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Odtlačok 
 
 
 
 
Suverénny globálny trust 
(vo formácii Britský Panenský ostrov) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - marec 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Preklady 
Prosíme o podporu pri prekladoch knihy "Der Souverän" a našich 
webových stránok Souverän do ďalších jazykov, pretože boli 
preložené rôzne jazyky nemeckého textu s programom na 
preklad textu DeepL do ďalších jazykov, prosíme vás o pomoc pri 
opravách prekladových textov v maily pod:  
text@the-sovereign.com  
 
Knihu "Der Souverän" preloženú do všetkých ostatných jazykov 
radi bezplatne poskytneme vo formáte PDF všetkým 
používateľom internetu a navrhneme ďalšie webové stránky 
časopisu Souverän s preloženými textami. Prosím, pošlite e-mail, 
aby ste si ujasnili otázky autorských práv pri preklade z 
nemeckého textu do iného jazyka, do ktorého ešte nebol 
preložený: 
book@the-sovereign.com  
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Španielska kráľovná Sofia,  

Michael Gorbačov nositeľ Nobelovej ceny,  
Dr. Norbert Blüm minister Spolkovej republiky Nemecko,  

vedeckí poradcovia, riaditelia múzeí 
ako aj spoluorganizátorom a sponzorom 

 umenie vzorec výstava umenia otvorená 1999 v Essene Mám od 
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spojenie medzi umením a slobodou. 
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Kreativita obyvateľstva je kľúčom k udržateľnej koenvironmentálnej 
spoločnosti etického kapitalizmu. 
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Obnova sveta  
prostredníctvom výskumu a vzdelávania 
 
Informácie sú vírus alebo liek 2003 
 
Informácie menia naše zdravie a spoločnosť. Teroristické útoky 
nám desivým spôsobom ukazujú, čo sme v posledných 
storočiach zmeškali. Museli sme sa naučiť, že spiatočnícke viery 
a ideológie môžu viesť k evolučnej ničote, beznádeji, depresii 
a/alebo agresii.  
 
Po stáročia sa zákaz obrazového zobrazovania prírody a Boha 
prejavoval výkladom Koránu, a tak bol stanovený zákaz fantázie 
v čiastkových oblastiach predstavivosti, čo prinášalo a prináša 
veriacim ničivé následky, ak sa náboženské prikázania vykladali 
príliš prísne. Dôsledky sa dajú pochopiť, ak sa zrušenie 
obmedzenia videnia a tvorivosti stotožní s náboženským 
previnením, a tak sa práca pre budúcnosť prenesie len na Boha. 
 
Takéto odovzdanie budúcej moci Bohu nezodpovedá vývoju 
sveta, pretože vo vývoji vedomia vhľady ľudí prispeli k tomu, že 
vývoj ich vlastného vnútorného sveta, neurónovej siete človeka a 
spoločnosti je vždy v súlade s vonkajším svetom. Dalo by sa tiež 
povedať, že príroda, evolúcia, budúca sila, vízia, umenie a 
tvorivosť - to všetko pochádza od Boha, a teda aj to, čím ľudia 
prispeli k rozvoju sveta. Striktné oddelenie Boha od človeka 
vedie k známym disharmóniám u veriacich (redukcia osobnosti, 
strachy, depresie, závislosti a agresie), a tak upevňuje moc 
mocných prostredníctvom mystiky, ako to bolo v stredoveku v 
Európe, čo viedlo k prenasledovaniu a upaľovaniu nositeľov 
poznania v kresťanskom svete. V čase pred Koránom a pred 
fatalistickým výkladom Koránu, ktorý sa presadil neskôr, sa v tej 
istej kultúrnej oblasti dosiahli vysoké kultúrne a humanistické 
výsledky. Spomeňme napríklad pyramídy, alexandrijskú knižnicu, 



 

 
7 

poéziu, astronómiu, architektúru, matematiku, medicínu a 
umenie. 
 
 
Príkaz, aby si ľudia nesmeli predstavovať niečo im neznáme, 
evolučné, veci, procesy, systémy, budúcnosť, Boha, s čím sú 
však denne konfrontovaní, ako s potrebou alebo rituálom, alebo 
aby nesmeli nasledovať svoju intuíciu, blokuje ich predstavivosť. 
Vedie to k tomu, že závislosť od štátu a náboženstva je vlastná 
systému, pretože nepredstaviteľné, duchovné konštrukcie 
budúcnosti sa tak nevytvárajú v samotných ľuďoch, ale 
obyvateľstvo má čerpať silu z náboženstva a vedenia štátu - z 
nimi daných usmernení a zákonov. To znamená, že kvôli zákazu 
predstavivosti si ľudia nemôžu vytvárať nové myšlienky, obrazy 
alebo hodnoty v spätne orientovanom svete, a teda nemôžu 
budovať súčasné ideály pre budúcnosť, a to napriek tomu, že 
Kristus a Mohamed boli sami veľkými vizionármi a tvorcami 
zmien.  
 
Bez vlastných a nových hodnôt nie je možné tvorivo a 
produktívne formovať budúcnosť. Vývoj a prosperita jednotlivca i 
spoločnosti sú možné len s ťažkosťami, pretože sú obmedzené 
tvorivosť a vízia. Populácia sa zastaví na vývojových stupňoch, 
ktoré sú pre ňu určené, alebo sa nevyvíja podľa prirodzených 
evolučných programov génov. Nie je preto prekvapujúce, že v 
náboženských systémoch a ideológiách orientovaných na 
minulosť sa idealizujú referenčné systémy a hodnoty minulosti. 
 
V súčasnosti prebieha boj o rozdelenie s hodnotami včerajška. V 
dôsledku toho a zo strachu z nového a cudzieho sa vedie boj 
proti zmenám hodnôt, ktoré presadzujú revolúciu vedomia - inými 
slovami, ktoré presadzujú spoločenský systém orientovaný na 
budúcnosť. Uvedený jav sa vzťahuje na väčšinu samostatných 
ideológií a systémov viery. Zvyšujúci sa odstup od extrémnych 
fatalistov, teroristov a neonacistov prostredníctvom poznania, 
predstavivosti a formovania budúcnosti prispieva k tomu, že sa 
vylučujú z vyvíjajúceho sa sveta a žijú len vo svojom vlastnom 
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svete - reagujú alebo konajú čoraz agresívnejšie a z nášho 
pohľadu čoraz neľudskejšie. 
 
Ktorí však zo svojho fatalistického vnímania konajú v súlade so 
svojím náboženstvom, svojím presvedčením alebo z vnútornej 
potreby a podľa Božích prikázaní, ako aj zo svetov budúcnosti a 
výskumu, z ktorých sa považujú za vylúčených Božím slovom (s 
výkladom obmedzenia predstavivosti) a v týchto svetoch 
neveriacich vidia svoje nepriateľské obrazy, a preto chcú bojovať 
a ničiť iné náboženstvá alebo obrazy sveta a ich symboly (ako 
ukazujú teroristické útoky).  
 
To je ľahko možné, pretože vedúce skupiny mocenských 
systémov (aj demokratické štáty), v spojení s náboženstvami, 
ideológiami a presvedčeniami, a to ako interne (členovia patriaci 
do systému), tak externe (tretie strany), ďalší rozvoj, otvorenosť, 
tvorivosť a vývoj na udržanie moci be- a zabrániť. Tí, ktorí 
nepatria k najbližšiemu jadru mocenských systémov, sú 
zavádzaní alebo zastrašovaní, vystrašení a ich osobnostný 
rozvoj je narušený informačnými filtrami. Tí, ktorí svojou 
tvorivosťou napriek všetkému prinášajú nové myšlienky, ktoré 
spájajú ľudí, vytvárajú nové hodnoty a ideály, sú vykresľovaní 
ako klamári alebo postavení pred súd ako podvodníci a 
porušovatelia zákona, izolovaní od svojich rodín a spoločnosti. V 
blízkej budúcnosti sa vzdelanostná priepasť medzi kultúrami 
živelne nezmení, pretože ani v západnom svete sa zatiaľ 
nerozpoznali a nezastavili výhody dekódovania umenia 
prostredníctvom múzeí a médií, ako aj zavedenie dekódovania 
umenia ako povinného predmetu v školách, ochrana tvorivých 
ľudí prostredníctvom ústav a manipulácia mozgov 
prostredníctvom divoko sa šíriacich negatívnych mediálnych 
informácií zo strany kruhov, ktoré sa držia zastaraných nástrojov 
vedenia. 
 
Práve v tomto bode, v takmer rovnakej východiskovej pozícii 
západného sveta, Orientu a tretieho sveta, pokiaľ ide o 
zvyšovanie kreativity prostredníctvom zlepšeného prepojenia 
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neurónov, spočíva možnosť, že pri globálnom zavedení vzorca 
kreativity prostredníctvom médií s novými programami a 
obsahom (keďže by muselo ísť o opticky obrazový - na čítaní, 
písaní a predchádzajúcom vzdelaní nezávislý - sprostredkovací 
systém) by mohli všetci ľudia urobiť rovnaký krok súčasne. 
Extrémne excesy, rozpory a nedorozumenia medzi kultúrami, 
náboženstvami, ideológiami a národmi by sa výrazne znížili, ak 
by sa zaviedol takýto vzorec tvorivosti - ktorý by sa mal správne 
nazývať vzorec života alebo vzorec mieru. Predstavovalo by to 
veľkú príležitosť na zvýšenie úrovne tvorivosti a inteligencie na 
celom svete a na zníženie terorizmu a vojnového 
nebezpečenstva. 
 
Tvorivosť a mozgové bloky až do dnešného dňa 
V Európe sme v priebehu dejín zažili, že prístup obyvateľstva k 
vedomostiam (čítanie a písanie) znemožňovalo náboženstvo v 
spojení s mocenskými systémami. Tento stav prelomil až v 15. 
storočí Johannes Gutenberg a jeho vynález tlače, ktorý viedol k 
rozmnožovaniu a šíreniu kníh, a tým aj vedomostí vo vtedajšom 
svete. Štatistiky ukazujú, že privilegovaní obyvatelia Európy mali 
v tom čase približne 900 000 kníh. O storočie neskôr ich bolo 
vďaka Gutenbergovi už deväť miliónov. Gutenberg významne 
prispel k prelomeniu elitárskej blokády. 
 
