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Delovna hipoteza:
Razvoj sistema podjetja
Sedanja prizorišča bitk družbenega sistema
v demokracijah niso bojišča iz preteklosti.
vendar medijske platforme.
Enostransko sprožen globalni, a odločilni boj
med prikrito ponastavitvijo suženjstva
in .
v zavesti nekaterih skupin prebivalstva...
počasi kaže željo po
trajnostno in etično oblikovanje našega okolja.
prek posebej zavarovanega
"Global Direct Democracy App".
To, z današnjo tehnologijo, ki napoveduje, napredek demokracije je približno.
Pred 15 leti jo je skupina za ponastavitev suženjstva potrdila s študijami in
izoliranimi neposrednimi demokratičnimi razvoji, trenutno pa se izvaja z
zmanjševanjem IQ s pomočjo bolezni, pandemij, vojnih podob, širjenja strahu,
nadzorovanega razvoja ustvarjalnosti, dodatno ustvarjene revščine in
izkoriščanja, nadzora denarja, zatiranja informacij, lažnih informacij ter
globalno napovedane "ponastavitve za zmanjšanje števila prebivalstva s
prikrito globalno evtanazijo" ob neupoštevanju ustav in Listine ZN o človekovih
pravicah.
upočasnjene, bojkotirane in sabotirane.
in se spremeni v nepovratno
Prihodnja diktatura z utilitaristično naravnanostjo.
Kateri od obeh družbenih sistemov bo na koncu zmagal
je posledica postopnega vzdrževanja strahov in njihovega povečevanja ter
uveljavljanja sredstev moči
Skupina za diktaturo
ali
nasprotna iznajdljivost in inteligenca
Skupina za neposredno demokracijo
prebivalstva za vašo podobo prihodnosti,
(dokler se lahko še vedno svobodno izraža in izbira)
vzgajati proti strahu in zmagati v majhnem časovnem oknu.
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Prevodi
Prosimo za podporo pri prevodih knjige "Der Souverän" in naših
spletnih strani Souverän v drugih jezikih, saj so bili prevedeni
različni jeziki nemškega besedila s programom za prevajanje
besedil DeepL v nadaljnje jezike, prosimo za vašo pomoč s
popravki prevodnih besedil v pošti pod:
text@the-sovereign.com
Knjigo "Der Souverän", prevedeno v vse druge jezike, z veseljem
brezplačno posredujemo vsem uporabnikom interneta v obliki
PDF in oblikujemo nadaljnje spletne strani združenja Souverän s
prevedenimi besedili. Pošljite e-pošto, da pojasnite vprašanja
avtorskih pravic pri prevodih iz nemškega besedila v drug jezik, v
katerega še ni bilo prevedeno:
book@the-sovereign.com
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Digitalni manifest
Vprašanje o socialnem sistemu 2020 - marec 2021
Avtorji profesor Dirk Helbing, profesor Bruno S. Frey, profesor Gerd
Gigerenzer, profesor Ernst Hafen, profesor Michael Hagner, odvetnica
in strokovnjakinja za umetno inteligenco Yvonne Hofstetter, profesor
Jeroen van den Hoven, profesor Roberto V. Zicari in profesor Andrej
Zwitter sta že leta 2016 opozorila na nevarnosti nove fevdalne
vladavine s pomočjo podatkovne diktature:

"Digitalna demokracija namesto podatkovne
diktature"
"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Ali nas ogroža
avtomatizacija družbe z algoritmi in umetno inteligenco?
Skupni poziv za zagotovitev svobode in demokracije."
"Smo na razpotju: če bi vse močnejši algoritmi omejili našo
samoodločbo in bi jih nadzorovalo nekaj odločevalcev, bi se vrnili
v nekakšen fevdalizem 2.0, saj bi izgubili pomembne družbene
dosežke. Vendar imamo zdaj priložnost, da s pravo usmeritvijo
začnemo pot k demokraciji 2.0, ki bo koristila vsem nam. Kljub
hudi svetovni konkurenci bi bilo dobro, da demokracije ne bi
opustile dosežkov, ki so jih gradile skozi stoletja. V primerjavi z
drugimi političnimi režimi imajo zahodne demokracije to prednost,
da so se že naučile ravnati s pluralizmom in raznolikostjo. Zdaj
se morajo le še naučiti, da bodo imeli od tega še več koristi. V
prihodnosti bodo vodilne države tiste, ki bodo dosegle dobro
ravnovesje med gospodarstvom, državo in državljani. To zahteva
mrežno razmišljanje ter razvoj informacijskega, inovacijskega,
proizvodnega in storitvenega "ekosistema". Pri tem ni pomembno
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le ustvariti možnosti za sodelovanje, temveč tudi spodbujati
raznolikost. "Pogled na Kitajsko: je tako videti prihodnost družbe?
"Takšen družbeni nadzor se odmika od ideala samoodgovornega
državljana in se približuje subjektu v smislu fevdalizma 2.0. To je
v diametralnem nasprotju z osnovnimi demokratičnimi
vrednotami. Zato je čas za razsvetljenstvo 2.0, ki vodi v
demokracijo 2.0, temelječo na digitalni samoodločbi. Za to so
potrebne demokratične tehnologije: Informacijski sistemi, ki so
združljivi z demokratičnimi načeli - v nasprotnem primeru bodo
uničili našo družbo."
(Odlomek iz članka v: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital
Manifesto)

Kot kaže zgodovina, je razvoj družbenih sistemov počasen in
zamuja z razsvetljenstvom, renesanso in izobraževanjem.
Temeljno vprašanje je: kako so mediji vključeni v različne
družbene modele držav?
V 21. stoletju pa si je treba zastaviti nekatera nova vprašanja o
interakciji politične moči, nadzornega kapitalizma, moči medijskih
skupin (družbenih in klasičnih medijev), informacij PR,
dezinformacij in informacij, ki temeljijo na dokazih, ter njihovih
predstavitvah in uveljavljanju v publikacijah, saj nadzorujejo in
napovedujejo vedenje prebivalstva.
Pokazalo se je, da se že tisočletja informacije, ki vzbujajo strah,
uporabljajo za uprizarjanje in nadzorovanje zmanjšanja IQ v
populaciji, da bi se ohranila oblast. Danes te strahove ustvarjajo
samopotrjujoče, nevronske, stalne informacijske zanke v vseh
medijih, ki bodisi povzročajo in podpirajo protidemokratične
učinkovite strukture za diktature, po drugi strani pa povzročajo
upor ali pripravljenost na revolucijo pri delu prebivalstva, kar
ustvarja protidemokratične zanke strahu in učinkov na obeh
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straneh, ki pa jih lahko raztopimo z drugo renesanso in
razsvetljenstvom z uvedbo neposredne demokracije.
Ali bodo zbiranje in uporaba podatkov ter informacije v medijih, ki
vzbujajo strahove, omogočili politični nadzor zahodnih demokracij
in začasno znižanje inteligenčnega količnika prebivalstva, kar bi
lahko privedlo do vzpostavitve totalitarnih sistemov vladavine?
Toda kako je mogoče ukiniti človekove pravice, za katere se
borimo že stoletja, in uničiti demokracije? Kako se to lahko zgodi
po vsem svetu in skoraj v vseh državah hkrati?
Ali je danes še vedno mogoče z dezinformacijami v medijih in s
strahom vlad globalno izvajati duhovno in materialno izkoriščanje
prebivalstva na račun človekovih pravic in ustav?
Možnost takšne posledice lahko na kratko osvetlimo z
vpogledom v našo zgodovino.
Zaenkrat predpostavljamo naslednje predpostavke:
Globalne korporacije so ekonomsko usmerjene, totalitarne
vladajoče strukture, ki vladajo državam in vladam na uglašen,
prikrit in skoraj nepriznan način ob podpori medijev, svojih PR
agencij in nekaterih velikih mednarodnih organizacij; danes
nadomeščajo stare regionalne, fevdalne vladajoče sisteme.
Da bi lahko osvetlili skrito fevdalno voljo do vladanja
nekaterih današnjih ljudi, se moramo spomniti starih
sistemov vladanja, v katerih:
a) življenje subjekta je bilo treba živeti brez človekovih pravic,
b) zakon ni veljal za vse ljudi,
(c) podanik kot podanik ni razpolagal s svojim življenjem ali
svobodo,
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d) gospodar je hlapca izkoriščal psihično, ekonomsko in fizično,
e) Kralje je določil Bog,
f) višje rangirani plemiči so nižjemu plemstvu podelili fevde
(zemljo), ki so jih upravljali kot podaniki, njegovi kmetje pa so
živeli v tem fevdu. Kmetje so mu morali plačevati davke in zanj
delati. Sam fevdalec ni plačeval davkov, vendar je moral po
potrebi opravljati vojaške storitve za svojega vladarja,
g) usodo podanikov so vnaprej določili Bog, Cerkev in fevdalci.

