je z 
prawami człowieka przyznanymi w danym kraju, średnim IQ mieszkańców, przypadkami 
samobójstw, przestępczością, rasizmem i ksenofobią, populizmem, wolnością mediów, wynikami 
badań w Pizie w odniesieniu do demokracji i polityki danego kraju oraz ocenia je w celu uzyskania 
nowych spostrzeżeń i rozwiązań, jak możemy kształtować świat w sposób bardziej etyczny i jak 
wszyscy ludzie mogą w nim lepiej żyć. 
 
4.)Programowanie strachu na przyszłość przez media, tak jak przez bandytów z okresu nazizmu, 
jest głęboko zakorzenione w niemieckiej populacji i epigenetycznie powiązane z istniejącymi 
wówczas przesłankami lepszego życia w nazistowskim imperium i fałszywie widzianymi lepszymi 
możliwościami kolektywu, zagrożeniem własnego życia przez sympatię i bliskość oraz ideami 
prześladowanych, z możliwością spędzenia życia w obozach koncentracyjnych aż do śmierci lub 
zamordowania. 

 
5.)W związku między epigenetyką a sztuką, porażka polityków rządzących w 1999 roku, aby 
zatrzymać Drugie Oświecenie poprzez zamknięcie wystawy sztuki otwartej, tak, że stary 
epigenetyczny odcisk antysemityzmu, rasizmu i wykluczenia innowierców nie mógł być usunięty 
za pomocą formuły sztuki. Formuła ta eliminuje poprzez symbiozę wszelkie nienaturalne 
ograniczenia genetyki, neurobiologii, kultur, społeczeństw, a także pomiędzy bogatymi i biednymi 
czy starymi i młodymi. Jest symbolem połączenia przeciwieństw, które weryfikuje się, gdy 
wiedza wnika do podświadomości i stamtąd kształtuje świadomą myśl. Selektywne 
postrzeganie jest ponownie dostosowane do ciekawości, kreatywności, innowacji i 
ewolucji w myśleniu i podświadomości. "Informacje śmieciowe", które nie zawierają żadnej 
innowacji i wiedzy o ewolucji lub wywołują lęki, przebijają się w świadomości, nie trafiają do 
podświadomości i mogą jedynie tworzyć gniazdo myślowe depresji, nerwicy lub IQ obniżonego i 
zewnętrznie zdeterminowanego zaprogramowanego poglądu z trudem, ponieważ te informacje o 
ewolucji nie są odbierane jako znaczące przez selektywną percepcję po wiedzy, a nawet są z 
nią sprzeczne. Globalne wprowadzenie formuły sztuki w każdym kraju (a każdy kraj ma swoją 
własną historię) rozprawiłoby się z rasizmem, antysemityzmem i faszyzmem poprzez 
epigenetyczne zniesienie demarkacji w obrębie sztuki i sztuki dla człowieka poprzez większą 
kreatywność, inteligencję i empatię w społeczeństwach.  
 

6.)Zgodnie z nowymi wynikami badań neuronalnych i epigenetycznych, zmagazynowana 
kreatywność z dzieł sztuki jest przenoszona do populacji poprzez rozpoznawanie sztuki za 
pośrednictwem neuronów lustrzanych w mózgu, przeciwdziałając redukcji, zniesieniu i 
ograniczeniu umysłu, empatii oraz zdolności genetyczno-psychicznych. Eric Kandel otrzymał 
Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 2000 roku (wraz z Carlssonem i Greengardem, za 
badania nad przekazywaniem sygnałów w komórkach nerwowych). Dalsze wyniki badań nad 
współdziałaniem neuronów lustrzanych w mózgu z genetyką i epigenetyką potwierdzają po latach 
stwierdzenie: Informacja, sztuka i wyobraźnia rozwijają epigenetyczną przebudowę programów 
genowych, dzięki czemu możemy rozwijać się pomyślnie w zmieniającym się środowisku. 
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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 
fatalistyczną interpretacją Koranu, w tym samym kręgu 
kulturowym powstawały wysokie osiągnięcia kulturalne i 
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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 
promują system społeczny zorientowany na przyszłość. Opisane 
powyżej zjawisko dotyczy większości samoistnych ideologii i 
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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 jednoczą 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 konstytucje i manipulowania mózgami przez dziko 
rozprzestrzeniające się negatywne informacje medialne przez 
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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 
koniec XVIII wieku dzięki wysiłkom Oświecenia. Obowiązek 
szkolny został wprowadzony w świecie niemieckojęzycznym w 
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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 
że ci ludzie chcą doprowadzić do swojej izolacji od tego 
negatywnego świata, również w sposób stopniowany. 
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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, które rozwinęło się w 
toku ewolucji, a z drugiej strony obniżenie inteligencji i 
kreatywności ogranicza zdolność osądu osoby z uszkodzeniem 
mózgu. Ponadto, jak potwierdzają liczne badania, istnieją inne 
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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 
Czynniki wyzwalające chorobę zależą od znaczenia, jakie osoba 
chora nadaje negatywnym wyobrażeniom. 
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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 zaimplantowanych przez propagandowe 
media 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 
rozpoznał powiązania, jest odporny na ponowne 
rozprzestrzenianie się tej choroby.  
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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 
wirusom mentalnym nową moc) lub możliwość przejęcia bez 
krytyki i motywacji ogólnego kierunku rozwoju społeczeństwa, 
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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. “ 
 