Dominancia monopolu na správu vedomostí pretrvávala dlho, ale 
v jednotlivých územných spolkových krajinách Nemecka sa 
niekdajšie privilégium vedieť čítať a písať stalo povinnosťou až 
koncom 18. storočia vďaka úsiliu osvietencov. Povinná školská 
dochádzka bola v nemecky hovoriacom svete zavedená v Prusku 
v roku 1794. Ale nielen u nás, ale aj vo väčšine európskych krajín 
sa v tomto období začalo s gramotnosťou obyvateľstva. Cieľom 
bolo tiež bojovať proti chudobe, nevedomosti a letargii ľudí, a tak 
prispieť aktivitou a výrobou k udržaniu a zlepšeniu stavu. Pomaly 
sa začali zlepšovať životné podmienky obyvateľstva, priemerná 
dĺžka života sa predlžovala a dojčenská úmrtnosť sa neustále 
znižovala až do súčasnosti. Už 200 rokov prispieva gramotnosť, 
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vzdelávanie a učenie k prudkému šíreniu vedomostí a k 
prelomeniu vyššie opísaných monopolov na vedomosti. 
 
Dnes k nám prostredníctvom všetkých médií denne preniká 
obrovská záplava informácií, bez ktorých si už nevieme 
predstaviť svoj život, a preto je pre nás veľmi ťažké rozlíšiť 
dôležité od nedôležitého. U niektorých veľmi citlivých ľudí to 
vedie k abstinencii od mediálnych informácií alebo pri nesprávnej 
ponuke či výbere k depresii, agresii alebo samovražde a u 
extrémnych fatalistov pod vedením k symbióze samovraždy a 
agresie. Pri týchto procesoch podporujúcich alebo vyvolávajúcich 
ochorenia je mozog dočasne alebo trvalo paralyzovaný vo 
veľkých oblastiach mentálnymi alebo emocionálnymi vírusmi. K 
negatívnym zdrojom informácií patria v odstupňovanej miere aj 
hororové filmy a hry alebo príslušné tlačené produkty, ako aj 
negatívne zveličené rozhlasové, printové a televízne správy a 
reportáže, ktoré v mysli príjemcu vyvolávajú strach. Neodpovedá 
to evolučne, informačne, génmi naprogramovaným zmyslovým 
orgánom človeka, ako aj neurónovej sieti jeho mozgu, že v jeho 
životnom okruhu najviac asi 100 km sa môžu do vedomia 
pozorovateľa implantovať informácie negatívneho druhu a 
informácie skresľujúce realitu, ako mentálne vírusy nepripravené 
a tu redukovať neurónovú sieť takým spôsobom a manipulovať s 
ňou tak, že to vedie k negatívnemu poznaniu sveta, takže títo 
ľudia chcú dosiahnuť svoju izoláciu od tohto negatívneho sveta, a 
to aj graduálnym spôsobom. Priamy príjem informácií 
zmyslovými orgánmi, ktorý sa vyvinul evolúciou, je obmedzený 
na okruh približne 100 m od pozorovateľa. 
obmedzené. Vo vzdialenosti väčšej ako 400 m už ani s 
najlepšími očami nedokážeme rozoznať žiadne detaily. Kto v 
živote videl ľudí zmrzačených v tomto okruhu? Programovanie 
génov je prispôsobené princípu zachovania druhu tak, že všetky 
negatívne a život ohrozujúce informácie v polomere zorného poľa 
sú uprednostnené pred možnosťami priameho zmyslového 
vnímania, aby bolo možné prijať okamžité ochranné opatrenia 
pre seba a pre vlastný druh. 
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Tento evolučný ochranný inštinkt, ktorý chráni druh, využívajú 
niektoré mediálne spoločnosti a politici (Hitlerova cesta k moci je 
ukážkou používania a kombinácie mentálnych vírusov a 
preprogramovania neurónových sietí) ako spravodajskú a 
propagandistickú mediálnu pascu. Dokonca na úkor negatívne sa 
rozvíjajúceho sveta zvyšujú svoje zisky a moc tým, že podporujú 
alebo dokonca organizujú kriminalitu, extrémistické a teroristické 
akcie a zároveň sa demokraticky dožadujú drastických opatrení, 
väčšej moci a obmedzovania ústavou garantovaných základných 
ľudských práv v boji proti kriminalite, terorizmu a porušovaniu 
ľudských práv. 
 
Na presadenie ich politickej požiadavky sa globálne negatívne 
informácie prenášajú aj multimediálne do tváre a poľa vedomia 
príjemcu - v okruhu 100 m - a tým sa do jeho vedomia a 
neurónovej siete inštaluje svet skreslený strachom ako realita, 
ktorá môže znížiť jeho inteligenciu - ako ukazujú štúdie - až o 30 
% mutáciami na synapsách. Na jednej strane tento negatívne 
prekreslený svet nezodpovedá realite vonkajšieho zorného poľa, 
ktorá sa vyvinula evolúciou, a na druhej strane zníženie 
inteligencie a kreativity obmedzuje schopnosť človeka s 
poškodeným mozgom robiť si úsudky. Okrem toho, ako potvrdili 
mnohé výskumy, existujú aj iné fyzické a psychické ochorenia 
spôsobené strachom, depresiami a znížením osobnosti. Z tohto 
dôvodu zostávajú zákerní páchatelia poškodenia mozgu 
chorému skrytí aj vďaka zníženiu jeho inteligencie. Každoročný 
nárast počtu prípadov duševných chorôb, ktorý Svetová 
zdravotnícka organizácia WHO 
zverejnené údaje o osobách trpiacich depresiou a samovraždách 
hovoria vlastným jazykom a boli vyžiadané od WHO. Len v 
Nemecku trpí depresiou 340 000 ľudí a ročne sa spácha viac ako 
11 000 samovrážd, a to nepočítame vysoký počet 
nenahlásených prípadov, ktoré odborníci predpokladajú. Tieto 
súvislosti a účinky odhaľuje rozsiahly výskum, ako aj štúdia 
"Depresia 2000", ktorú vydal nemecký Inštitút Maxa Plancka pre 
psychiatriu v Mníchove: "Empiricky zabezpečené, pokiaľ ide o 
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zraniteľnosť a rizikové faktory depresívnych ochorení, sú okrem 
pohlavia (ženy majú vyššiu pravdepodobnosť ochorieť) najmä 
Rodinné genetické faktory: Pravdepodobnosť výskytu depresie v 
priebehu života je výrazne zvýšená u prvostupňových príbuzných 
pacientov s depresiou; bola dokázaná rozdielna frekvencia 
ochorenia u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat.  
Neurobiologické zmeny: Poruchy signalizácie v rámci neurónov a 
medzi nimi, ako aj endokrinologické vplyvy (napr. kortizol, 
melatonín) a poruchy regulácie spánku a bdenia. Určité 
dysfunkčné kognitívne štýly, predošlé úzkostné poruchy a 
závislosť od psychotropných látok - akútne a chronické 
psychosociálne (stresové) faktory, ako sú odlúčenie, 
nezamestnanosť, životné krízy, zážitky straty a osamelosti (ľudia 
žijúci osamote alebo odlúčení majú výrazne zvýšené riziko 
ochorenia) a určité chronické fyzické ochorenia (napr. syndrómy 
chronickej bolesti)." Zdroj: Inštitút Maxa Plancka pre psychiatriu, 
Mníchov 
Spúšťacie faktory ochorenia závisia od významov, ktoré chorý 
pripisuje negatívnym kogníciám. 
 
To však nemôže zakryť skutočnosť, že humus a živnú pôdu pre 
tieto mentálne vírusy pripravujú propagandistické médiá (ochotné 
mediálne spoločnosti, ktoré sú v službách mocenských štruktúr, 
vyvolávajú strach a obmedzujú inteligenciu a demokraciu). 
Okrem toho všetky príčinné a rizikové faktory, ktoré vymenoval 
Inštitút Maxa Plancka, možno priamo alebo nepriamo - potvrdené 
ďalšími štúdiami - vysledovať k dnešnej prevládajúcej mediálnej 
praxi ako k príčinnej udalosti. Okrem toho etiologický výskum 
depresie predpokladá multipríčinný súbor podmienok, v ktorom 
zohrávajú rovnakú úlohu genetické, neurobiologické, 
psychologické, sociálne a behaviorálne faktory. Ak sa početné 
medzinárodné, empiricky overené výsledky výskumov z 
uvedených oblastí a z dejín umenia, evolučného výskumu, ako aj 
evolučnej teórie kognitívnych systémov premietnu do mriežky, 
vznikne jasne potvrdzujúci obraz - propagandou médií 
ovplyvnených mentálnych vírusov, ktoré môžu neustále mutovať 
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prostredníctvom nových negatívnych informácií, a tak sa v 
klinickom obraze prejavujú rôznymi symptómami. 
 
Maximálne zvýšenie zisku a rozšírenie moci prostredníctvom 
politiky a propagandistických médií sa nezastaví ani pred 
poškodením mozgu ľudí. Výsledkom je väznenie a vraždenie 
všetkých možných odporcov režimu, vojny a snaha o vyhladenie 
celých etnických skupín a národov (pozri www.Shoa.de).  
Tento fenomén ilustruje napríklad nacistický režim 
Stalinovej éry alebo vojny proti Saddámovi Husajnovi a dokazuje 
to vedomá alebo nevedomá pomoc mediálnych spoločností, ktoré sa 
dostali do súladu s tými, ktorí boli pri moci. Prostredníctvom vedeckej 
práce historikov je tento fenomén prezentovaný zrozumiteľným 
spôsobom. 
 
Tí, ktorí sú dnes posadnutí mocou, nezabúdajú, že ak raz 
národ prežil túto duchovnú epidémiu a rozpoznal súvislosti, 
je odolný voči opätovnému šíreniu tejto choroby.  
Aby sa tomu zabránilo, výskumné štúdie sa ignorujú, falšujú, 
propagujú a používajú v rozpore s ich výsledkami na dosiahnutie 
politických cieľov - s opačným účinkom. (Početné príklady možno 
nájsť v médiách v oblasti drog, katastrof, kriminality, 
neonacistického hnutia, xenofóbie, vzdelávania, umenia a 
umelcov, medicíny atď.). Ako ukazujú štúdie, proces bránenia 
voľnému rozvoju osobnosti prostredníctvom fyzického 
poškodenia mozgu môže viesť k zníženiu priemerného 
inteligenčného kvocientu (IQ) zo 100 až 110 na hodnoty pod 80. 
Stačí si spomenúť na dobre známy strach zo skúšok, ktorý ako 
strach z budúcnosti môže dočasne zablokovať časti neurónovej 
siete. 
 