Vprašanje je:
Kako je lahko tedaj podanikom vladalo nekaj fevdalcev in kako jih
je bilo mogoče izkoriščati, kot na primer v živinoreji?
Dokazi kažejo, da je bila večina ozemelj, ki so jim takrat vladali
kralji, knezi in plemstvo, majhna, imela je malo prebivalcev in
približno 95 % prebivalstva je bilo nepismenih.
Vladar je lahko z majhnim številom policistov, vojakov in z
majhno tajno policijo, ki je pokrivala njegovo posestvo, ter z
zavezništvi in porokami z drugimi vladarskimi hišami stoletja
izkoriščal svoje ljudi, če se število prebivalcev na posesti ni
povečalo.
Več vprašanj sledi tukaj:
Da bi zmanjšali naraščajoče prebivalstvo in širili strah, so najprej
povečali davke, s čimer so uničili preživetje in nazadnje sprožili
vojne med narodi? (glej tudi knjigo Martina Claussa "Vojaška
zgodovina srednjega veka" in recenzijo knjige v reviji Spektrum
der Wissenschaft Theodorja Kissla, ki je povzel: "Clauss na
primeru stoletne vojne med Anglijo in Francijo (1337-1453)
pokaže, da so v srednjem veku v vojskovanju prevladovali
plenilski in uničevalni pohodi. Glavni cilj ni bil nujno fizično
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uničenje sovražnika, temveč uničenje njegovih virov. ") ali
arheološko poročilo Hekana Bajkala v reviji Spektrum der
Wissenschaft o pokolu, ki je uničil celotno naselbino in za
katerega znanost nima razlage. "Največji obseg je najdišče
doseglo v železni dobi med letoma 350 in 200 pred našim
štetjem, ko je regijo naseljevalo celtibersko pleme Beron. V tem
času, ko se je zgodil tudi brutalni napad, je vas dobila skoraj
mestne razsežnosti: Na ulicah in javnih trgih, širokih do pet
metrov in pol, tlakovanih in obloženih s pločniki, je bilo več kot
300 stavb, v katerih so bili poleg stanovanjskih prostorov tudi
trgovine in komunalni objekti za približno 1500 prebivalcev.
Ali se družine niso smele nenadzorovano povezati v večjo
skupino ali vas, da bi izmenjale svoje razpršeno znanje ali misli in
tako razpravljale o svojih eksistencialnih skrbeh z ustvarjalnimi
idejami za doseganje znanja, blaginje in svoje neodvisnosti?
Ali so ljudje, ki niso pripadali fevdalnim strukturam, namenoma
ostali revni, da ne bi mogli pridobivati znanja, graditi in hraniti
vedno večjih družin, naselij ali mest? Če je tako, ali so bili
uničeni?
Če ljudje niso mogli več delati, ali so morali umreti zgodaj, da ni
bilo mogoče pridobiti in posredovati znanja?
Ali naj bi bilo mogoče, da podanik potuje le s soglasjem
gospodarja, da bi bilo njegovo premoženje in dostop do
podanikov kadar koli mogoč?
Zato so postali podaniki:
- je bil dostop do znanja tisočletja onemogočen, niso se šolali, biblija je bila napisana v latinščini,
- bogoslužje je potekalo v latinščini ali davčno breme je bilo tako visoko, da je prebivalstvo ostalo revno
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in tako zaradi povečanega strahu pred preživetjem, boleznimi in
vojnami ni moglo skrbeti za izobraževanje, ustvarjalnost ali
zavestno izključevati
drugih ljudi zaradi eksistencialnih strahov?
V ta namen bi lahko v znanstveni študiji pridobili podatke o
številu prebivalstva, razpoloženju ljudi in zapisih pred vojnimi leti
v posameznih dominah.
Hkrati se zdi, da je zlom srednjega razreda z zapiranjem, kriznimi
zakoni in medijsko histerijo strahu dobrodošel pospeševalec
revščine in strahu, ki gre z roko v roki z zmanjševanjem IQ
prebivalstva, da bi se zmanjšanje prebivalstva izvajalo z
nezmanjšano hitrostjo (glej tudi utemeljitve Stalina, Hitlerja, Maa
in kamboške vlade 1975-79).
Ali bodo bogastvo, tehnologija in znanje srednjega razreda po
najnižjih cenah kot v fevdalni vladavini vrnjeni močnejšim in
vladam, hkrati pa bo vzpostavljena globalna podatkovna diktatura
s fevdalno vladavino, ki ima možnost kadar koli razglasiti krizo,
da bi zmanjšala število prebivalstva in ponovno vzpostavila
digitalno-fevdalno vladavino za korist?
Poleg tega se lahko vprašamo:
Zakaj so bili ljudje, ki so na lastno pobudo razvili visoke duhovne
sposobnosti in svoje znanje v jeziku ljudstva dali na voljo vsem
ljudem ter prebivalstvu omogočili orientacijo in medicinsko
pomoč, zdravljenje ter dostop do znanja in razsvetljenja (Sokrat,
Galileo, Bruno, seznam imen lahko nadaljujemo s knjigami),
obsojeni ali uničeni?
(Glej lese majeste, sodbe o zaroti, sojenja za veroizpoved in
sežiganje čarovnic po vsej Evropi. )
Ali je bil človek iz ljudstva do konca 18. stoletja (v večini držav
tudi s šolskimi dajatvami) prikrajšan za branje in pisanje, tako da
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se ni mogel izobraževati in s tem povečati z izobrazbo ter boljšimi
življenjskimi in dohodkovnimi možnostmi v družini?
Ali si človek zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti in izobrazbe ne bi
smel pomagati, da bi ga izkoriščali kot koristnega človeka in
hlapca, da bi ostal reven in zgodaj umrl, ko ne bi mogel več
delati?
Fevdalizem in podložništvo sta ljudskemu človeku preprečevala,
da bi živel dovolj dolgo, da bi s samousmerjeno radovednostjo
razvil svoj um in spoznal svet, tudi brez šole ali pouka, zgolj s
pomočjo narave.
Zakaj so bili revni in vaše delo obdavčeni, fevdalni gospodje pa
so lahko še vedno zaslužili od opravljenega dela, ne da bi
sami plačevali davke. V čem je to drugače kot danes? Medtem
ko velika podjetja razkrivajo davke delavcev za državo, jih tudi
pobirajo in celo z zakonitimi in s strani vlad dovoljenimi
pogodbenimi odnosi znižujejo davke na dohodek, za svojo službo
organizatorja in pobiralca davkov, nadzornika bolezni in dela ter
ustvarjalca dela na mednarodni ravni skoraj na nič davkov in
kopičijo vse večje premoženje ter lahko tako po lastni volji
oblikujejo prodajno moč, lobiranje in vpliv na vlade in medije (kot
kapitalsko močni knezi z vladarji imperija v fevdalni vladavini).
Odlomek iz Wikipedije z dne 10. oktobra 2020 o podložništvu v
Nemčiji, ki je v različnih oblikah pravno obstajalo po vsej Evropi.

(Odlomek iz Wikipedije: Serfdom, je označen z modro) To besedilo je
licencirano pod licenco Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported
License. Uporabljeno je gradivo iz članka "Schloss Biebrich" na Wikipediji.
Seznam avtorjev je na voljo v Wikipediji.
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Odselitev s posestva brez soglasja posestnika ni bila predvidena v Šlezviku in
Holštajnu. Dvorec je imel pravico, da od tretjih oseb zahteva vračilo
podanikov. Med teritorialnimi gospodi so obstajale pogodbe o izročitvi, drugi
plemiči, mesta in obrtni cehi pa so lahko sprejeli le tiste podanike, ki so lahko
predložili listino gospodarja posestva. V Württembergu pa je veljalo več novih
pravil: leta 1455 se je zdelo, da je prevladala svoboda selitve; oseba, ki se je
odselila, se je morala le zavezati, da bo plačala davek na človeka. Leta 1523
je davek na človeka v enem primeru znašal 36 hellerjev (srebrnih penijev,
kovanih v Schwäbisch Hallu).
Leta 1495 je bilo prepovedano izseliti se iz leibherrskega gospostva, leta 1514
pa splošno dovoljenje za izselitev z dvajsetletnim prehodnim obdobjem. Leta
1520 je bilo to dovoljenje podaljšano, leta 1537 pa je bilo ponovno preklicano.
Leta 1551 je bila pravica do odhoda ponovno odobrena, leta 1598 pa je bila
dokončno odvzeta. Pravica do odselitve pa ni pomenila, da se je podanstvo
končalo ali da ga je prekinil tuji lokalni gospod; v južni Nemčiji je veljalo načelo
primarnosti podanstva.
Davke podanikov, kot je davek na človeka, je lahko pobiral tudi gospodar
dvorca v krajih, ki mu niso pripadali. Podložne kokoši, s katerimi je bilo
podložništvo vsako leto znova priznano, so z velikim upravnim naporom zbirali
podložniki kot "Fasnachthennen" zunaj zemljiškega gospostva in krajevnega
gospostva ter jih vpisovali v podložniško knjigo, prav tako kot davek na
človeka.
izguba svobode
Podrejenost se je uveljavila z rojstvom; odločilen dejavnik je bil status matere.
Če je imel vdovec otroke iz več zakonov, je to lahko privedlo celo do odvzema
otrok.
Svobodnjaki so lahko padli v suženjstvo. Do "izpada" svobodnega statusa je
prišlo, ko se je svobodnjak naselil na območju, kjer je bilo podeželsko
prebivalstvo podaniško. Tudi svobodno rojeni otroci so postali podaniki, če so
njihovi starši po rojstvu postali podaniki. Tisti, ki se kot svobodnjaki niso mogli
več ekonomsko preživljati, so lahko postali podaniki. Da bi bila ta izjava
učinkovita, jo je bilo treba podati v pisni obliki v pismu o predaji. V
Württembergu leta 1282/1283 in 1296/1297 ter v Baslu leta 1499 so se
pojavljale tudi množične prisege po vnaprej pripravljenih vzorcih, s katerimi so
se podložniki zavezali, da se s svojim telesom in premoženjem ne bodo odtujili
gospodarju dvorca.
Odpravo podanstva je bilo mogoče izvesti z odplačno izpustitvijo in po volji
gospodarja posestva. Odsotnost s posestva je pomenila prenehanje
podrejenosti. Za samske osebe je to obdobje znašalo 31 let, šest tednov in tri
dni, za poročene osebe pa deset let.
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V Württembergu je do izmenjave podanikov med posameznimi gospodi prišlo
izjemoma, zlasti na sosednjih ozemljih. Do spremembe je prišlo tudi na
pobudo podanikov, večinoma takrat, ko so se želeli poročiti in se zato odseliti,
vendar niso imeli denarja za odkupnino.
Podanike je bilo mogoče prodati z blagom in tudi posamično. Običajno je
obubožano nižje plemstvo prodajalo podanike plačilno sposobnemu višjemu
plemstvu.
Razlika med suženjstvom in podložništvom
Za razlikovanje med suženjstvom in podložništvom obstajajo trije glavni
pogledi, in sicer pogled na razliko, podobnost in istovetnost obeh.
Raznolikost
Zgodovinski materializem predpostavlja razvojno razliko. V skladu z njo je bil v
suženjskem sistemu celoten izdelek, ki je bil izdelan, v lasti lastnika sužnja, ki
je nato sužnju dal toliko, da je lahko ostal živ. V fevdalizmu podanik ali
zemljiški gospod najprej prejme celoten proizvod svojega dela, nato pa se
mora fevdalnemu gospodu odpovedati delu v naravi ali denarju. To pomeni, da
si izdelek ne delijo le zatiralec in plenilec, temveč tudi zatirani in oropani.
Presežek proizvoda bolj ali manj pripada fevdalnemu gospodu, toda dejstvo,
da del proizvoda upravičeno pripada sužnju in da je ta del mogoče v mnogih
primerih povečati z večjim delom, naredi fevdalni sistem v primerjavi s starim
napreden in omogoča njegov obstoj na prvem mestu.
Podobnost
Tudi mednarodne pogodbe in nacionalni kazenski zakoni, ki jih izvajajo,
predvidevajo razliko med suženjstvom in podložništvom, vendar odrejajo
enako pravno posledico, tj. absolutno prepoved. V skladu s Konvencijo o
suženjstvu z dne 25. septembra 1926 je suženjstvo "stanje ali status osebe, v
katerem se izvajajo pooblastila, povezana z lastninsko pravico, ali katera koli
od njih". Šele trideset let pozneje je bila v Dodatni konvenciji o odpravi
suženjstva z dne 7. septembra 1956 dodana pravna opredelitev suženjstva:
"Suženjstvo je stanje ali pravni status osebe, ki je po zakonu, običaju ali
sporazumu zavezana živeti in delati na zemlji v lasti druge osebe ter ji
opravljati določene plačane ali neplačane storitve, ne da bi lahko samostojno
spremenila svoj položaj."
Člen 4 Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah z dne 10.
decembra 1948 in člen 4(1) Evropske konvencije o človekovih pravicah
govorita o prepovedi suženjstva ali služabništva, prav tako člen 5(1) Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je bila ratificirana leta 2009. Kazenska
določba o suženjstvu in podložništvu je bila od leta 1866 do leta 2005 s skoraj
enakim besedilom vsebovana v 234. členu kazenskega zakonika
Severnonemške konfederacije, Nemškega cesarstva in Zvezne republike
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Nemčije, ki se je dosledno štel na enak način; od leta 2005 do leta 2016 je bila
ustrezna določba v 233. členu kazenskega zakonika, od leta 2016 pa v 232.
členu kazenskega zakonika.
L