Uczenie się oznacza zakotwiczenie informacji w mózgu w taki 
sposób, że 
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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 
poskręcaną sieć, wzmacniając pewne połączenia neuronowe i 

osłabiając inne." 
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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 genów, 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 kreatywności 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 utrwalili 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, rozpoznając zmiany 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 odwrotny proces psychicznego i fizycznego rozkładu 
zostały już wcześniej opisane i poparte licznymi empirycznie 
potwierdzonymi badaniami: 
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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. 
 
[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. 
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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 
prowadzi dziecko do choroby i ostatecznie przedwczesnej śmierci. 
Algorytmiczna, powtarzająca się kultura jest kulturą stagnacji i 
umierania, która ogranicza naszą uwagę, eliminując lub przyćmiewając 
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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-
geniuszu, kreatywności, dla lepszej przyszłości w suwerenności dla 
wszystkich ludzi.  
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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, a modelarza Etycznego Kapitalizmu opisał w ten sposób:  
 

"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 
rozwijany i wdrażany na płaszczyźnie społeczno-politycznej, nie tylko w 
Niemczech i Europie, ale na całym świecie. 
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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. 
 
2. ochrona ze strony społeczności międzynarodowej 



 

 
123 

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 
dualistycznych systemów i którzy chcą uczestniczyć w pozytywnym, 
otwartym projektowaniu etycznego świata. Prawa i konstytucje nie stoją 
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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 
przed przerysowanymi, nierzeczywistymi lękami i informacjami, 
które paraliżują myślenie, i ponownie oceniać je pod względem 
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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 realnymi 
zagrożeniami, genetycznie zaprogramowane, mogą być 
nadużywane do kontrolowania populacji dla obniżenia IQ 
antydemokratycznie dla myślenia-strachu-sztywności) są 
ponownie podnoszone z suwerennością i kreatywnością-formuły 
figuratywnych procesów twórczych w sztuce, wyjaśnione 
innowacji lub rozwiązań problemów przez lustro-neurony i 
informacji-bypassy w sieci neuronalnej 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 
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 
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głosowania, po obejrzeniu sześciu filmów o faktach, z 
obywatelską licencją wyborczą. 
 
Zniesiony zostanie podatek dochodowy i od wynagrodzeń. 
System podatkowy zostanie zmieniony na Etyczną Równowagę 
(patrz Etyczny Kapitalizm) zgodnie z zasadą "zanieczyszczający 
płaci za szkody" oraz 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 
pomocą idei etycznych oraz na gruncie konstytucji i prawa, 
otwierając w ten sposób pozytywną przyszłość dla wszystkich 
ludzi poprzez demokrację bezpośrednią opartą na problemach.  
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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 Bezpośrednich Wyborów Issue, który 
wykorzystuje wynajętych menedżerów-ekspertów do obsadzania 
stanowisk rządowych. 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.  
 
Zarejestruj się na darmową aplikację mobilną Demokracji 
Bezpośredniej w ponad 100 językach, abyś mógł decydować o 
zrównoważonej naturze i etycznej przyszłości w zdrowiu i 
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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.komunikować się z 
myślącymi wolnościowo ludźmi Demokracji Bezpośredniej, 
budować przyjaźnie i wymieniać się pomysłami. 
 