Človek manipulovaný propagandistickými médiami je, ako ukázal 
vývoj národného socializmu v Nemecku, neschopný robiť ako 
volič uvážené politické rozhodnutia kvôli svojim uzavretým 
tvorivým a inteligenčným zdrojom (pozri tiež www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Mozog zraneného môže byť v tomto 
stave manipulovaný posadnutou silou, aby inštinktívne pretváral 
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neurónovú sieť zníženého vedomia (elimináciou alebo 
obmedzením kritickej, vyrovnávajúcej a tvorivej siete vedomia) 
prostredníctvom jednoduchých, emočne nabitých nových 
informácií. Prenesené do vzdelávania v demokratických krajinách 
západného sveta, podľa vedeckých štúdií (pozri štúdiu Pisa) 
týkajúcich sa príslušných národných skupín v porovnaní, 
dospievajúci už v priemere nie sú schopní dosahovať špičkové 
študijné výsledky (prostredníctvom zníženia IQ). Rovnaké 
výsledky sa potom neskôr premietnu do ročných ekonomických 
údajov krajiny, ak sa mediálna konzumácia negatívnych 
informácií neobmedzí, ale ešte viac podporí. Intelektuálne 
uzavretému mediálnemu recipientovi zostáva okrem možného 
rozvoja agresie alebo depresie otvorená len cesta k dobrovoľnej 
povinnej práci (ktorá zasa dáva mentálnym vírusom novú silu) 
alebo možnosť prevziať všeobecné smerovanie spoločnosti, 
ktoré chcú vládcovia bez kritiky a motivácie. Na začiatku tretieho 
tisícročia je načase zahrnúť do ústav, aby sa v populácii 
prostredníctvom povinného vzdelávania vycvičil a vytvoril systém 
vedomostí, tvorivá mriežka vedomia, ktorá tak posilňuje 
neurónovú sieť a je v nej osobitne ukotvená. To by ľuďom 
umožnilo selektívne a nevedome prefiltrovať záplavu evolučne 
dôležitých aj nedôležitých informácií, ktoré sa na nich valia, a tak 
zabrániť obmedzeniu inteligencie a tvorivosti a zároveň 
dosiahnuť opak, a to automaticky podporovať tvorivosť a 
inteligenciu počas celého života. Katja Thimmová v časopise Der 
Spiegel uvádza:  
 
 "Každý proces učenia mení mozog" [2]. 
 
Gerhard Roth, neurológ z Brémskej univerzity a rektor Hanse-
Wissenschaftskolleg v Delmenhorste, v tej istej správe 
potvrdzuje: 
"Každý proces učenia je sprevádzaný zmenou v mozgu"... 
 
Viditeľná tvorivosť je druhovo dôležitá, formuje neurónovú sieť. 
Profesor matematiky a didaktiky Gerhard Preiß z Univerzity vo 
Freiburgu: 
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"Hoci etika a zákony zakazujú invazívne experimenty na mozgu... 

Ľudia. Vedci však na základe štúdií na zvieratách vedia, že 
zložité mozgy sa učia podobným spôsobom. V ich mozgu 

prebiehajú podobné procesy, pretože abstrahujú, zovšeobecňujú 
a rozdeľujú prostredie do kategórií, ako sú malé a veľké, hlasné a 

tiché. Základné nervové mechanizmy sú univerzálne od 
morského slimáka  

pre človeka. “ 
 

Učenie znamená ukotvenie informácií v mozgu takým spôsobom, 
že 
je možné ich kedykoľvek vyvolať. O možnom nástroji pre rozvoj 
kreativity, inteligencie a ľudskosti hovoril umelec Prof. Joseph 
Beuys: 
 
"Umenie je podľa mňa jedinou evolučnou silou. To znamená, že 

len vďaka tvorivosti človeka sa môžu zmeniť podmienky." 
 

Od roku 1988 je vďaka umeleckému vzorcu k dispozícii mentálny 
nástroj na zmenu okolností. Umožňuje všeobecne platný prístup 
ku kreativite a okrem teórie aj graficko-optický spôsob podpory 
siete neurónov kreativity v mozgu, ktorá ako kreatívna mriežka 
vedomia robí kreativitu vnímateľnou a prefiltruje ju a uloží ako 
poznanie. O procesoch v mozgu sa Gerhard Preiß vyjadruje 
takto:  
 

"Mozog sa musí chrániť pred prílišným učením. Pretože 
Sekundu za sekundou sa o jeho pozornosť uchádza nesmierne 
množstvo dojmov a vnemov. Ak by sa všetky uložili, mozog by 

bol v krátkom čase paralyzovaný záplavou nezmyselného 
dátového odpadu. Preto musí zvládnuť predovšetkým dve 
náročné úlohy: Rozlišovať dôležité veci od nedôležitých a 

vytvárať kategórie. 
Najprv mozog zo všetkých myšlienok a nápadov, zmyslových 
podnetov, pocitov a zážitkov vydestiluje tú malú časť, ktorú 

považuje za dostatočne dôležitú na to, aby sa uložila a 



 

 
16 

zapamätala v mozgu. Tento výpis je potom potrebné zoradiť. 
Pretože len pre tých, ktorí sú schopní rozpoznať kategóriu 

"jablko" v slovách Boskop, Cox Orange a Granny Smith, má svet 
zmysel. Obrovskú prácu filtrovania a triedenia vykonáva sieť 

približne 100 miliárd nervových buniek v hlave, ktoré sú 
navzájom prepojené celkovo približne 100 biliónmi kontaktných 
bodov (synapsií). Každý dojem, každý podnet, každá okolnosť, 

ktorej je človek vystavený, mení túto jemnú sieť tým, že posilňuje 
určité neurónové spojenia a oslabuje iné." 

 
Vzorec na dešifrovanie umenia nielenže vytvára posilnenú sieť 
tvorby v mozgu, ale aj predfiltruje informácie pre vedomie, takže 
mozog sa odľahčí a vedomosti sú pripravené (ako jablko), 
rozpoznateľné ako tvorivosť, prezentované. Viditeľná tvorivosť je 
druhovo dôležitá, formuje neurónovú sieť. Synopsy a ich 
vzájomné prepojenia, ktoré sa v detstve až do puberty vyvíjali na 
základe daného génového programovania, nové informácie a 
druhovo chránené poznatky sa v dospelosti formujú nanovo, 
prevažne druhovo chránenými poznatkami, ktoré sú vopred 
filtrované vedomím. Tento vzorec umožňuje podporovať 
predstavivosť a formovanie budúcnosti prostredníctvom rýchlo sa 
rozvíjajúcej neurónovej siete na tvorivý výkon. Dnes možno 
predpokladať, že sa v mozgu vytvorí centrum a/alebo sieť 
kreativity. Keďže naším primárnym zmyslovým vnímaním je zrak, 
rozpoznávanie tvorivosti alebo umenia, selektívne vnímanie 
vizuálnych tvorivých zmien, tvorivé videnie je najdôležitejším a 
najefektívnejším procesom nášho konkrétneho duševného 
vývoja. Proces poznávania tvorivosti je vytvorený a/alebo 
podporovaný druhovo zachovávajúcim programovaním génov na 
evolučný motor vedomia a vzorcom. Samozrejme, rozdiel medzi 
ľuďmi, ktorí toto poznanie pochopili a etablovali vo svojej 
neurónovej sieti, sa zväčšuje vyššou rýchlosťou a hustotou 
poznania, pretože z chleba a hier filtrujú práve tie informácie, 
ktoré sú dôležité pre vývoj ich synapsií a siete tým, že 
rozoznávajú zmeny v dnešnej rozmanitosti médií. Podľa 
nemeckého výskumníka a antropológa Friedemanna Schrenka 
by preskúmanie tejto vedeckej medzery mohlo rýchlo urýchliť 
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ľudskú biokultúrnu evolúciu. Základný princíp - hľadaný kód - sa 
jasne ukazuje pre všetky formy života ako génový program 
zachovávajúci druh, ktorý filtruje informácie pre zachovanie 
druhu a ukladá ich do siete neurónov. Súvislosti a spätný proces 
duševného a telesného úpadku boli vopred opísané a sú 
podložené mnohými empiricky overenými štúdiami: 
a) Priorita pozitívnych informácií pre jednotlivé druhy 
b) Drogová závislosť na negatívnych informáciách 
prostredníctvom neprirodzenej zmeny nervovej siete 
c) Génmi naprogramovaná adaptácia osobnosti na negatívny 
vonkajší svet 
 
d) Zmena vonkajšieho sveta vlastnými skutkami, pre súhlas s 
vnútorným poznaním svojej neurónovej siete, až po besnenie, 
rasovú nenávisť, antisemitizmus, socializmus, komunizmus, 
kapitalizmus, vykorisťovateľský koloniálny alebo globálny 
kapitalizmus, náboženský fanatizmus, terorizmus, vojnu alebo - a 
s tým sa stretávame často - až po celkom normálne šialenstvo. 
Často sa tieto javy vyskytujú v zmiešaných formách, ktoré môžu 
byť napríklad regionálne, národné alebo charakterizované 
skupinovým vedomím. 
 
Alberto Ferrús, neurobiológ a výskumník z Madridu, v tejto 
súvislosti hľadá ďalší dôležitý krok v neurobiológii: 
 

"Chceli by sme nájsť nejaký neurónový kód, aby sme napríklad 
pochopili, ako je vnem zakódovaný v našom mozgu. Alebo ako si 
uchovávame prijaté informácie v pamäti: Kód: Ako to robí mozog 

muchy alebo človeka? Podľa akého základného princípu? 
Podrobnosti sa samozrejme líšia pre každý organizmus. Ale 
možno, možno existuje takýto základný princíp, takýto kódex 

univerzálnej hodnoty. Po jeho objavení by sme urobili obrovský 
skok vpred.  

Posunulo by nás to tak ďaleko, ako kedysi Mendelove zákony 
posunuli genetiku." 

 
Zdroj: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" (Čas, láska, 
pamäť - Hľadanie pôvodu správania), publikované v roku 2000,  
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Siedler Verlag, Berlín. 
 