Od 16. stoletja naprej so v Evropi počasi uvajali prve šole z
obveznim izobraževanjem, ki se je nato do začetka
industrializacije v 18., 19. in 20. stoletju preneslo na večja
nacionalna območja, v katerih pa so bili iz šolskega posredovanja
izključeni splošno znanje, domišljija in ustvarjalnost ter
predmetnik skrčen na najpomembnejše kulturne tehnike za
"delavce s predmeti ABC". Poučevanje predmeta in njegovih
vsebinskih omejitev brez poučevanja ustvarjalnosti se je iz 19.
stoletja (z nekaterimi reformami) preneslo v sodobno
izobraževanje, pri čemer se je ohranila glavna usmeritev
izključevanja ustvarjalnosti in inovativnosti. Klasičnega
"splošnega študija", ki povezuje in širi področja znanja, država na
splošno ne ponuja ali pa ga univerze ponujajo le v omejeni obliki.
Kakovost "Studium Generale" je prepuščena posameznikovi
lastni iniciativi in kognitivnim sposobnostim (glej tudi Leonardo da
Vinci), od posameznika pa je odvisno, ali bo (tudi ob številnih
ovirah) s svojo lastno iniciativo našel napredek in inovacije.
Odlomek iz Wikipedije Obvezno izobraževanje
To besedilo uporablja gradivo iz članka Schloss Biebrich na Wikipediji in je
na voljo pod licenco Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License.
Seznam avtorjev je na voljo v Wikipediji.
Čeprav je Ženeva uvedla obvezno šolanje leta 1536, nato pa tudi druge
dežele[2] in vojvodina Pfalška-Zweibrücken leta 1592[3] kot manjša državna
enota, mesto Strasbourg pa je z ustreznim zakonom sledilo že leta 1598, je
večina evropskih držav uvedla obvezno šolanje (Avstrija 1774, Švica, ZDA), ki
je vključevalo šolanje na domu, ali obvezno izobraževanje šele v 18. stoletju
(Liechtenstein 1805, Francija 1882, Nemčija 1919[4]).

Za po Thomas Malthus in socialni darvinizem dodeljena današnje
mislecev in domnevnih človeštva rešiteljev (v času francoske
revolucije 1789 -1799) je uresničiti organizirano zmanjšanje
človeštva za ohranitev vrst iz naslednjih razlogov. Ta model
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fevdalnega gospodarja so znanstvena dejstva, študije in razvoj
človeštva vse do danes že zdavnaj ovrgli in naj bi z lažnimi
informacijami, zamaskiranimi v znanstvene študije, odvračali
pozornost od dejstva, da gre le za vzdrževanje in izkoriščanje
koristne človeške drže v okviru uporabe
evtanazija in evgenični ukrepi pod zastavo okoljske in virusne
zaščite za ohranitev človeštva. Sledila je brezustvarjalnost pod
krinko znanstvenega razsvetljenstva, v kateri je bilo naraščajoče
svetovno prebivalstvo predstavljeno kot grožnja in ne kot etična
razvojna pridobitev demokracije. Kar se je z dejanskim razvojem
skozi tisočletja ter z na dokazih temelječimi raziskavami in
stokratnimi dokumenti, tudi po vzpostavitvi prvih demokracij, z
rastjo svetovnega prebivalstva izkazalo za napačno in je
dokazano.
Odlomek iz Wikipedije o Thomasu Malthusu (1766-1834)
To besedilo uporablja gradivo iz članka Schloss Biebrich na Wikipediji in je
na voljo pod licenco Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License.
Seznam avtorjev je na voljo v Wikipediji.
Malthus je v svojem Eseju o načelu populacije (1798) v kritiki
optimističnega pogleda Williama Godwina na popolnost človeške družbe in
njene glavne sposobnosti reševanja problemov izpostavil prenaseljenost
kot problem razvijajočega se gospodarstva in družbe. Malthus predstavlja
kot očitno usodno nujnost, da je človeška rasa slepo ubogala zakon
neomejenega naraščanja, medtem ko se sredstva za preživljanje, ki so ji
omogočala življenje, niso povečevala z njo v enakem razmerju. To dejstvo
se mu je zdelo tako dobro znano, da ga je brez oklevanja razglasil za
matematični aksiom. Trdil je, da ljudje naraščajo po geometrijskem
napredku, hrana pa po aritmetičnem. V numeričnem primeru: Če ima par
štiri otroke, ti pa imajo po štiri otroke na par, se število prebivalcev
ustrezno poveča, vendar pa se proizvodnja hrane ne poveča v enakem
razmerju. Izboljšano namakanje poveča produktivnost za približno 20 %.
Vendar to povečanje ne povzroči nobenega nadaljnjega povečanja. Tako
bo po Malthusu prišel čas, ko zaloge ne bodo več zadoščale zemeljskemu
prebivalstvu, če ne bodo vedno znova posredovali korektivni dejavniki, kot
so bolezni, beda in smrt, da bi ponovno vzpostavili ravnovesje. Malthus je
tako izrazil svojo znanstveno in moralno presojo o nesrečnikih v odlomku
besedila, ki ga je v poznejših izdajah izbrisal, vendar je veljal za
značilnega za duh njegovega učenja:
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"Človek," je dejal, "ki se rodi v že zasedenem svetu, ko njegova družina
nima sredstev za njegovo prehrano ali ko družba ne potrebuje njegovega
dela, ta človek nima niti najmanjše pravice, da bi zahteval kakršen koli del
hrane, in je v resnici preveč na zemlji. Na velikem banketu narave zanj ni
prostora. Narava mu ukaže, naj odide, in ne pozabi uresničiti tudi tega
ukaza."[3]

Fevdalni model suženjstva in podložništva, ki so ga pogosto
uporabljali vladajoči razredi, sta še okrepila filozofija evtanazije
Thomasa Malthusa (Principle of Populati in Principles of
Economics) in socialni darvinizem, da bi skrajšali življenjsko dobo
ljudi. Dokazano je, da je ta misel o fevdalnih gospodih, ki
spodbujajo množične umore, ne le znanstveno napačna, ampak
tudi obratno usmerjena v preživetje človeštva, kar je bilo očitno
ovrženo s pozitivnim razvojem števila prebivalcev, ustvarjalnostjo
svetovnega prebivalstva in črpanjem virov. To pa ni preprečilo,
da bi se nečloveška evtanazija, o kateri je razmišljal Thomas
Malthus (v 19. stoletju 1,65 milijarde ljudi v znamenju francoske
revolucije), Hitler ali zamaskirana v socialni darvinizem, ohranila
vse do danes s 7,8 milijarde ljudi leta 2020 in živi naprej kot
popoln napad na bistvo človeške biti, kot evtanazija družbenih
razredov, ras, revščine ali starosti, pa tudi v obliki prisilne
sterilizacije za reševanje sveta, ki se prikriva z globalno PR
usmerjeno razpravo o varstvu okolja.
Odlomek iz Wikipedije o evgeniki

To besedilo uporablja gradivo iz članka Schloss Biebrich na Wikipediji in je
na voljo pod licenco Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License.
Seznam avtorjev je na voljo v Wikipediji.
Pod vplivom nacistične rasne higiene so številni politiki in znanstveniki
opustili ideje evgenike. Splošno deklaracijo človekovih pravic so Združeni
narodi podpisali leta 1948 in vsebuje stavek: "Moški in ženske, ki so
sposobni za poroko, imajo pravico, da se poročijo in si ustvarijo družino
brez kakršnih koli omejitev na podlagi rase, narodnosti ali vere." Leta 1978
je Unesco razglasil temeljno enakost vseh ljudi za ideal. [76]
Zaradi radikalizacije pod nacisti so se skoraj vse države odvrnile od svojih
prej prakticiranih evgeničnih politik, čeprav ideja ni izginila. Julian Huxley,