 
 
Wybierz, jak chcesz żyć  
 
 
www.the-sovereign. com aplikacji wyboru, aby 
znaleźć nowych przyjaciół dla lepszego życia.  
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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  
www. the-sovereign. Wyborcy com mogą 
sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem.  
 
Pomyśl, jak szybko sieć społecznościowa może 
się rozwinąć w ciągu 4 lat.  
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sieć społecznościowa 
www.the-sovereign.com 
Na negatywne i globalne wyzwania możemy 
odpowiedzieć jedynie etycznie, pozytywnie, globalnie i 
w państwach narodowych, wykazując się etyczną 
kreatywnością.  
 
Sovereign Club of the non-profit Fundacion Liedtke in 
Puerto de Andratx Mallorca nie jest partią polityczną, 
ideologią czy religią, ale globalnie działającym ruchem 
oddolnym, który wstawia 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.  
 
Żądaj kwestii - demokracji bezpośredniej, 
poszanowania praw człowieka i etycznego kapitalizmu: 
 
 
W TWOIM MIEŚCIE  
W TWOIM PAŃSTWIE  
W WASZEJ WSPÓLNOCIE PAŃSTW  
GLOBAL 
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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 
współświatowe 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.  
 
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 
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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 
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  
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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. Listy nazwisk 
darczyńców nie są publikowane przez Fundacion 
Liedtke i organizatorów Demokracji Bezpośredniej. 
Finansowanie lub sponsorowanie Suwerennej 
Demokracji Bezpośredniej nie jest możliwe, ponieważ 
nie chcemy pozwolić na jakikolwiek wpływ na kwestie 
wyborcze.    
  
 
 

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.  
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Twoja karta do głosowania na 
Blockchain  
w sprawie pierwszej kwestii 
zasadniczej            
 
 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 

Fundacion Liedtke  
                      Dział organizacyjny Suweren 
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Kto jest organizacją non-profit Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke zarządza dochodami i darowiznami Monety 
Suwerennej, dziełami sztuki, nieruchomościami, akcjami i 
aktywami darczyńców w celu wdrożenia demokracji 
bezpośredniej, aplikacji globalnego systemu opieki zdrowotnej 
oraz budowy ośrodków kampusowych Globalpeace, a także 
prowadzi prywatny Sovereign Club w celu wdrożenia demokracji 
bezpośredniej.  
  
Suwerenny Klub Fundacion Liedtke nie jest partią polityczną ani 
religią (i nie chce stać się partią ani religią), lecz 
demokratycznym ruchem oddolnym ludzi, którzy zajmują się 
problemami teraźniejszości i przyszłości bez względu na religię, 
przynależność partyjną, ideologię, światopogląd, przynależność 
społeczną, finansową lub etniczną, orientację społeczną lub 
edukacyjną, kolor skóry, płeć czy wiek tylko na rzeczowe pytania 
i tematy wyborcze razem, w celu zorganizowania koncepcji 
etycznego kapitalizmu dostosowanego do ludzi i natury, z 
globalną demokracją bezpośrednią, w ramach odpowiednich 
konstytucji narodowych pokojowo i demokratycznie dla dobra 
wszystkich ludzi globalnie online, aby głosować na nowy 
zrównoważony współświat w pokoju, zdrowiu i dobrobycie dla 
ludzi i natury. 
 
Dla każdego Stanu tworzy się Klub Suwerena Stanowego, 
uwzględniający kulturę, prawa i konstytucje Stanu oraz język(i) 
państwowy(e), który organizuje i przedkłada Suwerenowi do 
decyzji i głosowania zróżnicowane pytania wyborcze dla danego 
Stanu wraz z proponowanymi rozwiązaniami. 
 
Klub Suwerena, podobnie jak w przypadku konstrukcji pytań 
wyborczych, nie podlega wpływom zewnętrznym.  
 
Reklama lub sponsoring w mediach Sovereign Club nie jest 
możliwy.  
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Dane nabywcy lub darczyńcy Sovereign Coin są zabezpieczone 
blockchain.  
 