[1] Konzument médií sa prostredníctvom svojho génového programu na zachovanie druhu stáva závislým na 
drogách so všetkými dôsledkami a poškodením zdravia, ktoré užívanie drog sprevádzajú, pretože v jeho 
neurónovej sieti sa vytvorili prepojenia pre negatívne informácie. Z výskumu drog dnes vieme, že po vytvorení 
nervových spojení vzniká závislosť na základe pamäti. Človek sa prostredníctvom propagandistických médií 
produkujúcich mentálny vírus dostáva do štvornásobnej genetickej pasce. 
2] Dobré ráno, milé čísla, v nemeckom spravodajskom časopise "Der Spiegel" č. 27/2002 
"Dvom tímom výskumníkov z Inštitútu Maxa Plancka v Göttingene sa teraz podarilo preukázať, že synapsie sa v 
ranom vývoji mozgu vytvárajú aj bez komunikačných podnetov. Až v neskoršom vývoji sa 
Aktivačné podnety sú nevyhnutné." Zdroj: Inštitút Maxa Plancka v Göttingene Atsushi Iriki z Tokijskej univerzity 
prostredníctvom štúdií mozgu primátov po použití nástroja dokázal, že neuróny sa reorganizujú, aby nástroj 
integrovali do predstavy vlastného tela. Zdroj: Tokijská univerzita 

     
Vzorec slobody? 2020 

 
Dostávame čoraz viac informácií a reklám o tom, čo práve chceme, a 
ponárame sa čoraz hlbšie do štruktúry neurónovej siete, ktorá nám 
ukazuje, čo potvrdzuje naše predchádzajúce myslenie a čím sa práve 
zaoberáme. Filmové a hudobné služby ukazujú viac toho, čo 
počúvame, a spravodajské kanály ukazujú viac toho, čomu už veríme 
alebo čoho sa obávame. Toto nie je skutočný svet, ale len jeho malá 
časť.  
 
Myslenie sa s týmito informáciami v presvedčení stáva neobjektívnym 
a ostatné informácie sa dostávajú na okraj záujmu, takže sa u nás 
rozvíja čoraz menší súcit s inými ľuďmi. Až tak, že môžeme žiť vedľa 
seba a pritom žiť v úplne odlišných realitách. Je toto svet, v ktorom 
chceme žiť, dezinformovaní informačnými robotmi, v mentálnych 
ostrovných svetoch, ovládaní cudzincami v izolácii, bez toho, aby sme 
niekedy mohli vidieť rozmanitosť života a celku?  
V  
kultúre algoritmov sociálne médiá ukazujú čoraz viac toho, čo nás 
utvrdzuje v našom poznaní a túžbach, a navyše vynechávajú väčšinu 
informácií o rozmanitosti sveta. 
 
Tvorcovia algoritmov tvrdia, že nám slúžia a poskytujú nám viac toho, 
čo chceme. V skutočnosti však poskytujú len viac toho, čo sme už 
zažili, a zároveň nás manipulujú v prospech spoločnosti, ktorá tieto 
produkty a algoritmy navrhla. Dávať dieťaťu len cukor a sladkosti, ktoré 
sa vydávajú za jedlo, pomáha výrobcovi cukru, ale vedie dieťa k 
chorobe a nakoniec k predčasnej smrti. Algoritmická opakujúca sa 
kultúra je stagnujúca a umierajúca kultúra, ktorá obmedzuje našu 
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pozornosť a zároveň eliminuje alebo oslabuje rozmanitosť informácií, a 
tým aj ľudskú genialitu a kreativitu.  
 
Je namierená proti našej tvorivosti, inteligencii, rozmanitosti, tolerancii, 
životu, zachovaniu druhov a prírody, a to sa týka nielen radikalizácie 
informácií o našej tvorivosti, ale aj negatívneho epigenetického 
spôsobu pôsobenia jednostranne konzervovaných informácií na naše 
telo, naše zdravie a skrátenie nášho života, ako aj umlčanie 
demokracie, diferencovaných názorových skupín, prostredníctvom 
informačných klapiek vymyslených pre kone, a nie pre ľudí, 
informačnej preselekcie zo strany médií a ich deklarovanej 
interpretačnej suverenity, ktorá potom ohrozuje demokraciu a mier ako 
diktatúra más. 
 
Algoritmickí roboti ovládajú médiá a naše selektívne vnímanie, takže sa 
môžeme vyvíjať len v rámci rozvinutých a vopred vytvorených 
programov a informácií, ktoré sa nám javia ako realita. 
 
Kde sú algoritmy, ktoré nám dávajú to, čo sme ešte nevideli, 
neuvažovali o tom alebo čomu sme neverili? Kde sú algoritmy, 
 ktoré kreativitou prelomia toto myšlienkové väzenie tak, aby sme bez 
spotrebiteľskej a značkovej neurózy mohli urobiť svoju osobnosť, 
zdravie a život šťastnejšími, zdravšími, empatickejšími, 
udržateľnejšími, zmysluplnejšími a posilniť svoj imunitný systém proti 
pandémiám, chorobám a mediálnym vírusom vyvolávajúcim strach? 
Aby nám dali nie to, čo chceme my alebo korporácie/diktátori, aby sme 
robili, premýšľali a programovali za nás, ale to, čo skutočne 
potrebujeme pre seba, spoločnosť, prírodu a svet? Príroda tento 
algoritmus geneticky vyvinula už pred stovkami miliónov rokov v 
rastlinách, živočíchoch, ľuďoch a dokonca aj v bezmozgových 
jednobunkových organizmoch a živočíchoch a zdokonalila ho 
ukladaním informácií a epigenetikou v záujme zachovania druhu. 
Názov prírodného algoritmu: "kreativita". Priniesla nám umenie a 
inovácie, viac potravín, slobodu, prosperitu, dlhší život a lepšie zdravie 
a prvý krok k demokracii. Teraz už len musíme odhaliť selektívny 
algoritmus prírody a génia, kreativitu, pre lepšiu budúcnosť v 
suverenite pre všetkých ľudí.  
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Etický kapitalizmus 2014-2020 
 
Nasledujúcu kapitolu vám venujem s úprimným poďakovaním, 
autor knihy "Systemopposition" Michael Greven, 
ktorý mi v rozhovoroch prostredníctvom kritiky a návrhov poskytol 
cenné rady pre rozvoj nového, spravodlivejšieho sociálneho systému a 
takto opísal modelára etického kapitalizmu:  
 

"Dieter Liedtke je umelec,  
Sociológ a sociálny filozof 

 v doteraz neznámych oblastiach mysle." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Profesor politológie / dekan univerzít; Marburg, Darmstadt a Hamburg / predseda Etickej komisie 
DVPW a Stálej komisie pre výučbu a štúdium DVPWLuigi Sturzo Špeciálna cena Premio Amalfi/  

Čestný odznak Nemeckej asociácie politických vied/ 
Poradca pre návrh etického kapitalizmu ako sociálneho systému. 

 
Vyjadrenie Michaela Grevena ukazuje, že Hegelova dialektika a jeho 
idealizmus s Marxovým materializmom ešte neboli realizované 
prostredníctvom syntézy do etického kapitalizmu.  
 
Nasledujúce myšlienky o etickom kapitalizme nemôžu byť 
patentovaným liekom.  
 
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.  
Samozrejme, nový vývoj a výskum posunie parametre požiadaviek, ale 
spolu s novými zisteniami naznačujú smer, ktorým sa môžeme v 
budúcnosti uberať v mieri s viac ako 20 miliardami ľudí. Je potrebné 
zvážiť známe súvislosti, diskutovať o budúcom vývoji, ale aj upozorniť 
politikov a podniky a podnietiť myšlienkové procesy o tom, ako možno 
rozvíjať a uplatňovať etický kapitalizmus na sociálno-politickej úrovni 
nielen v Nemecku a Európe, ale na celom svete. 
 
Z dnešného pohľadu nie je vhodné ďalej rozširovať kapitalizmus s jeho 
slabinami a temnými stránkami bez toho, aby sme nespôsobili ešte 
väčšie škody ľudstvu, prírode alebo životnému prostrediu. Naopak, 
potrebujeme novú kapitalistickú koncepciu, ktorá by zahŕňala výhody 
kapitalizmu a ktorá by chránila a uplatňovala ľudské práva Charty OSN 
a zachovanie druhov v zmysle stvorenia, ako aj zameranie na 
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udržateľnosť a spoločné životné prostredie ako základný predpoklad a 
základ.  
Potrebujeme ako nový sociálny vývojový ťah 
 "Etický kapitalizmus".  
 
Evolučná výhoda etického kapitalizmu: 
Podľa najnovších výskumov zodpovedá nášmu genetickému a 
epigenetickému, prírodnému, sociálnemu a evolučnému 
naprogramovaniu DNA: "Byť naším človekom". 
 
Ciele etického kapitalizmu 
Etický kapitalizmus sa zameriava na vývoj udržateľných produktov a 
obchodných modelov šetrných k životnému prostrediu a na etické 
zisky, ktoré kladú na prvé miesto ľudí a prírodu. 
 
1. právo na slobodný rozvoj 
Každý človek má právo na: Sloboda informácií, sloboda tlače, 
zohľadňovanie kódexu médií zodpovednými osobami, na vzdelávanie a 
slobodný rozvoj tvorivosti a osobnosti, slobodný prístup k Código 
Universo prostredníctvom vzdelávacích systémov pre najjednoduchšie 
(len videním pochopenie) neurobiologické prispôsobenie existujúcej 
tvorivosti v jeho spoločenstve viery, kultúry a jeho ľudu, ako aj 
pochopenie doteraz nepochopených náboženstiev, národov, kultúr, 
umeleckých diel a inovácií, ako aj právo na voľne prístupný internet, 
vzdelávanie, školské, odborné a ďalšie vzdelávacie systémy, ďalej 
právo na informácie o Código Universo a rôznych mediálnych 
kódexoch v regionálne prevládajúcom národnom jazyku a v angličtine, 
okrem toho 
bezplatný prístup k počítaču a bezplatnému pripojeniu na internet. 
 
2. ochrana zo strany medzinárodného spoločenstva 
Každá ľudská bytosť má právo na ochranu svojich slobôd a dôstojnosti 
a na ochranu svetového spoločenstva pred totalitnými štátnymi 
systémami, diktatúrami, terorizmom, vojnou, genocídou, mučením, 
útlakom, vykorisťovaním, rasizmom, vylúčením, falošnými a 
zavádzajúcimi informáciami a pred priamym a skrytým, nenápadným 
šírením strachu. 
 