18

prvi generalni direktor Unesca in soustanovitelj Svetovnega sklada za
divjad, ki je bil tudi predsednik Britanskega evgeničnega društva in
zagovornik evgenike, je leta 1947 dejal:
"[Č]eprav je povsem res, da bo kakršnakoli radikalna evgenična politika še
mnogo let politično in psihološko nemogoča, bo UNESCO moral poskrbeti,
da se evgenični problem preuči z največjo pozornostjo in da se javnost
seznani z zadevnimi vprašanji, tako da bo marsikaj, kar je zdaj
nepredstavljivo, lahko postalo vsaj predstavljivo."
"Čeprav je gotovo res, da bo kakršnakoli radikalna evgenična politika
politično in psihološko nemogoča še mnogo let, bo za UNESCO
pomembno, da prizna, da se problem evgenike preučuje z največjo
skrbnostjo in da se javna zavest obvešča o dejstvih do te mere, da bo
nepredstavljivo postalo vsaj predstavljivo."
- Julian Huxley[77]
Učbeniki od dvajsetih do štiridesetih let 20. stoletja so pogosto vsebovali
vsebine, ki opisujejo znanstveni napredek v povezavi z evgeničnimi
praksami. Številne zgodnje znanstvene revije o genetiki so vsebovale
članke o evgeniki. V povojnem obdobju je bilo veliko teh sklicevanj
odstranjenih. Znanstvene revije so celo spremenile svoja imena. Na
primer, leta 1969 se je Eugenics Quarterly preimenoval v Social Biology.
Vendar so nekateri ugledni akademiki še naprej podpirali evgeniko. Leta
1963 je fundacija Ciba sklicala konferenco o prihodnosti človeka, na kateri
so trije priznani biologi in Nobelovi nagrajenci (Hermann Muller, Joshua
Lederberg in Francis Crick) podprli evgeniko. [78] Tudi na cerkvenem
področju so se še naprej pojavljali pozitivni glasovi o evgeniki; tako je
papež Pij XII. še leta 1953 v zapisu za "Prvi mednarodni simpozij o
genetski medicini"[79] izjavil, da sta osnovni pristop evgenike in genetike
moralno neoporečna. [80]
Nacistično obdobje
→ Glavni članek: Nacionalsocialistična rasna higiena
V tretjem rajhu je bilo treba s socialnopolitičnimi ukrepi povečati rodnost
"arijskih" družin ter preprečiti, segregirati in uničiti "življenje, ki ni vredno
življenja". Po Hitlerjevem prihodu na oblast je bil že julija 1933 kot
pomemben del nacionalsocialistične ideologije uveden evgenični zakon o
sterilizaciji ("Zakon o preprečevanju dedno bolnih potomcev"): v nasprotju
s prejšnjimi osnutki je predvideval tudi prisilno sterilizacijo, pripisoval
dedno manjvrednost razmeroma velikim skupinam prebivalstva in - brez
primere v mednarodni primerjavi - v nekaj letih do leta 1939 dejansko
pripeljal do sterilizacije približno 300 000 ljudi, to število pa se je do leta
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1945 povečalo še za 60 000. Nekatere od prizadetih so zaradi sterilizacije
tudi umrle.
Za primerjavo: v ZDA je bilo med letoma 1907 in 1939 steriliziranih
približno 31 000 ljudi, na Švedskem med letoma 1934 in 1948 približno 12
000. V Zvezni republiki Nemčiji so zahtevke za odškodnino dolga leta
zavračali. Prisilno sterilizirane osebe so invalidsko pokojnino dobile šele
konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
Zakon je dovoljeval ciljno sterilizacijo v primeru različnih bolezni, za katere
je obstajal sum na genetske vzroke, in sicer v primeru "prirojene
imbecilnosti, shizofrenije, krožne (manično-depresivne) norosti, dedne
padajoče bolezni, dednega plesa svetega Vita (Huntingtonove koreje),
dedne slepote, dedne gluhote, hude dedne telesne deformacije, [...]
hudega alkoholizma." (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses. Pravo in razlage, München: J.F.Lehmanns
Verlag, str. 56). O sterilizaciji so morala odločati "dedna zdravstvena
sodišča" na zahtevo prizadete osebe, njenega skrbnika ali uradnih
zdravnikov ali direktorjev zavodov, po taki odločitvi pa se je morala izvesti
"tudi proti volji osebe, ki naj bi postala neplodna" (Gütt et al. 1934: str. 58).
V nasprotju z drugimi evropskimi državami je ta radikalna različica
evgenike v nacistični Nemčiji na koncu pripeljala tudi do sistematičnega
"iztrebljanja življenja, ki ni vredno življenja", kar je bilo vsaj olajšano z
evgeničnim razvrednotenjem "manjvrednih". Že leta 1929 je Hitler na
kongresu rajhovske stranke v Nürnbergu izjavil:
"[...] če bi Nemčija imela milijon otrok na leto in bi odstranila 700.000 do
800.000 najbolj ranljivih, bi se končni rezultat lahko celo povečal."
Akcija T4 med letoma 1939 in 1941 je bila ponovno most do holokavsta
nad evropskimi Judi.

Ko je nacistični rajh diskreditiral evgeniko, so zagovorniki
evgenike potrebovali nove strategije. Leta 1946 je Julian
Huxley, podpredsednik britanskega Eugeničnega društva,
postal prvi generalni direktor Unesca ["Mednarodna
organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo"]. V uradnem dokumentu ZN, ki ga je napisal,
"UNESCO, njegov namen in filozofija", je zapisano:
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"Čeprav je gotovo res, da bo radikalna evgenična politika
politično in psihološko nemogoča še mnogo let, bo UNESCO
moral poskrbeti, da se evgenični problem preuči z največjo
pozornostjo in da se javnost o tem obvesti, tako da bo marsikaj,
kar se danes zdi nepredstavljivo, lahko vsaj spet postalo
predstavljivo."
Cilj je bil, da se tema evgenike ali nadzora nad prebivalstvom
preobleče v povsem nov in pozitiven način, kot da gre za
reševanje človeštva. Evgenika odslej pomeni: Zaščita Zemlje
pred izkoriščanjem, onesnaževanjem in ekološko katastrofo,
ki jo povzroča človek, ne pa industrija in njena lobistična
zakonodaja vlad.
Sledila so desetletja "razsvetljenstva", v katerih je bilo
naraščajoče svetovno prebivalstvo prikazano kot grožnja
človeštvu, da bi tako pripisali rast svetovnega prebivalstva
okolju, ki je pokalo po šivih, pri čemer so pozabili, da ljudje
nimajo moči, da bi industriji in vladam preprečili proizvodnjo
ali izdelavo okolju škodljivih stvari. Protesti in demonstracije
so bili ovirani s posredovanjem policije, mediji so jih
diskreditirali, število udeležencev je bilo zapisano kot redki
čudaki, trajnostni okoljski koncepti pa niso bili predstavljeni,
temveč v nekaterih primerih obdavčeni in odrejeni. Nasprotno
pa se zastarele, okolju škodljive industrije financirajo z
močnimi lobističnimi ponudbami.
(Volilni koncepti strank prek nadzorovanih in osredotočenih
medijskih poročil), ki ščitijo in subvencionirajo industrijo. S
korupcijo ohranjanja delovnih mest se vlaga v stare, okolju
škodljive tehnike, ne pa v izobraževanje, drugo
razsvetljenstvo, Studium Generale, spodbujanje
ustvarjalnosti prebivalstva, izobraževanje in neposredno
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demokracijo, osnovni dohodek ljudi ter v so-okoljsko
prihodnost vseh državljanov.

Kronologija evgenike v 20. in 21. stoletju:
- Leta 1948 je Huxley ustanovil Mednarodno zvezo za varstvo
narave (IUCN).
- Leta 1961 je Huxley ustanovil Svetovni sklad za divjad (WWF).
Med ustanovnimi člani so bili tudi Godfrey A. Rockefeller,
nizozemski princ Bernhard in mož angleške kraljice Elizabete
II., princ Philip.
- Leta 1969 je predsednik Nixon objavil poročilo "Rast
prebivalstva in ameriška prihodnost", ki je bilo pripravljeno
pod vodstvom Johna D. Rockefellerja. Da je šlo očitno za to, da
bi evgenika spet postala upanje, Naslednji citat iz poročila
kaže na povezavo z evgeniko:
"Prebivalstvo ne more rasti v nedogled. V to nihče ne dvomi, zato
smo v svoji ugotovitvi zapisali, da bi morala država zdaj sprejeti
in načrtovati stabilizacijo prebivalstva."
- Leta 1972 je v Stockholmu potekala prva mednarodna
konferenca o okolju. Predsedoval ji je Maurice Strong, tesen
prijatelj Davida Rockefellerja. Od takrat se je okoljsko gibanje
v zadnjih desetletjih osredotočilo na druga krizna vprašanja,
kot so kisli dež, ozonska luknja, tropski gozdovi itd., pri čemer
je krivdo pripisalo rasti svetovnega prebivalstva, namesto da
bi odgovornost pripisalo vladam in proizvodnim podjetjem.
Nazadnje je bil leta 1988 ustanovljen IPCC ["Medvladni odbor
za podnebne spremembe"], znan kot "Medvladni odbor za
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podnebne spremembe". Poročila, ki jih je pripravil Svet za
podnebje, so služila kot avtoritativni vir za medije in številne
druge glasnike "globalnega segrevanja", kot je nekdanji
podpredsednik ZDA Al Gore. Medtem je vprašanje globalnega
segrevanja in s tem povezanega zmanjševanja emisij CO2
postajalo vse bolj pomembno, tako da je danes postalo glavna
tema v politiki in na srečanjih vodilnih elit, s čimer se je sklenil
krog evgenike.
-1988 Princ Philip je za nemško tiskovno agencijo izjavil:
"Ko se ponovno rodim, se želim vrniti kot smrtonosni virus in
prispevati k reševanju problema prenaseljenosti."
-2021 Predsednica Evropske komisije von der Leyen je na
Svetovnem gospodarskem forumu posvarila pred novo
pandemijo, če podnebni cilji ne bodo doseženi.
Današnjim zagovornikom evgenike daje nov zagon sproščeni
kapitalizem, pomešan z idejo socialnega darvinizma.
Odlomek iz Wikipedije Socialni darvinizem