Zadania Fundacion Liedtke  
Dzięki wpływom netto ze sprzedaży monet suwerennych, Fundacion Liedtke 
finansuje w 100% trzy główne punkty promujące etyczny i twórczo 
zrównoważony świat: 

 
a.) ustanowienie demokracji bezpośredniej "Suweren  
b.) budowa centrów pokoju "Globalpeace Campus" oraz wystawy 

"Nowy Renesans": i = E = MC2 
c.) badania i programowanie darmowej aplikacji promującej zdrowie i 

kreatywność: "aimeim" w ponad 100 językach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Sovereign Social Network: 
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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  
 
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, 
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kreatywności, demokracji i rozwoju zrównoważonego środowiska lub edukacji 
ludności, będą usuwane. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wykorzystywał 
systemów komunikacyjnych Sovereign w celu uzyskania wymienionych 
negatywnych informacji, ponieważ może zostać wykluczony z "Sovereign 
Club" jako użytkownik komunikacyjny 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 Sovereign: 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. 
 

 
 
 
 
 
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 niniejszym i poprzez korzystanie z systemu informacyjnego 
Sovereign wyraża zgodę na to, że jego dane zostaną bezpowrotnie 
zniszczone (bez zwrotu kosztów przez operatora w celu przywrócenia lub 
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odzyskania danych) przez operatora sieci Sovereign w przypadku zagrożenia 
ze strony (np. zmian prawnych w kraju zamieszkania) władz, rządów, ataku 
hakerów lub osób trzecich. Twoje aktywa i ważne dane pozostaną bezpieczne 
i chronione przez blockchain na Twoim telefonie, pendrive lub komputerze. Po 
usunięciu użytkownik może zarejestrować się ponownie, ponieważ serwery 
Sovereign działają w nowych lokalizacjach w przypadku istniejącego ryzyka 
ingerencji w wybory, próby rekonesansu, tworzenia pytań wyborczych, tajności 
głosowania lub systemu głosowania według prawa innego kraju.  
 
 
Sieć społecznościowa Sovereign jest bez reklam i plików cookie 
Korzystanie z portalu 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  
Jako wyborca Demokracji Bezpośredniej nie musisz być członkiem 
Suwerennego Klubu, aby korzystać z bezpiecznej sieci społecznościowej 
Sovereign. 
Rejestracja ta jest bezpłatna i zapewnia miejsce w programie Sovereign 
Security po jego ukończeniu: 

 
Sieć rejestracji Suweren www.the-sovereign.com         
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zostań członkiem  
 
                     w klubie Sovereign 

Struktury organizacyjne Fundacion Liedtke   
Kolekcje Sztuki "Nowy renesans: i = E = MC2",  

i "Sovereign", Fundacion Liedtke  
i  

Suwerenny Klub na rzecz realizacji demokracji bezpośredniej   
  
Sovereign jest nie posiadającym osobowości prawnej klubem, 
który pomaga wprowadzać w życie narodowe organizacje 
demokracji bezpośredniej. 
 
Niektóre propozycje zmian i ich realizacji w pierwszym etapie 
jako podstawy roboczej do zmiany kierunku globalnego 
społeczeństwa etycznego dla nowego świata, który musi być 
dostosowany do okoliczności i wymagań każdego kraju. 

Każdy członek Klubu 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 Klubu w danym kraju 
oraz przez ludność danego kraju w procedurze medialnej pytań 
do głosowania KI Wiki ze sprawdzeniem faktów 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 suwerennych wyborców i członków 
Sovereign Club 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 Demokracji Bezpośredniej; the-
sovereign.global zostanie zamieszczony i opublikowany online do wglądu i kontroli struktury 
programu.
 
Zarejestruj się teraz jako bezpłatny "Członek Klubu Sovereign". 
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Suwerenna Organizacja jest w trakcie budowy 
 
ubiegać się o stanowisko ambasadora lub sekretarza 
generalnego suwerennej organizacji  
 
Zostać ambasadorem lub sekretarzem generalnym kraju  
Organizacji Suwerennej, jeśli chcesz pracować na rzecz 
globalnej demokracji bezpośredniej. 
 

 
 
Formularz rejestracyjny:  
Organizacja krajowa: www.the-sovereign.com 
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Zakup monet suwerennych w drodze darowizny 
 
Zamów Monety Suwerenne, aby wesprzeć 
budowę globalnej demokracji bezpośredniej 
 
Jeśli każdy wpłaci lub kupi 20 Suwerennych Monet rocznie, 
będziemy niezależni i silni finansowo, aby wprowadzić wolność 
informacji, obywatelstwo i demokrację oraz aby  
bronić naszego  
zdrowia i wolności. 
 