3. právo na nepodmienený základný príjem 
Každý človek má právo na: čistú pitnú vodu, oblečenie, lekársku 
starostlivosť, stravu, ako aj dôstojné bývanie a/alebo nepodmienený 
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základný príjem, ktorý mu umožňuje vykonávať dobrovoľnú prácu pre 
spoločnosť na vlastnú žiadosť alebo vykonávať úlohy a práce, ktoré 
dávajú zmysel jeho životu a prinášajú ďalší príjem. Okrem toho mu 
však mesačný základný príjem dáva aj možnosť postaviť sa na jednu z 
rôznych úrovní bohatstva v spoločnosti. Odblokovaním svojej 
epigeneticky existujúcej kreativity prostredníctvom Código Universo 
každý človek prispieva k etickému rozvoju a hospodárskemu úspechu 
svojej krajiny, spoločností a života prostredníctvom šírenia etických 
výrobkov a etických obchodných modelov a vlastnej hospodárskej 
účasti na etických koncepciách. Nepodmienený základný príjem by mal 
zabezpečiť dôstojnosť človeka. Dane musia platiť len príjemcovia 
akejkoľvek práce a počítačového výkonu, teda firmy a organizácie. 
Pracovný výkon sa už nesmie trestať daňami, ako to bolo za feudálnej 
vlády. 
Daň z príjmu alebo daň z práce sa ruší spolu s nákladmi na sociálny 
systém a zdravotné a dôchodkové poistenie a nahrádza sa daňou z 
online predaja v mieste použitia a dodania, ako aj globálnou výrobnou 
daňou v krajine fakturačnej obce/krajiny alebo v mieste výroby, kde 
spoločnosť vykonáva svoju činnosť.  
Daň z pridanej hodnoty alebo daň z predaja sa reformuje.  
 
Spôsob 
Na dosiahnutie cieľov etického kapitalizmu nepotrebujeme štát, 
globálne postavenú spoločnosť alebo náboženskú komunitu, ale ľudí 
na celom svete, ktorí nechcú naďalej podporovať vykorisťovateľské, 
dominantné a dualistické systémy a ktorí sa chcú podieľať na 
pozitívnom, otvorenom dizajne etického sveta. Zákony a ústavy nestojí 
v ceste etickému kapitalizmu. Ale aj v štátoch, kde bude etický 
kapitalizmus zakázaný, rýchlejšie a silnejšie sa rozvíjajúca tvorivosť, 
lepšie zdravie a vyššia prosperita obyvateľstva otvorených štátov 
žijúcich podľa zásad etického kapitalizmu dokazujú praktické a 
filozofické slobodnejšie možnosti formovania ľudí. Postupne aj v 
uzavretých spoločenských systémoch (ako ukazujú dejiny posledných 
500 rokov) prevládne poznanie, že bez slobody, dôstojnosti, blahobytu 
a zdravia obyvateľstva (pri stále rastúcom počte obyvateľov sveta), 
dodržiavania Charty ľudských práv OSN a náboženskej slobody 
nemôže žiadny štát natrvalo zabrániť vývoju spoločenského systému. 
 

Navrhované volebné otázky: Komunita voličov a softvérové 
nástroje umelej inteligencie, ktoré sa majú vyvinúť a ktoré 
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využívajú inteligenciu roja obyvateľstva (teda zhromažďujú, 
filtrujú a vypracúvajú otázky na diskusiu vypracované občanmi), 
poskytujú tri nestranné, neosobné, grafické filmy s faktami za a 
tri filmy proti s jasnými vysvetleniami založenými na dôkazoch 
(vypracované a overené na základe faktov a dodržiavania 
mediálneho kódexu nestrannými študentmi na univerzitách), 
ktoré podporujú vzdelávanie, vedomosti a slobodné 
rozhodovanie voličov. 
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Priama demokracia 2014 -2020 
 
Vráťme sa späť do našej desaťtisícročnej histórie;  
 

Viac ľudí = viac ľudských práv, 
viac slobody, viac prosperity, viac zdravia a viac času života a 

viac informácií, viac vedomostí. 

Doteraz sme v kapitalizme prispôsobovali ľudí spôsobu práce 
strojov, aby sme mohli profitovať z výroby. S nárastom svetovej 
populácie budeme využívať inovácie na prispôsobenie robotov, 
ktoré budú v budúcnosti písať vlastné programy, ľuďom. V 
budúcnosti bude práca organizovaná individuálne tak, aby každý 
človek mohol žiť zmysluplný život v krajine podľa vlastného 
výberu, v dôstojnosti, prosperite a zdraví.  

Súvislosť medzi tvorivosťou, vzdelaním, demokraciou a druhým 
osvietenstvom bola preukázaná v mnohých výskumoch a ja tieto 
výsledky výskumu opakujem, pretože som toho názoru, že cesta 
k pozitívnej budúcnosti s väčšou životnosťou, tvorivosťou a 
vzdelaním obyvateľstva vyvracia aj predstieraný argument 
niektorých vládcov; obyvateľstvo nie je schopné samoorganizácie 
prostredníctvom priamej demokracie. 

Zabúda sa tu na to, že už so zverejnením možnosti priamej 
demokracie sa zároveň vysoko, umelo zvonku s pomocou médií, 
do našich mozgov pomocou synaptických mutácií strachu stavajú 
hranice inteligencie a pocity bezmocnosti, slobodou sa znižujú 
riešenia a osobná zodpovednosť, ktoré vedú z IQ znižujúceho 
strach trvalé slučky a k nemu:  

a. Znižujú tieto obavy publikácie a diskusie o účinkoch strachov a 
blokád myslenia. Obyvateľstvo sa učí chrániť sa pred 
prekonanými, nereálnymi strachmi a informáciami, ktoré 
paralyzujú myslenie, a prehodnocovať ich v ich významovej a 
reálnej škále strachu pre seba, neignoruje tieto prehodnotené 
informácie, ale ak je to možné a potrebné alebo sa dá 
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zorganizovať pomoc postihnutým, nachádza holistické riešenia 
spolunažívania prostredníctvom roja inteligencie ľudí v 
demokratických procesoch rozpúšťajúcich strach.  

b. Neurobiologicky a epigeneticky účinné mozgové zámky 
strachu, kreativity a IQ (ktoré majú varovať pred reálnymi 
nebezpečenstvami, geneticky naprogramované, môžu byť 
zneužité na kontrolu populácie pre znižovanie IQ 
antidemokraticky pre myslenie - strach - rigiditu), ktoré médiá 
zakrútili do mozgu, sú opäť zrušené suverénnou a kreatívnou 
formulou kreatívnych procesov v umení, ktoré sa stali obraznými, 
deklarovanými inováciami alebo riešeniami problémov pomocou 
zrkadlových neurónov a informačných bypassov v neuronálnej 
sieti mozgu. Toto je dnes vedecky známy (aj epigeneticky 
účinný) neuro-zmyslový zázrak evolúcie prostredníctvom 
poznania-informácie pre zachovanie seba a druhu: z mediálne a 
autoritatívne bezmocného človeka, štyri roky ovládaného 
falošnými správami a lobizmom, sa stáva aktívny, tvorivo 
mysliaci demokrat a suverén priamej demokracie 
prostredníctvom tvorivosťou generovanej sieťovej formácie (v 
trojitom zmysle). 

Odporcovia priamej demokracie tiež zabúdajú, že obyvateľstvo 
blockchain zabezpečené; Roboti, udržateľná budúcnosť, 
kreativita, zdravie, sloboda, programy vzdelávania a etiky, 
programy na znižovanie nákladov a daní a allgoryhtms na 
optimalizáciu najlepších volebných návrhov a volebných 
rozhodnutí od ľudí a s BIG Data a ich premietnutie do akčných 
plánov a legislatívnych návrhov, možno použiť bez stranícky 
spriaznených politikov a lobovania za ľudové hlasovanie, z 
ktorých vybrané (Open Sours pre vývoj a dohľad nad voličmi) pre 
volebné programy a otázky (pre realizáciu univerzitne 
vyrobených šiestich faktografických filmov pre a proti k príslušnej 
volebnej otázke) sú po zhliadnutí šiestich faktografických filmov 
uvoľnené na hlasovanie s občianskou volebnou licenciou. 
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Daň z príjmu a mzdy sa zruší. Daňový systém sa zmení na etickú 
rovnováhu (pozri Etický kapitalizmus) podľa princípu 
"znečisťovateľ platí za škody" a na čisto spotrebné dane. 
Občania, ktorí sú kognitívne zdraví a nemôžu alebo nechcú sa 
zúčastniť na voľbách, zaplatia vo volebnom roku 10 % daň z 
ročného príjmu, pretože sa nezúčastňujú na demokratickom 
procese volieb a vnucujú svojim spoluobčanom vlastné 
rozhodovanie ako demokrati.  
 
Slobodné, tajné a priame voľby  
Uplatnite svoje ľudské práva prostredníctvom priamej 
demokracie!  

 
 
Negatívnemu regionálnemu, národnému a globálnemu vývoju 
možno čeliť len na rovnakých úrovniach etickými myšlienkami a 
na pôde ústav a zákonov, čím sa otvorí pozitívna budúcnosť pre 
všetkých ľudí prostredníctvom priamej demokracie založenej na 
otázkach.  
 
Vyberte si v tajných voľbách, či chcete vy a vaše deti žiť v 
slobodnom svete v zdraví a prosperite pre všetkých.  
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Hlasujte prostredníctvom priamej demokracie za to, aby sa 
monopoly Surveillance Capitalism rozbili zákonmi, aby sa 
megadáta sociálnych sietí a spravodajských agentúr uvoľnili na 
etické rozvíjanie myšlienok a aby sa na znižovanie inteligencie a 
IQ nepoužívalo využívanie podvedomia dátovými predikciami 
Surveillance Capitalism, osobnosť, slobodu, tvorivosť, zdravie, 
život, demokraciu, finančnú slobodu a možnosti etického rozvoja 
a slobody jednotlivcov, skupín alebo národov a že kapitalizmus 
dohľadu sa musí prostredníctvom legislatívy zmeniť na etický 
kapitalizmus v prospech všetkých ľudí. 
  
 
Priamy výber tém  
Tri vedecky overené filmy s overovaním faktov za a tri filmy s 
overovaním faktov proti, každý v trvaní päť minút, na tému 
volieb, predstaví panel pre danú problematiku v médiách a 
sociálnych médiách.     
 