To besedilo uporablja gradivo iz članka Schloss Biebrich na Wikipediji in je
na voljo pod licenco Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License.
Seznam avtorjev je na voljo v Wikipediji.
Socialni darvinizem je družboslovna teorija, ki zagovarja biološki
determinizem kot svetovni nazor. Zelo priljubljen je bil v drugi polovici 19.
stoletja in vse do druge svetovne vojne. Delne vidike darvinizma napačno
razlaga v zvezi s človeškimi družbami in vidi njihov razvoj kot rezultat naravne
selekcije v "boju za obstoj". Franz M. Wuketits meni, da se različne različice
socialnega darvinizma strinjajo s tremi temeljnimi trditvami:
-

Teorija selekcije je v celoti uporabna v družbenem, gospodarskem in
moralnem smislu ter je ključnega pomena za človeški razvoj.
Obstaja dober in slab genski material.
Dobre dedne lastnosti je treba spodbujati, slabe pa izkoreniniti.
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Ena od kritik socialnega darvinizma je nekritično in napačno prenašanje
bioloških zakonitosti na človeške družbe. Poleg tega Darwinova teorija ne
zajema več njenih osnovnih predpostavk, zato jih sodobna znanost šteje za
zastarele. Ta prenos Darwinovih teorij, ki med drugim temelji na naturalistični
zmoti, ne more nujno izhajati iz Darwinovega dela, prav tako pa niti približno
ne ustreza Darwinovemu pogledu na svet in človeka.

Argumentacija evgenikov, zagovornikov evtanazije in socialnih
darvinistov je bila znanstveno ovržena in danes velja za mit o
množičnih umorih in genocidu, ki upravičuje izkoriščanje ljudi in
ohranjanje moči fevdalnih oblasti.
A vrnimo se k zgodovini razvoja izobraževanja v
populacijah.
Ali so delavci in državljani po revolucijah, vstajah in nemirih dobili
parlamentarno demokracijo s človekovimi pravicami, da bi lahko
nadaljevali industrializacijo doma in konkurirali na mednarodni
ravni, saj so bili delavci potrebni za gospodarstvo?
Internetni mediji še danes omogočajo prebivalstvu, da se brez
vpliva fevdalnih gospodov in brez strahu, da bi jim v prihodnosti
podleglo, samo obvešča ali širi svoje informacije po vsem svetu.
V nasprotju s tem se zdi mogoče, če se preleti novo medijsko
pokrajino, da je industrija PR in medijskih dezinformacij, da se
ljudje samoinformirajo, z lažnimi novicami v vseh medijih, da bi
zmedli, destabilizirali, razdelili in poskušali diskreditirati.
Nova "industrializacija 4.0" z roboti in samoučečimi se programi
bo v prihodnosti naredila monotonega delavca nepotrebnega. To
ljudem daje čas za razmišljanje, nadaljnje izobraževanje in
razvijanje ustvarjalnih sposobnosti, širino in globino informacij
prek novih medijev ter selektivno ločevanje lažnih novic od
resničnih informacij s preizpraševanjem informacij. Trenutno se v
demokraciji pojavlja že dolgo potreben odločen in izobražen
demokrat, ki zahteva več demokracije, soodločanja in svetovnih
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zakonov za podjetja in vire za zaščito človeštva in prihodnji
razvoj.
Znanje o informacijskih, popularnih in medijskih ritualih nam
lahko pokaže, kje smo v svojem razvoju zavili narobe in kako so
ti informacijski rituali utrli pot morilskim egoističnim sistemom v
družbenih sistemih držav, ki razmišljajo in delujejo le v skupinah,
ki omejujejo same sebe.
Nemški socialni filozof Niklas Luhmann se leta 1996 na tak način
izrazi o umetniški formuli za ustvarjalnost in razvoj z nevronskimi
in epigenetskimi učinkovitimi informacijami družbenih sistemov:
"Lahko si ga predstavljamo kot evolucijski dosežek, ki po iznajdbi
in uvedbi postane samoumeven. Če rezultat prenesemo na
sistem sodobne družbe, ki svoje strukture udejanja in
onemogoča z odločitvami, vidimo rezultat evolucije."
Odkritje uporabe novih informacij iz ustvarjalnosti ali strahov
za nadzor nad ljudmi ali celotnimi narodi z oblikovanjem
nevronskega omrežja in epigenetike prek medijskih informacij so
leta pozneje z raziskavami potrdili znanstveniki, ki so za svoje
ugotovitve prejeli Nobelovo nagrado za medicino.
Pred petinsedemdesetimi leti so Hermanna Göringa na
nürnberškem procesu vprašali: "Kako ste dosegli, da so Nemci
privolili v vse to? Rekel je:
"Ljudje si seveda ne želijo vojne. (...) Konec koncev pa so voditelji
države tisti, ki določajo politiko, in ljudi je vedno lahko pripraviti do
tega, da se strinjajo, pa naj gre za demokracijo, fašistično diktaturo,
parlament ali komunistično diktaturo."( ....). "Oh, vse lepo in prav,
toda ljudi je vedno mogoče prisiliti, da sledijo ukazom voditeljev, z
volilno pravico ali brez nje. To je zelo preprosto. Ničesar vam ni treba
storiti, le povedati ljudem, da so napadeni, pacifiste pa obtožiti
pomanjkanja patriotizma in trditi, da ogrožajo državo. Ta metoda
deluje v vseh državah."
(Vir: Nürnberški dnevnik, Fischer Verlag)
25

Vendar se tudi v demokratičnih državah ustvarjalnosti,
inovacijske tehnologije, iznajdljivosti in epigenetske umetniške
formule ustvarjalnost-zdravljenje še danes ne poučujejo v šolah
in na univerzah. IQ, zdravje in svobodo prebivalstva vedno znova
sabotirajo lažne novice ali medijsko pripravljena in pretirana ter
največ strahu zbujajoča poročila o dogodkih v medijih (in s tem
tudi o demokraciji).
To je zgodovina in dolgo znano, da so številni imetniki znanja, ki
je vodil s prenosom znanja, ustvarjalnost, zdravje za samopomoč
ljudi, ki jih fevdalnih gospodov v zavesti prebivalstva z
obtoževanjem Fake News mobbed in ne kot razširjevalec znanja,
ustvarjalnost in samopomoč glasniki znanja spodbujal, pa so jih
sistemi oblasti obravnavali kot heretike, čarovnice, žaljivce
veličanstva ali privržence zarote, zarotnike in škodljivce ljudstva,
so fevdalni gospodje (tudi z nagradami) večino prebivalstva
usmerjali, naj jih obsodi, izobči, prežene ali ubije. Kljub temu se
je s prvim valom izobraževanja v treh stoletjih počasi razvila
demokracija, v kateri fevdalci s svojimi sistemi vladanja niso bili
več v ospredju in so lahko delovali le prikrito.
Če bi v nekaterih državah premoženje, tehnologijo in znanje
srednjega razreda (kot pri Hitlerju do leta 1945;v Kambodži 19751979, v NDR do leta 1989, v Rusiji do leta 1991, na Kitajskem
1949 do konca sedemdesetih let) pripadajo državi ali so
prepovedane, saj srednji razred in njegovi zaposleni (podjetja do
499 zaposlenih - brez upoštevanja letnega prometa predstavljajo leta 1999 po podatkih Zveznega statističnega urada
v Nemčiji 98,8 % srednjega razreda v državi) lahko zagotovi
svoboden razvoj države, ljudje so neodvisni od države, lahko
ustvarjajo ekonomske dobrine in živijo svobodno, brez vodstvene
domneve države v dostojanstvu in vsaj že brez izkoriščanja in
korupcije s strani države? Na Kitajskem sta od 70. let prejšnjega
stoletja komunistično ideologijo zamenjala pragmatizem in
oblikovanje diktature podatkov. "Kitajska ni več komunistična,"
pravi kitajski zgodovinar in nekdanji član Akademije za družbene
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vede Zhang Lifan. "Gre za elitistični kapitalizem, ki pred seboj
nosi socialistično zastavo," pravi. "Ljudje z velikim premoženjem
imajo zdaj oblast. Izkoriščajo nižje sloje." Pravi, da so privilegirani
monopolizirali premoženje, vire in moč v rokah stranke. "Nekaj
oligarhov ima veliko bogastvo, družbena porazdelitev pa je zelo
nepravična." Vse, kar je ostalo od komunizma, je po njegovih
besedah avtokracija - avtokracija lastniškega razreda."
"Ustvarjajo iluzijo, da bi prevarali ljudi." "Sami v to ne verjamejo.
To, kar počnejo, je ravno nasprotno od tega, kar govorijo." Citat
iz Andreas Landwehr, dpa
Zgodovina imperijev kaže, da je treba, da bi oslabili prebivalstvo
v državah po številu in zlomili voljo preostalih, najprej s strahom,
ki širi krize in vojne, izbrisati kulturo in etični spomin, srednji
razred v državah je treba oslabiti ali odpraviti, kneze pa pritegniti
na stran cesarjev (v času Rima vladajoče strukture okupirane
države, v srednjem veku knezi ali deloma tudi prebivalci mest,
glej tudi, kako so Mao, Hitler, Stalin, Kambodža ali NDR še v 20.
stoletju odvzeli človekove pravice srednjemu razredu in
izobraženim državljanom, ki z njihovega vidika niso bili v skladu z
vlado, in kako jim je NDR odvzela njihove človekove pravice.
Stoletje njihovih človekovih pravic so oropali in milijone v
koncentracijskih taboriščih za izkoriščanje suženjskega dela v
Menschnutzhaltung ali z množičnim umorom so odpravili in
večina prebivalstva, ki jih mediji o dejanskih ozadjih so zavajali).
Kako so si srednjeveški zakoni in predpisi v nekaterih diktatorskih
državah podobni.
Nori ljudje z opranimi možgani,
v srednjem veku = obsedeni in čarovnice /
pod diktatorji v 20. stoletju; brez vojnih žrtev približno 50-60 milijonov ljudi samo v času Hitlerja,
Stalina ali Maa = ljudski škodljivci, ki so jih zaprli, uporabili kot sužnje za poskuse na ljudeh in ubili