 
 

SUWERENNA MONETA 
 

Historia pokazuje: kreatywność umożliwia wolność, 
pokój i zdrowie. 
 
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, czym arbitralnie dysponują władcy (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 kolonizacji: 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. 
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Cechą szczególną monety suwerennej jest to, że jest ona  
służy wyłącznie do budowania światowego pokoju, zdrowia i 
ludzkiej suwerenności, a w tym celu powstała internetowa strona 
Demokracji Bezpośredniej o nazwie: www.the-
sovereign.com.   

do powołanej organizacji. 
  
Fundacion Liedtke wyemituje 100 miliardów monet suwerennych 
(TSG Coins) w nominałach po 1 TSG Coin, aby zbudować i 
rozszerzyć nowy etyczny świat.  
 
Wpływy netto z ofiarowanych lub sprzedanych "Monet 
Suwerena" zostaną w 100% wykorzystane na budowę:  

a.) demokracji bezpośredniej, "Suwerena".  
b.) centrów pokojowych "Globalpeace Campus" i 
c.) "Nowa wystawa renesansowa: i = E = MC2" 
d.) jak również za badania i programowanie darmowej aplikacji 

promującej zdrowie i kreatywność: "aimeim" w ponad 100 
językach. 

Monety Suwerenne można zdobyć poprzez tworzenie 
obiektywnych (innowacyjnych) dzieł sztuki oraz Innowacyjną 
Sztukę z ideami świata od publiczności lub od właścicieli dzieł 
sztuki, wymieniając je na Monety Suwerenne, przyczyniając się 
w ten sposób do rozwoju pozytywnego świata. 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 
innowacjami AAA. AA lub A dzieła sztuki, których wartość 
wyrażona jest w certyfikacie Artinvest. 

Wolność, kreatywność, zdrowie i bogactwo społeczeństw po raz 
pierwszy nie mogą zostać odebrane przez suwerenne systemy. 
Wartość kulturowa wytworzona w społeczeństwie dzięki dziełom 
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sztuki z kolekcji Sovereign jest gromadzona w Fundacion 
Liedtke. Moneta Suwerenna ma szczególnie wysoki przyszły 
potencjał wolności i uzupełnia nowo powstające rynki 
ekologiczne i współśrodowiskowe demokracji bezpośredniej 
poprzez Etyczny Kapitalizm. 

 

Wolność obywateli: Moneta Suwerenna jest więc nowym, 
samogenerującym się dobrem kultury, które pozwala sztuce i 
artystom bez pomocy rządowej lub zależności od galerii na nowe 
swobody, które promują kreatywność, zdrowie, edukację i 
demokrację, a poprzez innowacje - dobrobyt społeczeństw.  
 
X Zamów przelewem bankowym zakup Suwerennych Monet w 
celu wsparcia Demokracji Bezpośredniej:  
 
 
 
 
 
"The Sovereign Coin (TSG-C)"  
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W przypadku zakupu monet, prosimy o wpłacenie ich na konto 
fundacji non-profit Fundacion Liedtke w Puerto de Andratx 
Mallorca, która wykorzysta 100% wpływów netto, bez żadnych 
opłat administracyjnych lub innych, na budowę globalnego  
"Demokracja bezpośrednia Suweren" 
"Centra Kampusów Globalpeace" i  
"aimeim health app" used. 
 

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 
 
Dzieła sztuki certyfikowane przez Artinvest  

  
 
Moneta suwerenna  

 
Bezpieczeństwo: Budowa demokracji bezpośredniej w wolności, pokoju i 
zdrowiu dla wszystkich ludzi. 
 
Zamówienie monet suwerennych www.the-sovereign.com 
X 20 monet suwerennych = 20 euro darowizny 
X 100 monet suwerennych = 97 euro darowizny 
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X 1.000 monet suwerennych = 950 euro darowizny 
X 10.000 monet suwerennych = 9.000 euro darowizny 
X 100.000 monet suwerennych = 80.000 euro darowizny 
X 1.000.000 monet suwerennych = 7.00.000 euro darowizny 
 
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. 
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Uniwersytet w Bielefeld 
Advisor of the art exhibition art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