Váš hlas  
Hlasujte za systém priamej voľby, ktorý obsadzuje vládne posty 
profesionálnymi manažérmi. V tematickej priamej demokracii 
sa nevolia žiadne strany ani politici, ale o vybranej a 
prezentovanej téme volieb hlasuje suverénny volič 
prostredníctvom volebnej aplikácie.  
 
Voľby prostredníctvom blockchainu sú tajné, bezpečné a nedajú 
sa manipulovať.  
 
Zaregistrujte sa do bezplatnej mobilnej aplikácie Priama 
demokracia vo viac ako 100 jazykoch, aby ste mohli rozhodovať 
o udržateľnej prírode a etickej budúcnosti v zdraví a dôstojnosti 
pre vás a vašu rodinu a s každým o svojom živote a slobode.  
 
Volebná aplikácia zhromažďuje a zjednocuje voličov priamej 
demokracie, kým sa na piatich úrovniach nevytvorí regionálna, 
celoštátna alebo globálna demokratická väčšina pre priamu 
demokraciu. Buďte suverénni a spojte sa so slobodomyseľnými 
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ľuďmi na sociálnej sieti www.the-sovereign.com so 
slobodomyseľnými ľuďmi z organizácie Issues Direct Democracy, 
budovať priateľstvá a vymieňať si názory. 
 
 
 
Vyberte si, ako chcete žiť  
 
 
www.the-sovereign. com aplikáciu na hľadanie 
nových priateľov pre lepší život.  
 

 
 
Ak si každý vytvorí štyroch priateľov, v krátkom 
čase exponenciálne získame demokratickú 



 

 
29 

väčšinu a môžeme požadovať dodržiavanie 
ľudských práv a udržateľný rozvoj kapitalizmu.  
 
Už so siedmimi percentami  
www. the-sovereign. com voličov môžete urobiť 
svet lepším.  
 
Zamyslite sa nad tým, ako rýchlo môže sociálna 
sieť rásť v priebehu 4 rokov.  
  

sociálna sieť 
www.the-sovereign.com 
Na negatívne a globálne výzvy môžeme reagovať len 
eticky, pozitívne v celosvetovom meradle a v národných 
štátoch.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (vo formácii) nie je politická strana, ideológia 
ani náboženstvo, ale celosvetovo pôsobiace hnutie 
zdola, ktoré sa vo všetkých krajinách zasadzuje za 
eticky navrhnuté udržateľné životné prostredie a 
spolunažívanie v národných štátoch a pomáha 
prostredníctvom "rojových inteligentných programov 
tvorivosti ľudstva", v súlade s rozvinutou kultúrou každej 
krajiny, sprevádzať optimálny a etický život v slobode, 
dôstojnosti a sebaurčení na ceste k lepšej budúcnosti 
ľudí v krajine v priamej demokracii.  
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Otázka dopytu - priama demokracia, dodržiavanie 
ľudských práv a vývoj kapitalizmu: 
 
 
VO VAŠOM MESTE  
VO VAŠOM ŠTÁTE  
VO VAŠOM SPOLOČENSTVE ŠTÁTOV  
GLOBÁLNE 
 
Hlasujte teraz o témach priamej demokracie 
a dostanete model spoločnosti, ktorý je zaručený v 
základnom zákone alebo v ústavách krajín, ak s vami 
bude súhlasiť dostatočný počet ľudí vo vašej krajine.  
 
Nie viac štátu, ale menej štátu s menej zákonmi a 
nariadeniami a určitými udržateľnými rámcami pre 
spoločný svet vedú k lepšej budúcnosti.  
 
Buďte aktívni za svoju slobodu a slobodu všetkých ľudí! 
 
Priama demokracia je taká jednoduchá 
Hlasujte pomocou aplikácie pre globálne priame voľby a 
spojte sa s ľuďmi, ktorým záleží na novom etickom 
svete v mieri, slobode, zdraví a prosperite pre všetkých 
ľudí prostredníctvom sociálnej siete: www. the-
sovereign. com s ľuďmi, ktorým záleží na novom 
etickom svete v mieri, slobode, zdraví a prosperite pre 
všetkých ľudí. Vymieňajte si s nimi a spolu s nimi 
formujte miestnu a globálnu spoločnosť pre vás, vaše 
deti a všetkých ľudí, ktorá bude spravodlivejšia a 
slobodnejšia.  
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Prineste svoje kreatívne návrhy na zlepšenie v rámci 
hlasovania a diskusie s cieľom zlepšiť demokraciu, 
spoločnosť, životné prostredie a svet okolo nás.  
Sloboda utvárať svet sa zastaví tam, kde štát, výrobky 
alebo služby firiem nechránia a nepodporujú človeka a 
tvorivý udržateľný spolusvet, ale obmedzujú, 
poškodzujú alebo znižujú dôstojnosť, tvorivosť, slobodu, 
zdravie, IQ, život a prosperitu občanov a spolusveta.  
 
Životné prostredie a svet okolo nás, ľudské práva a 
ústavy predstavujú cestu k novej slobode, zdraviu, 
dôstojnosti a prosperite pre všetkých.  
 
Uplatnite svoje právo na sebaurčenie, tvorivosť a život 
bez strachu. 
 
Máme čas, pretože nám to vyhovuje 
a pokračovať v získavaní priaznivcov na volebnej 
platforme www.the-sovereign. com, kým sa nevytvorí 
populačná väčšina:  
 
v kategórii MESTÁ, 
REGIONÁLNE,   
V KRAJINÁCH A NA CELOM 
SVETE  
 
vytvorili volebný systém priamej demokracie, aby 
sa v súlade s ústavami a základnými zákonmi 
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krajín mohla parlamentná demokracia zmeniť na 
priamu demokraciu s etickým kapitalizmom 
orientovaným na človeka, životné prostredie a 
prírodu v každej krajine.  
 
Zatiaľ ponecháme volebnú aplikáciu ako  
Vyvinúť aplikáciu "the-sovereign", šifrovanú 
blockchainom, na tajné hlasovanie a naprogramovať ju 
pre krajiny vo všetkých prevládajúcich jazykoch krajín. 
 

Hlasovací systém "The-Sovereign" volebnej aplikácie 
bude využívať bezpečnosť šifrovania blockchainu. 

Zatiaľ nevyvinutá volebná aplikácia oddelí identifikáciu 
voliča a hlasovanie, aby sa zaručila anonymita voličov. 

 
S volebným programom aplikácie: 
 www.the-sovereign. com vytvoríme spravodlivejší a 
udržateľnejší svet, ktorý bude využívať softvér umelej 
inteligencie a rojovú inteligenciu globálnej spoločnosti 
na začatie ďalšieho, dlho odkladaného evolučného 
kroku sociálnych systémov a na formovanie najlepšej 
možnej budúcnosti pre ľudí a životné prostredie.  
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Volebné otázky nepodliehajú vplyvu lobistov, trhu, 
politikov, médií ani strán, pretože voliči nie sú združení 
do strán alebo skupín voličov a stretávajú sa len v 
blokmi zabezpečených suverénnych voľbách výsledkov 
volieb na základe slobodnej vôle svojej suverénnej 
odpovede na volebné otázky. Ďalšie tajné 
bezpečnostné opatrenia sú zavedené s cieľom 
zabezpečiť, aby volebné otázky, voľby alebo voliči 
nemohli byť čo najviac ovplyvňovaní alebo kupovaní 
volebnými darmi lobistami, stranami, médiami alebo 
vládami. Príspevky pre "The Sovereign Organisation" je 
možné posielať len na účet Fundacion Liedtke ako 
správcu. Zoznamy mien darcov nie sú zostavované ani 
vedené organizáciou Fundacion Liedtke alebo 
organizátormi priamej demokracie. Financovanie alebo 
sponzorovanie Suverénnej priamej demokracie nie je 
možné, pretože nechceme umožniť akýkoľvek vplyv na 
volebné otázky.   
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Získajte sebavedomie a zapojte sa.  

Nenechávajte formovanie budúcnosti sveta na lobistov 
a vlády. 

 
Dokonca aj vtedy, ak sa politici vzdajú prostredníctvom 

demonštrácií,  
buďte varovaní, dávajte si pozor a hneď si zavolajte  

Priama demokracia. 
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Vaša prvá globálna voľba  
o vytvorení globálnej priamej demokracie 
 
Priamych volieb sa môže zúčastniť každá osoba, 
ktorá dovŕšila 14 rokov.  
 

 
 
 

Váš hlasovací lístok Blockchain  
k prvej zásadnej otázke               
 
 
 
 
Zaregistrujte sa na prvú voľbu, aby sme vás mohli upozorniť, keď 
bude čas ísť. 
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Volebný	formulár: 
Meno	Priezvisko	 
Vek	 
Krajina	(výber) 
Mesto	(výber) 
PSČ	(	) 
E-mail: 
Telefón 
Whatsapp	
Materinský	jazyk	(výber)	
Ďalší	jazyk	(výber) 

Vaše	údaje	sú	tajné	a	nebudú	zdieľané	ani	predávané,	poskytované	s	reklamou,	ale	budú	
použité	len	na	globálnu	distribúciu	suverénnej	priamej	demokracie,	bezplatnej	zdravotnej	
aplikácie	pre	všetkých	ľudí,	ako	aj	pre	mierové	centrum	Globalpeace	Campus	s	internými	
súbormi	cookie,	ktoré	vám	poskytnú	prístup	k	informáciám	na	vytvorenie	etického	
kapitalizmu	s	novým	a	lepším	svetom.				 

 

 
Chcete priamu demokraciu? 
 

O Áno      
O Nie        
O bez názoru 
(zaškrtnite podľa potreby) 
 
 
Suverénne voľby prostredníctvom blockchainu chránia 
pred falšovaním volieb a korupciou na miestnej i 
celosvetovej úrovni. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Kto je spoločnosť The Sovereign Global Trust? 
Trust Sovereign Global (TSG) spravuje majetok zakladateľov 
trustu, členov a suverénnu mincu, ako aj majetok suverénnych 
trustov zriadených v štátoch na zavedenie národných priamych 
demokracií.  
  