Zanikovalci, protivladni zarotniki...
v srednjem veku = neverniki in heretiki /
pod diktatorji v 20. stoletju; brez vojnih žrtev približno 50-60 milijonov ljudi samo v času Hitlerja,
Stalina ali Maa = ljudski škodljivci, ki so jih zaprli, uporabili kot sužnje za poskuse na ljudeh in ubili
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nekonformisti ali miselni uporniki, ki ogrožajo red in želeno
prihodnost ter jih je treba odstraniti iz javnosti.
v srednjem veku = javno usmrčen ali poslan v zapor /
pod diktatorji v 20. stoletju; brez vojnih žrtev približno 50-60 milijonov ljudi samo v času Hitlerja,
Stalina ali Maa = ljudski škodljivci, ki so jih zaprli, uporabili kot sužnje za poskuse na ljudeh in ubili

Nič od tega ni skrivnost. Zgodovinarji so to že zdavnaj dokazali.
Vprašanje evolucije družbenega sistema danes je: kdaj bo
prišlo do zahteve prebivalstva po neposredni demokraciji ter
trajnostnem in etičnem kapitalizmu, ki nam bo poleg visoke
gospodarske rasti omogočil tudi visoko gospodarsko rast
brez obžalovanja in onesnaževanja okolja?
Več kot sedem do osem milijard ljudi lahko današnje vlade
upravljajo tudi z več vojaki in policisti, brez dodatno razširjenih
sistemov elektronskega nadzora državljanov, le z
zmanjševanjem temeljnih pravic ljudi, z novimi zakoni in predpisi
ter kršitvami temeljnih zakonov in ustav držav ter s pomočjo
medijev in parlamentarnih demokracij v državah (glej tudi
današnje begunske tokove). Če želijo stari politični sistemi še
naprej vladati po starih tradicionalnih načelih, morajo svoboščine
in zagotovljene pravice državljanov v temeljnih zakonih ali
ustavah omejiti tako, da lahko kadar koli, ne da bi vprašali ljudi,
uvedejo izredne razmere z dodatno omejenimi pravicami
državljanov, tudi če je v državi 10 ali 13 milijard ljudi.
Usodno ali brez ustvarjalnosti zmanjševanje svetovnega
prebivalstva z vojnami, pandemijami ali sterilizacijo in
histerijo strahu ne rešuje problemov človeštva, ampak
odreže prihodnost vseh ljudi, saj vse večjo ustvarjalnost
zmanjšujeta ali uničujeta internet in pravkar ozaveščena, s K
I better usable, swarm intelligence.
Zmanjšanje inteligenčnega količnika ali ustvarjalnosti svetovnega
prebivalstva vodi v omejevanje duševnih virov.
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Za svoj razvoj smo zaslužni le vztrajnosti in iznajdljivosti peščice
ljudi.
Omejitev inteligence s strahom že v 70 letih v odnosu do še
vedno svobodnih družb zaradi strahu pred prihodnostjo,
pomanjkanja veselja do življenja, pomanjkanja motivacije in brez
moči iz življenja z otroki vodi v nesmiselno življenje, v katerem
prebivalstvo z razmišljanjem in delovanjem, ki ni usmerjeno v
trajnost, vodi v kriminal, terorizem, pa tudi v omejene inovacije in
omejenost gospodarskih sistemov, revščino, bolezni ali
nesvobodo in zmanjševanje imunske moči. Posledica tega je
obrnjen raj, ki ustvarja nazadovanje, ponovno razmejene
fašistične kulture in vojne ter fevdalne sisteme vladavine.
Vprašanje, ki se je pojavilo: Zakaj?
Medtem ko potrebujemo novo trajnost in po možnosti neskončne
ter etično uporabljene vire za nadaljnje povečevanje svetovnega
prebivalstva.
Kako lahko pride do takšnega razvoja?
Ali je res, da so zaostale fevdalne sile že pred leti s študijami
spoznale, da bo globalni razvoj, ki se bo začel pri prebivalcih
držav in bo vodil k izvajanju neposredne demokracije, povzročil
razpad moči strank in politikov ter globalnih korporacij in
megakapitala ter prepustil mesto novemu humanemu, etičnemu
kapitalizmu?
Ali je začetek tretjega tisočletja zadnji trenutek, da bi se
mogočni in nekateri politiki še lahko aktivirali in preprečili
prihajajoči razvoj neposredne demokracije, saj je mogoče
prebrati naslednje spremembe v družbenih sistemih sveta:
1. Umetna inteligenca osvobaja ljudi monotonega dela in
jim prek novih medijev zagotavlja življenjski čas in
informacije za evolucijsko razmišljanje.
Lažne novice za ustvarjanje strahu in preprečevanje
uvedbe neposredne demokracije: Umetna inteligenca
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ukinja 50 % delovnih mest po vsem svetu. Brezposelne je
treba trajno podpirati, v pokojninsko in socialno blagajno
pa ne smejo plačevati ničesar.
2. s predvidljivo drugo renesanso in razsvetljenstvom se
bodo strahovi pred prihodnostjo v prebivalstvu razblinili in
genetsko razpoložljiva ustvarjalnost se bo ponovno
sprostila.
Lažne novice za ustvarjanje strahu in njegovo
preprečevanje
uvajanje neposredne demokracije: ker je vse več
več, ne pa delovni ljudje, ki brez dela več
Čas za razmišljanje in izmenjavo idej ter
Internet za informiranje in razpravo
demokratično izražanje mnenja in na koncu
neposredna demokracija kot že zdavnaj
Korak socialnega sistema bo zahteval.
3. starejše in bolj zdravo prebivalstvo ima vse več časa,
da brez strahu razmišlja o družbenem sistemu, v katerem
želi živeti, in ga bo demokratično zahtevalo s svojimi
človekovimi pravicami,
Lažne novice za ustvarjanje strahu in preprečevanje
uvedbe neposredne demokracije: Ljudje so vse starejši in
ne delajo več, zato so breme za pokojninsko in socialno
blagajno, ki se napaja iz dajatev in davkov na delovni čas,
4. rast razsvetljenega, samoumevnega svetovnega
prebivalstva z neposredno demokracijo razbije oblastni
monopol vlad in prikritih svetovnih fevdalcev.
Fake News ustvariti strah in preprečiti
Uvedba neposredne demokracije: rast
svetovnega prebivalstva pospešuje negativne
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okoljski procesi, energija, hrana, odpadki itd.
globalno segrevanje, izdatki za
šolskega in zdravstvenega sistema ter za pokojnine in
Skladi socialne varnosti postajajo vse bolj
brezposelnih v svetovnem prebivalstvu
in bo povzročila nadaljnje množične migracije,
(medtem ko za približno 7 milijard ljudi izobraževanje ni
ni več potrebna).
Točk 1 do 4 ni več mogoče pokriti in jih zagotovo ni mogoče rešiti
z medijskimi poročili, volilnimi darili in lažnimi znanstvenimi
informacijami v današnjem medijskem prostoru. Vodijo k
lažnemu reševalnemu zaključku močnega petega, še bolj
nečloveškega, mislečega na fevdalno vladavino po vzoru
Thomasa Multhusa:
Ljudje, ki so neuporabni, bi morali umreti.
To pozablja,
a.) da v informacijskem omrežju družbe (v skladu s splošno
informacijsko teorijo Dieterja Liedtkeja) ni nekoristnih ljudi
b.) da so te negativne razmere; okolje, podnebje, okoljski
toksini, zdravstveni sistemi, industrijska hrana, nujnost
ustvarjalnega izobraževalnega razvoja odobrile in
spodbujale nekatere vlade s koncesijami za industrijo in
podjetja ter z zamujenimi poznejšimi spremembami;
1.) sprejetje zakonov o trajnostni proizvodnji in proizvodnji,
2.) oblikovanje zakonov o trajnostnih virih,
3.) preoblikovanje izobraževalnega sistema za etično in
ustvarjalno prebivalstvo,
z informacijami spremljati prebivalstvo v procesu
sooblikovanja okolja,
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4.) uvede medijski kodeks proti širjenju strahu,
le krize sedanjega časa kažejo, da je s
Neuspehi vlad pri obravnavi teh nesreč
bi se sploh lahko razvila.
Nekatere vlade ga izvajajo in kažejo na prebivalstvo: Ustavite
tatove!
Domnevni tat naj bi se zaradi odrejenih, povsod opaznih ukrepov
vlade, ki so vidni, prestrašil do paralize strahu (v skladu z
vladnimi smernicami za medije ter medijskimi in PR poročili) in se
pod močnim strahom, zaradi javnega medijskega mnenja,
zakonov, predpisov, policije in vojske vdal v lažno zavest krivde
in se predal svoji usodi (kot najemnik brez možnosti pridobitve
lastnine in varnosti), ki je bila večini prebivalstva (postopoma do
90 %) odrejena kot neizogibna z višje oblasti.