Členovia Trustu nie sú politickou stranou ani náboženstvom (a 
ani sa nechcú stať stranou alebo náboženstvom), ale 
občianskym demokratickým hnutím ľudí, ktorí bez ohľadu na 
náboženstvo, príslušnosť k politickej strane, ideológiu, 
svetonázor, sociálnu, finančnú alebo etnickú príslušnosť, 
sociálnu alebo vzdelanostnú orientáciu, farbu pleti, pohlavia 
alebo veku len vo vecných a volebných otázkach, aby sme 
spoločne odhlasovali koncepciu etického kapitalizmu 
orientovaného na človeka a prírodu, s globálnou priamou 
demokraciou, v rámci príslušných národných ústav pokojne a 
demokraticky v prospech všetkých ľudí na celom svete online, 
aby sme odhlasovali nový udržateľný spolusvet v mieri, zdraví a 
prosperite pre človeka a prírodu. 
Suverénny globálny trust je založený podľa zákonov 
BRITSKÝCH VIRGÍNSKYCH OSTROVOV s cieľom zaviesť prvú 
globálnu priamu demokraciu. 
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Pre každý štát sa zriadi zvrchovaný trust, ktorý zohľadní kultúru, 
zákony a ústavu štátu a štátny jazyk (jazyky) a zorganizuje a 
navrhne zvrchovanému suverénovi na rozhodnutie a hlasovanie 
diferencované volebné otázky pre daný štát s navrhovanými 
riešeniami. 
 
Trust TSG, rovnako ako návrh otázok na hlasovanie, 
nepodlieha žiadnemu vonkajšiemu rozhodnutiu.  
 
Reklama alebo sponzoring v médiách spoločnosti TSG Trust nie 
sú možné.  
 
Príspevky je možné posielať len anonymne na účet TSG Trust. 
 
Údaje o nadobúdateľoch Sovereign Coin sú zabezpečené 
blockchainom a nemôžu ich vidieť ani členovia TSG Trust.  
 
Úlohy zvrchovaného fondu 
Z čistého výnosu z predaja suverénnej mince a z darov financujeme 100 % 
troch priorít na podporu etického sveta: 

 
a.) vytvorenie globálnej priamej demokracie "The Sovereign".  
b.) výstavbu piatich mierových centier "Globalpeace Campus INC". 
c.) výskum a programovanie bezplatnej globálnej aplikácie na 

podporu zdravia: "aimeim" pre všetkých ľudí.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Sociálna sieť: videá, filmy, fotografie a texty o  
                                 Témy a voliteľné otázky s výberom jazyka a     
                                 Označenie materinského jazyka pre      
                                 Výmena informácií + žiadosti o priateľstvo s  
                                 Kalendár stretnutí na osobné zoznámenie 
 
Sovereign-Fink:      Verejné videokonferenčné zhromaždenie a     
                                  Okruh podujatia  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain a špeciálne zabezpečený     
                                  a telefón a video odolné voči dotyku s  
                                  Konferenčný hovor 
 
Suverénna pošta:   Blockchain a špeciálne zabezpečené       
                                 E-mailový systém 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain a špeciálne zabezpečené     
                                 Text, fotografie, video systém priateľstva panovníka  
                                 Komunita  
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Etické pravidlá suverénnych komunikačných systémov  
Negatívne informácie, ktoré porušujú Kódex médií, Chartu ľudských práv 
OSN, ľudskú dôstojnosť, oslavujú, podnecujú alebo propagujú nenávisť, 
násilie alebo šikanovanie a diskrimináciu, alebo sú zjavne nepravdivé ako 
skutočnosť, alebo sa snažia obmedziť slobodu informácií, tvorivosť, 
demokraciu a rozvoj udržateľného životného prostredia alebo vzdelávanie 
obyvateľstva, budú vymazané. Používateľ potvrdzuje, že nepoužíva 
suverénne komunikačné systémy na uvedené negatívne informácie, pretože 
môže byť zablokovaný ako používateľ komunikácie a ako člen, veľvyslanec 
alebo generálny tajomník krajiny zo strany "Sovereign Trust". 
 
Suverénne zabezpečenie údajov: používatelia a voliči zostávajú utajení. 
Všetky súkromné údaje suverénnych používateľov a všetky údaje 
komunikačných systémov Sovereingn: Falcon, Post, Fink a Lark zostávajú 
vlastným a neobmedzeným majetkom používateľov, nebudú sa predávať ani 
zdieľať a sú chránené Blockchainom. 
 
Blockchain Sovereign Coin chráni vašu globálnu nezávislosť. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nová globálna blockchainová suverénna burza hodnôt  
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za Soverein-Coins proti umeleckým dielam Artinvest, akciám alebo 
nehnuteľnostiam Globalpeace s depotom hodnoty vám umožňuje globálnu a 
finančnú flexibilitu, ako aj etické zisky. 
Na účely zachovania dôvernosti údajov voličov a používateľov siete Sovereign 
môže prevádzkovateľ siete Sovereign všetky údaje zničiť bez náhrady. 
Používateľ suverénnych komunikačných systémov týmto a používaním 
suverénneho komunikačného systému dáva svoj súhlas s tým, že jeho údaje 
budú prevádzkovateľom suverénnej siete nenávratne zničené (bez náhrady 
nákladov prevádzkovateľa na obnovu alebo náhradu údajov) v prípade 
ohrozenia zo strany (napr. právnych zmien v štáte dôvery) úradov, vlád, 
hackerského útoku alebo tretích strán. Váš majetok a dôležité údaje zostanú v 
bezpečí a chránené blockchainom vo vašom mobilnom telefóne, kľúči alebo 
počítači. Po vymazaní sa používateľ môže znova prihlásiť, pretože servery 
Sovereign sú prevádzkované na nových miestach, ak existuje riziko 
zasahovania do volieb, pokusu o prieskum, tvorby volebnej otázky, tajného 
hlasovania alebo volebného systému podľa zákonov iných krajín.  
 
 
Sociálna sieť Sovereign je bez reklám a súborov cookie 
Používanie sociálnej siete Sovereign vrátane systémov: -Falcon, -Lark, -Fink a 
-Post je bezplatné. 
Registrovaní používatelia programu Social Network Sovereign dostanú po 
ukončení programu zabezpečenej komunikácie oznámenie. 
 
Bezplatná registrácia ako používateľ Social Network Sovereign  
Na používanie zabezpečenej sociálnej siete Sovereign sa nevyžaduje členstvo 
v organizácii The Sovereign Gobal Trust ani členstvo voliča priamej 
demokracie. 
 
Táto registrácia je bezplatná a po jej dokončení je zaistené miesto v programe 
Sovereign Security: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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stať sa členom  
 

"Suverénny globálny trust" 
  

Program globálnej suverenity  
Predpokladá sa len niekoľko návrhov na zmenu a ich realizáciu v 
prvom kroku ako pracovného základu pre zmenu smerovania 
globálnej etickej spoločnosti pre nový svet, ktorý sa musí 
prispôsobiť podmienkam a požiadavkám každej krajiny. 

Každý člen môže predložiť návrhy a volebné otázky na voľby, o 
ktorých zmeny a prijatie do hlasovania potom zorganizujú 
zvrchovaní veľvyslanci a generálni tajomníci Dôvery v krajine a 
obyvateľstvo príslušnej krajiny v mediálnom postupe KI Wiki 
volebná otázka s kontrolou faktov bez strán alebo osôb podľa 
tém volebných lístkov v národnom jazyku pre voľby. 

Webová stránka www.the-sovereign. com je dvakrát zaistený kolíkmi. Cuckis nie je nastavený 
nami, údaje sa nepredávajú, ale používajú sa len na podporu mieru a rozvoja priamej demokracie. 
Všetky údaje o suverénnych voličoch a členoch organizácie The Sovereign Trust zostávajú 
vyhradené len pre mierové a demokratické projekty a sú prísne tajné. Výsledky miestnych, 
štátnych a celosvetových volieb sa zverejňujú online bez mien a osobných údajov. Iba volič si 
môže skontrolovať odovzdaný hlas pomocou svojej zašifrovanej mobilnej aplikácie v štatistike 
volieb v blockchaine. Vládne orgány nemajú prístup k údajom používateľov. OpenSouce 
vytvorený blockchain volebný program volebnej aplikácie pre priamu demokraciu; the-
sovereign.global je umiestnený online na prezeranie a kontrolu programovej štruktúry a 
zverejnený
 
Zaregistrujte sa teraz ako bezplatný člen spoločnosti Sovereign Trust: 
www.the-sovereign. com 
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Organizácia TSG Trust 

Organizácia združenia TSG 
ľudí je vo výstavbe 

 
 
Prihláste sa za ambasádora alebo generálneho 
tajomníka TSG Trust. 
 
Staňte sa veľvyslancom alebo generálnym tajomníkom niektorej 
z krajín;  
"The Sovereign Global" Trust, ak sa chcete zasadzovať za 
globálnu priamu demokraciu. 
 

 
 
Registračný formulár:  
Organizácia krajiny: www.the-sovereign.com 
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Nákup štátnych mincí 
 
Kúpou suverénnych mincí podporíte budovanie 
globálnej priamej demokracie 
 
Ak si každý kúpi 20 mincí Sovereign ročne, budeme nezávislí a 
finančne silní, aby sme mohli zaviesť slobodu informácií, 
občianstvo a demokraciu a brániť naše  
zdravie a slobodu.  
 

SOVEREJNÁ MINCA 
 

Tvorivosť robí vás a vaše deti slobodnými a 
prosperujúcimi. 
 
Pre feudálov majú peniaze len funkciu peňazí na hranie, pretože 
tieto peniaze, nekryté hodnotou, majú vyrobené ako prostriedok 
výmeny, aby mohli vymeniť dôležité statky na vládnutie, ako sú 
médiá, organizácie, politici, podniky nezávislej strednej triedy, 
akcie, nehnuteľnosti, majetok, ako aj pracovný čas, zdravie, 
život, tvorivosť, inovácie a slobodu ľudí za peniaze.  
 
To, čo je svojvoľne k dispozícii vládcom (peniaze), sa pre 
obyvateľstvo prostredníctvom falošného obrazu a školského 
systému slobody, práce, zdravia a blahobytu stáva nabitými 
peniazmi globálnych feudálnych systémov, predmetom výmeny 
(ako na začiatku konializácie: výmena sklenených korálikov za 
zlato), ktoré v monopole ľudskej slobody naďalej odčerpávajú 
duchovné a peňažné hodnoty, ako aj prostriedok výmeny zlato a 
peniaze od obyvateľstva a hromadia sa u vládcov, sprevádzané 
stále väčšou mocou. 
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Zvláštnosťou mince Sovereign je, že je  
slúži výlučne na budovanie celosvetového mieru, zdravia a 
ľudskej suverenity a na tento účel sa využíva priama demokracia 
online s názvom:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

a  
 

"Suverénny globálny trust"   

k zriadenej organizácii. 
  
Sovereign Global Trust vydá 100 miliárd mincí Sovereign Coins 
(TSG Coins) v nominálnej hodnote 1 minca TSG rovná sa 1 euro 
s cieľom vybudovať a rozšíriť nový etický svet.  
 
Čistý výnos z predaných "suverénnych mincí" bude použitý na 
100 % na budovanie:  

a.) globálnej priamej demokracie "The Sovereign"  
b.) mierové centrá "Globalpeace Campus" a  
c.) zdravotnej aplikácie "aimeim".  

 

Suverénne mince môžu byť generované produkciou 
objektívnych (inovatívnych) umeleckých diel a nápadov 
inovatívneho umeleckého spolusveta od verejnosti alebo od 
samotných majiteľov umeleckých diel ich výmenou za suverénne 
mince a prispieť k ich bohatstvu. Umelecké diela, ktoré sú 
zaradené do suverénnej umeleckej zbierky múzea otvoreného 
umenia z vlastníctva alebo výroby, musia byť objektívne a 
vedecky preukázateľné prostredníctvom "hodnotenia Artinvest" s 
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inováciami AAA. AA alebo A umelecké dielo, ktorého hodnota je 
vyjadrená v certifikáte v "Sovereign Coins". 

Slobodu, tvorivosť, zdravie a bohatstvo obyvateľstva po prvýkrát 
nemôžu odčerpávať suverénne systémy. Kultúrna hodnota 
zbierky umeleckých diel suverénneho fondu vytvorená v 
populácii prostredníctvom umeleckých diel sa vyčleňuje a spája 
do "suverénneho fondu umeleckých diel". Hodnota mincí TSG sa 
rozširuje predajom umenia, aukciami umenia a dosiahnutými 
cenami za objektívne, nie svojvoľne vyrobiteľné umelecké diela a 
ich hodnota celosvetovo rastie, keďže minca TSG je prvým 
výmenným prostriedkom za kvalitné umelecké diela (od roku 
1985 do roku 2015 sa ceny umeleckých diel vyrobených od roku 
1945 vyvíjali v priemere o 1100 %, čo bolo zistené v 5 miliónoch 
aukcií a 700 aukčných domoch). Keď ceny umeleckých diel 
rastú, pomyselné spojenie štátnej mince s umením znamená, že 
cena štátnej mince rastie spolu s umeleckým dielom.) Suverénna 
minca má obzvlášť vysoký potenciál slobody v budúcnosti a 
dopĺňa novo vznikajúce environmentálne a environmentálne trhy 
priamej demokracie prostredníctvom etického kapitalizmu. 

 

Sloboda občanov: Sovereign Coin je teda novým 
samovytvárajúcim kultúrnym aktívom a umeleckým dielom 
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zabezpečeným výmenným prostriedkom, ktorý financuje umenie 
a umelcov bez štátnej pomoci alebo závislosti od galérií, 
podporuje tvorivosť, zdravie, vzdelávanie a demokraciu, ako aj 
prostredníctvom inovácií prosperitu obyvateľstva a navyše 
zaručuje "slobodu Sovereign Coin" podľa zákonov na Britskom 
Panenskom ostrove v súlade so zákonmi imanentného systému 
"krajiny vydávajúcej TSG Coin". 
 
X Objednávka bankovým prevodom na nákup mincí Sovereign 
na podporu priamej demokracie:  
"Suverénny globálny trust"  
pošlite svoj nákup na účet neziskovej organizácie Fundacion 
Liedtke v Puerto de Andratx Mallorca, ktorá s radosťou daruje 
100 % vášho nákupu organizácii "The Sovereign Global Trust" 
bez akéhokoľvek administratívneho alebo iného poplatku za 
preposlanie, ktorý by Fundacion Liedtke odpočítala na 
vybudovanie globálneho  
"Priama demokracia zvrchovanosť" 
"Globalpeace Campus Centers" a  
"aplikácia aimeim health" 
spoločnosti Sovereign Global Trust, ktorá potvrdí nákup mincí a 
okamžite po vygenerovaní v bezpečnom blockchainovom 
procese vám zašle rezervované a objednané mince Sovereign.  
 

Bankové údaje pre okamžité bankové prevody  
Majiteľ účtu: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Suverénny Cion s vankúšmi s certifikovanými dielami svetového 
umenia Artinvest. 
 

 
 
 
Certifikované umelecké diela Artinvest  
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Štátna minca  

 
Bezpečnosť: 
Priama demokracia, sloboda, mier a prosperita všetkých ľudí. 
Objednávka štátnych mincí www.the-sovereign.com 
X             20 štátnych mincí =           20 eur 
X           100 štátnych mincí =           97 eur 
X        1 000 štátnych mincí =         950 eur 
X      10 000 štátnych mincí =      9 000 eur 
X    100 000 štátnych mincí =    80 000 eur 
X 1 000 000 štátnych mincí = 7 00 000 eur 
 
X Kreditná karta alebo faktúra a bankový prevod 
 
X Objednávka mincí cez Pay Pal/  
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Záver: 

Investičné rozhodnutie  
Niklas Luhmann 1996 
 

 
Najpôsobivejšie nové opisy, ktoré sme doteraz v spoločnosti 
pozorovali a pestovali, sa nachádzajú v Koperníkovej revolúcii a 
ešte radikálnejšie v makro- a mikrorozmeroch modernej fyziky. 
Táto zmena názorov sa však prezentuje ako výsledok vedeckého 
výskumu, ktorému sa človek musí podriadiť, pretože je to pravda. 
Neberie sa do úvahy skutočnosť, že spoločnosť sama umožňuje 
takýto výskum, jeho publikovanie a prijatie. Je zrejmé, že svoju 
úlohu zohráva aj to, že výskum už nie je viazaný na 
pokračovanie nábožensky založenej tézy o svete. Je to však 
dostatočná perspektíva pre ďalšie tisícročie alebo pre 
pokračovanie v prepisovaní sveta? Alebo: ako môže spoločnosť 
reagovať na skutočnosť, že samotná veda prijala pragmatický 
výber metód a konštruktivistickú epistemológiu? Poskytovanie 
redeskripcií je určite záležitosťou samotnej vedy, ktorá mení 
problémy tým, že navrhuje nové riešenia problémov, ale aj tým, 
že si uvedomuje, že problémy sú neriešiteľné. Okrem toho treba 
myslieť na masmédiá, ktoré s neustále novými informáciami 
menia možnosti spätného pohľadu na minulosť. Poézia však 
predovšetkým slúži na to, aby vytrhla minulosť zo zabudnutia a 
predstavila ju tak, aby ju bolo možné nanovo opísať aletheia v 
pôvodnom zmysle. Ale ako to všetko môže pokračovať, keď sa 
svet sám neustále obnovuje prostredníctvom volieb. Popri 
klasických redeskripciách zameraných na aletheiu sa v 
súčasnosti objavujú aj iné formy komunikácie, ktoré vytvárajú 
informácie o rozhodnutiach. 
 
Spoločnosť sa obnovuje a problémom je, ako s ňou môže 
komunikácia držať krok, ako môže udržiavať spoločnosť 
aktuálnu. Spoločnosť, ktorá sa neustále obnovuje 
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prostredníctvom rozhodnutí, treba určite chápať ako systém, 
ktorý vytvára svoju vlastnú neistotu. Človek dopredu nevie, ako 
dopadnú ďalšie politické voľby, či a kam povedú výkyvy peňazí 
na medzinárodných finančných trhoch a kto sa s kým ožení. 
Svet, ktorý sa s tým musí vyrovnať, možno pravdepodobne 
chápať len ako entitu, ktorá sa realizuje v čase a neustále 
vytvára novú budúcnosť, ktorá je stále otvorená. V tomto svetle 
existuje izomorfizmus medzi spoločnosťou, ktorá rozhoduje o 
sebe samej, a svetom, ktorý je otvorený budúcnosti, ktorého 
súčasný stav, ktorého koagulovaná minulosť neurčuje, čo "príde". 
Táto situácia vo svete sa objavuje v mnohých termínoch, s 
ktorými spoločnosť v súčasnosti pracuje, aby sa jej prispôsobila. 
Hovoríme o riziku a kalkulácii rizika alebo o inovácii a kreativite, 
aby sme vytvorili podmienky pre čo najrôznejší budúci vývoj. 
 
Človek si dodáva odvahu a určite by nič neriešil a nečakal. 
Človek musí vytvoriť fakty, aby mohol spätne pochopiť, čo sa 
stalo s jeho vlastnou účasťou. To znamená, že svet už nemožno 
chápať ako celkový súbor vecí (viditeľných a neviditeľných), ako 
"Universitas Rerum". Pojem sveta sa stáva korelatívnym pojmom 
rozhodovania a obmedzenia možností rozhodovania sú dané 
skôr ich vlastnou históriou než svetom, ktorý zostal nedotknutý. 
Práve preto má literatúra (a možno dodať, že aj veda) 
spomínanú funkciu rozširovania pamäti. Ďalej, ak svet umožňuje 
prijímať rozhodnutia, musí uznať, že čas sa tým stáva 
nezvratným (pretože rozdiel medzi minulosťou a budúcnosťou sa 
neustále obnovuje) a že sa to deje prostredníctvom udalostí, 
ktoré prejavujú zmysel, hoci netrvajú, a že s ich objavením už 
zaniknú. Vzniká tak svet, ktorý je historický v pravom zmysle 
slova, ktorý za svoju dynamiku nevďačí zvláštnym silám 
(energia), ale nestabilite svojich základných zložiek. To môže byť 
len svet, ktorý už neposkytuje oporu. Pozorovanie sveta je tak 
nasmerované späť k tomu, čo sa stalo a práve preto, že sa to 
stalo ako udalosť, sa už nedá zmeniť. O to silnejšie tento opis 
sveta akcentuje budúcnosť, v ktorej neznalosti sa skrývajú 
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možnosti, pre (alebo presnejšie) ktorých realizáciu sa možno 
rozhodnúť. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Univerzita v Bielefelde 
Poradca výstavy umenia Art Open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