Do sedanjega virusa Corona
Nadzor družbe s strahom pred pandemijo?
Najprej nekaj dobrih novic.
Pandemija Corona bo izgubila strah in jo bo mogoče
nadzorovati, ko se bomo iz svojih napak naučili živeti z
veliko bolj smrtonosnimi pandemijami brez splošnih vladnih
in medijskih zapiralnih ukrepov ter histerije strahu.
V ta namen je treba pri sestavi cepiv in njihovih komulativnih
učinkovinah s prihodnjimi cepljenji upoštevati študije o splošnem
zdravstvenem tveganju, ki ga ta časovno zamaknjena cepljenja
povzročajo v različnih starostnih skupinah in skupinah tveganja
(in ali cepiva oslabijo imunski sistem z umetnim virusnim
napadom in ga pripravijo na naslednji močnejši virusni napad).
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Farmacevtska industrija mora poleg medijev in Svetovne
zdravstvene organizacije prevzeti vsaj odgovornost za škodljive
učinke cepiv na zdravje (v zvezi z informacijami v medijih, okolju,
hrani in zdravilih za ogrožene skupine ter vladnimi odredbami o
zaprtju), ki jih je razvila in prodala, vlada pa mora naročiti
neodvisne dolgoročne študije o cepivih za vse ogrožene skupine.
Ostaja pozitivno spoznanje (po 2021 do naslednje pandemije)
v populacijah, ki jih farmacevtska industrija, vlade in mediji
podpihoval strahove in zapornic, na lastni uspešnosti razmišljanja
in vedenja opazovanje, zdaj vseh po zmanjšanju strahu; kot IQ
in inteligenca zmanjšanje kot tudi depresija, bolezen kopičenje in
virus celic vnosa ključ je mogoče razumeti.
Naslednje temačno besedilo je le izmišljotina, ki naj jo
vsakdo po branju čim prej pozabi in se je spomni šele takrat,
ko politični dogodki pokažejo mehanizme nadzora strahu,
zapisane v vladnih izjavah in medijih.
Ta temačna fikcija nima resničnosti in je le miselna igra.
Razmislimo o tem še naprej. Kaj bo globalna družba v letu 20222025 dovolila poleg informacij iz osrednjih medijev kot realnost in
informacijo, ne da bi bila družba v zameno izključena iz
medijskega protidemokratičnega mobinga in diskreditirana iz
političnih procesov in procesov oblikovanja javnega mnenja?
Ali šele zdaj prek interneta, novih medijev, zaznavamo realnost
prikritega fevdalizma in vodenja ali določanja druge in tretje roke,
ki je prek klasičnih medijev nismo mogli zaznati, ali so informacije
na spletu o tem stanju naše družbe le dezinformacije?
Ali je spet tako, kot v času vere v srednjem veku ali v času
diktatur, da moramo brezpogojno verjeti, da so podaniki
razglašali razloge za vojne, pandemije, podnebje in terorizem, da
ne smemo dvomiti v informacije fevdalnih gospodov in po
znanstveno očitnih dejstvih ne preverjati in še toliko bolj ne
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objavljati? Državljani se ne smejo srečevati, izmenjevati ali
oblikovati razpravnih skupnosti (na spletu ali v analognem
svetu)?
Poleg današnjih vladnih prepričanj, ki so se tako kot verske
dogme v srednjem veku širila prek medijev in jih znanost (takrat
kot danes) ni mogla postaviti pod vprašaj brez diskreditacije in
preganjanja s strani vlade (v osrednjih medijih 20. stoletja v
državah Hit, Stalin, Mao, pa tudi za agresivno vojno proti Iraku
prek medijev fevdalnega prepričanja in brez dokazanih
osvetljenih dejstev). stoletja v državah Hitlerja, Stalina, Maa, pa
tudi za agresivno vojno proti Iraku, ki so jo izvajali mediji fevdalne
vere in brez dokazanih in osvetljenih dejstev), se je širila le ena
stran, in sicer informacije vlad in njihove "lažne novice", ki so
bile s samocenzuro medijsko "pojasnjene" kot edina resnica;
"Tisti, ki povzroča škodo človeštvu."
Tako takrat kot danes, ne da bi rešili probleme okolja,
kapitalističnega zdravstva in kršitev človekovih pravic v
lastni državi, da bi prebivalstvu vsilili prikrito hlapčevstvo s še
večjimi kršitvami človekovih pravic z zakoni, odloki in ukazi,
neštetimi umori s pomočjo medijev, s popolno vero, vključno s
samocenzuro prebivalstva (ki jo omogočajo le mediji), ki jo vlade
izvajajo zaradi lastne ohranitve. (Mediji in novinarji še niso bili
obtoženi svojih zločinov, širjenja lažnih informacij v Hitlerjevem
času, pomoči pri neetični samocenzuri množic s pomočjo lažnih
novic ali kršenja človekovih pravic, pa tudi ne spodbujanja
umorov milijonov ter izključevanja in uničevanja celotnih
ljudstev).
Ali v neposrednem nasledstvu srednjeveških fevdalnih zahtev
nekaterih vlad še danes obstajajo ta protidemokratična in
nečloveška informacijska prepričanja, ki vodijo v samocenzuro
prebivalstva in spominjajo tudi na nečloveške prakse sektaških,
komunističnih, nacionalsocialističnih in kapitalističnih voditeljev?
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Lahko podnebje, terorizem, onesnaževanje in Corona pandemija
ti (seznam je le vzorčno in se lahko doda v nadaljevanju) se
gradijo in uporabljajo kot prepričanja za hlapce v medijih, ki jih
mediji vzpostavljena samocenzura državljanov tako, da ti
problemi za ideološke motive in s pomanjkanjem ustvarjalnosti
niso, vlade obravnavajo in odpravljajo kot nujno potrebne, vendar
jih uporabljajo kot razlog za nadaljnje velike kršitve človekovih
pravic, uničenje življenjskih virov, razkroj življenjskih virov in smrt
več sto milijonov ali celo milijard ljudi, ki jih vlade ubijejo z zakoni
in ukrepi "za zaščito človeštva"?
Trenutna pandemija Corone v medijih ponazarja, kako je mogoče
razgraditi parlamentarno demokracijo: Z virusom Corona in
vzbujanjem strahu v množičnih medijih bi lahko vlade v zavesti
prebivalstva vzpostavile protidemokratično samocenzuro. Poleg
tega obstajajo številni pripovedovalci zarot, hipoteze.
in legende v novih medijih, ki zmedejo medijskega potrošnika,
tako da z njegovega vidika in zaradi usmerjanja sprejme
samocenzuro, ki jo predlagajo vlade.
Samocenzurirana oseba le počasi in previdno odpira svoj zaščitni
prostor, in to šele takrat, ko to vidi:
1. Morda se je ujel v past samocenzure
2. iz verodostojnih virov in raziskav ugotovi, da so mu dejstva
napačno predstavljena ali zamolčana.
3. Na podlagi očitnih znanstvenih podatkov si lahko ustvari
drugačno in novo sliko, ki odpravlja samocenzuro.
4. vidi, da sta bili ustvarjeni dve informacijski sliki.
a. podoba informacijske vladne linije z
Vodnik za samocenzuro in
b. podoba odgovornega demokrata, ki na podlagi
očitna znanstvena dejstva njegova izbira in
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Sprejema odločitve.
Ali smo danes takšni, kot smo bili v času pred prvim tiskarskim
strojem, renesanso in razsvetljenstvom, le da so vladarji tako
vezani na demokratične ustave in volivce, da lahko svoje načrte
demokratično uresničujejo le z lažnimi informacijami in medijsko
ustvarjeno samocenzuro volivcev. Pri tem jim pomagajo klasični
mediji, ki upajo, da bodo s pomočjo vlad lahko ponovno prevzeli
vodilno vlogo, tudi v novih medijih, z novimi fevdalnimi zakoni,
ki pa se bodo s protidemokratično samocenzuro, ki ustvarja
vedenje prebivalstva v viharju znanja prek mirnega in
demokratičnega razsvetljenstva, na koncu hitro spremenili v
nasprotno.
V novih medijih se pojavlja vtis, da je ponovno zasijal skozi
temno družbo model skritega fevdalnega vladavine v
demokracijah prinaša na svetlobo, v tem dveh neetično delujočih
sil, brez usklajene in uporabljene ustvarjalnosti za etično
oblikovanje prihodnosti z vidno, oddaljene družbene povezave z
ljudmi, od politike in globalne moči denarja, s ciljem, da bi skupaj
(kot matere - očetje držav ali globalni dobrotniki in s skrbjo z
neštetimi PR članki in donacijami medijskim hišam v vseh
državah, prikrito kot previdnost) vedno starejše in bolj
inteligentno svetovno prebivalstvo, ki z njihovega vidika, socialne
blagajne, okolja, virov, narave ali podnebne obremenitve, v
prihodnosti z delovnimi roboti in programi nadomestili in tako niso
več potrebni fevdalnim gospodom z nadaljnjim razsvetljenjem
lahko spodbudili priznanje in tako se začnejo revolucije.
Ker je fevdalizem v svoji strukturi samovzdržen in morilski
za vladane, je treba ta temni model vsaj resno preučiti.

Hipotetična predpostavka: Da bi preprečili revolucije, je treba
število prebivalcev neke države zmanjšati za milijone, svetovno
prebivalstvo pa postopoma na manj kot milijardo ljudi. Če je to
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res, o tem ni mogoče razpravljati odkrito ali z napovedmi, saj se
bodo prebivalci, borci za človekove pravice in demokrati dvignili
in uprli.
Sledi hipotetična pot globalne zarote vlad in monopolov s
koncentriranim kapitalom proti prebivalstvu.
Pandemije bi bilo treba uporabiti za zmanjšanje števila
prebivalcev, saj bi današnje velike vojne lahko popolnoma
uničile svet (vključno z igralci).
Mediji v prebivalstvu vzbujajo ogromne strahove (terorizem,
pranje denarja, podnebje, plastični odpadki, begunci, revščina,
okolje, pandemije ...), ki so resnični, vendar zaradi povečanja
svetovnega prebivalstva ne obstajajo, zato jih mediji, da bi jih
ohranili, v svojih glavah ustvarjajo le kot uničenje sveta in se proti
njim ne borijo.), ki so resnični, vendar zaradi povečanja
svetovnega prebivalstva ne obstajajo, zato jih mediji za njihovo
ohranitev le ustvarjajo v glavah kot uničenje sveta in se proti njim
ne borijo, medtem ko bi v resnici, če bi bili res tako uničujoči za
človeštvo, z vzpostavitvijo etično usmerjene globalne neposredne
demokracije te (neresnične ali resnične) strahove, ki uničujejo
prihodnost, lahko odpravili z novim in globalno učinkovitim
glasovanjem v neposredni demokraciji prek novih etičnih
okoljskih zakonov za podjetja in industrijo. Ker bo preusmeritev
gospodarstva na trajnostne energije, proizvodnje in proizvode
prinesla gospodarsko rast brez primere in tudi novo blaginjo za
vse ljudi v naraščajočem svetovnem prebivalstvu, jo je mogoče
odšteti.
Vprašanje ostaja, kako bodo globalni akterji preprečili naslednji
evolucijski korak družbenih sistemov?
Vse kaže, da je neetično zmanjševanje svetovnega prebivalstva
posledica koncepta akterjev iz politike in globalnega kapitala, ki
želi še dolgo podaljšati svojo moč, in potrjuje, da bo človeštvo
popolnoma izumrlo.
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Hipoteza ozadje te fikcije.
Ker je mogoče priti do nekreativnega in nedokazljivega mnenja,
da se z načrtnim zmanjšanjem svetovnega prebivalstva
zmanjšajo in rešijo vsi problemi, na primer ni plastičnih odpadkov
v morju, na obalah in v gozdovih, ni toplogrednih problemov
podnebja, ni porabe fosilne energije, brez revščine, lakote in
nezdrave hrane, brez begunske problematike, brez težav zaradi
staranja prebivalstva, rasti svetovnega prebivalstva, gospodarske
rasti, nezadostne zaposlenosti, zdravstvenih in socialnih skladov
ter sistemov zdravstvenega varstva.
S prej naštetimi milijoni ali milijardami globalnih izgub človeških
življenj zaradi cepljenja se lahko prebivalstvo, policija in vojska
držav s pandemijami in odpornostjo proti mikrobom preko
medijev z lažnimi znanstvenimi dejstvi in podatkovno diktatorsko
fevdalno vladavino naravna na to počasi pronicajočo in
domnevno brezalternativno prostovoljno pripravljenost
izkoriščanja z minimizirano življenjsko dobo posameznika. V
prvem koraku bodo vsi ljudje registrirani in označeni, vendar ne z
vtetovirano številko na koži, temveč bo mogoče s testiranjem
PCR shraniti DNK vseh ljudi, tako da bo lahko vlada s tehnično
nadgrajeno vojsko brez zmede dostopala do teh zasebnih
podatkov o ljudeh, skupinah ali narodih. Tako kot so v srednjem
veku javne usmrtitve, včerajšnji in današnji izgredi, aretacije ali
javni umori v diktaturah zavestno in načrtno širili strahove, je z
razširjevalci virusov v vseh državah in mestih enostavno ustvariti
nove pandemične izbruhe in s tem vedno znova povečati strah
med prebivalstvom. Ponavljajoče se izbruhe virusnih pandemij je
mogoče prekiniti le, če se preneha izvajati test PCR, namesto
njega se uvede hitri in samopregledovalni test z antigeni ter se
ogradijo celotne regije ali mesta in občine ter zapečatijo le manjši
predeli, v katerih živijo dejansko okuženi prebivalci. Skupine
tveganja dodatno ščiti in s cepljenjem proti težkim potekom
bolezni, kot tudi s skupinami tveganja bolezni, ki zmanjšujejo
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dela, kot tudi s švedskim načinom in ti ukrepi z očitnim
znanstvenim razjasnitvijo vseh dejstev so združeni, da je nad
dejansko na Corona umrl v primerjavi s številkami smrti zaradi
finega prahu, raka, industrijsko proizvedene hrane, kajenja,
alkohola itd. pot v izjave vlade in v medije ugotovi.
Pri tem se zdi propad srednjega razreda s pandemičnimi
zaporami in zapiranjem dobrodošel pospeševalec revščine in
strahu, ki se bo skupaj z zmanjševanjem IQ prebivalstva izvajal z
dih jemajočo hitrostjo za zmanjšanje svetovnega prebivalstva,
preden se ljudje zbudijo (glej tudi Stalinove, Hitlerjeve, Maove in
kamboške vladne utemeljitve množičnih pobojev v letih 1975-79).
Ali bodo evtanazijske sile in vlade dobile bogastvo, tehnologijo in
znanje srednjega razreda po najnižjih možnih cenah, hkrati pa
bodo vzpostavile globalno podatkovno diktaturo s fevdalno
vladavino kot na Kitajskem z možnostjo, da kadar koli razglasijo
krizo s pandemijami za zmanjšanje števila prebivalstva in
vzpostavitev digitalne fevdalne vladavine za utilitarizem?

Samo pri storitvi iStock
Zato se nesreče, kriminal, pranje denarja, podnebne težave,
uničevanje okolja, terorizem, vojne in pandemije, ki jih nadzirajo
organizacije in fundacije, pa tudi plačane agencije za odnose z
javnostmi, v naših možganih pojavljajo tako pravočasno in
pomembno, nesorazmerno s številom nesrečnih mrtvih in
preživelih ter prizadetih regij, tako da smo raztreseni (ne moremo
uporabiti svoje ustvarjalnosti zaradi strahu pred izboljšanjem
sveta), IQ prebivalstva pade in se odpovemo svojim človekovim
pravicam v sedanjosti in današnjem času ter naši rajski svobodi
in prihodnosti, naš logični um in odpor v korist verovanja v
nedokazano znanost pa vodita v pripravo na diktatorski sistem
vladavine.
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Načelo, ki je razvidno iz ustav in temeljnih zakonov: ostati
brez strahu odprt za nasprotovanje in dejstva teorij, ki jih vlade in
mediji označujejo za teorije zarote, vendar vključujejo razvoj ali
izboljšanje demokracije, svobode in družbe ter temeljijo na
temeljnem zakonu ali ustavah. Ne odnehajte s trdim bojem za
človekove pravice, ki so bile v zadnjih dveh stoletjih izbojevane le
proti suženjstvu. To je najboljši temelj demokracije. Na tem
temelji in to spodbuja vaš ustvarjalni razvoj in osebnost.
Spraševanje, razpravljanje, tehtanje vseh mnenj in dokazov
znanosti ter mirno zbiranje, demonstracije in izražanje svojih misli
so vaša pravica in prepoznavni znak. V demokraciji vam tega ne
more odvzeti ali omejiti državna oblast (kot lahko vidite v
zahodnih demokracijah).
Pomembno temeljno znanstveno raziskovalno vprašanje, za vse
objavljene ideje za reševanje življenj ali teorij zarote in
domišljijskih pripovedi zarote s sedanjim virusom ostaja:
Ali je virus Corona očistiti z informacijami in množične hipnoze v
medijih, ki so dodane v podzavest in zavest, kot tudi posledične
strahove v interakciji z zdravili tveganih skupin (tudi za nadaljnje
viruse in bakterije) kot imunsko znižanje Nocebos posebej
aktivno način, da bi dobili v naše telesne celice?
Ali je to sodobno križanje DNK tabu za izbrane družbene
razrede, etnične skupine in celotne populacije?
Ali so naslednji štirje reinterpretirani in skriti DNK žeblji našega
križanja na oltarju moči:
1. ali virusni in eksistencialni strahovi negativno vplivajo na
naše zdravje in življenjsko dobo?
2. ali pomanjkanje kisika zaradi obveznih mask negativno
vpliva na naše zdravje in življenjsko dobo?
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3. ali socialna izolacija in osamljenost negativno vplivata na
zdravje in dolgoživost?
4. Ali orientacijska nemoč z lažnimi novicami kot nocebo
negativno vpliva na naše zdravje in življenjsko dobo?
Poleg tega z zaporo povečujemo dovzetnost prebivalstva za
virus, saj zapora v primerjavi z nezaporo onemogoča ustavitev
širjenja virusa v točkah 1-4? (glej tudi študijo univerze Standfort
iz januarja 2021 o zaporah).
Manjkajo nadaljnje študije o:
Ali je zapiranje z življenjem, ki je posebej prilagojeno umetni
higieni z zmanjšanim razvojem naravne odpornosti proti
povzročiteljem bolezni, kontraproduktivno za prihodnje
pandemije?
Ali cepljenje prispeva k razvoju virusnih različic?
Ali se lahko cepljenje v prihodnosti in na splošno uporabi kot
človeško ali evgenično kopje strahu - virusa trpljenja - za
uničevanje prebivalstva s strani vladarjev?

Nova video oprema Inštituta Maxa Plancka (Povezava: Virus
Corona v mikroskopu iScat Max Planck Society MPI), ki naj bi
zdaj prikazovala virus Corona v času njegovega razmnoževanja,
omogoča njegovo neposredno vidnost. Eno vprašanje ostaja
neodgovorjeno: Ali se njegov učinek ali protitelesa proti virusu v
človeškem telesu pojavijo le s pomočjo medijske množične
hipnoze (glej videoposnetek
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o), saj lahko
imunski sistem z nocebo učinkom vklopi ali izklopi genske
programe in tako lahko informacije iz množičnih medijev sprožijo
in spodbujajo prave bolezni?
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Rezultati raziskav ETH Zürich iz leta 2014 dokazujejo: Misli
lahko aktivirajo gene. Ali je mogoče, da po novem nevronskem
povezovanju, z ugotovitvami s pomočjo zrcalnih nevronov v
možganih, s pretiranimi in stalnimi medijskimi novicami s slikami
in filmi o bolezni, korona mrtvih lahko s temi informacijami
spodbuja virus ali pa se genski programi lahko reprogramirajo in
proizvajajo encime, proteine, hormone, beljakovine ali viruse in
bakterije kot antiagente ali protitelesa (naravno evolucijsko
gensko cepljenje s pomočjo informacij) za ohranitev vrste, da
postane odporna? To lahko zdaj raziskujejo
znanstvenikimikroskopom Coronascope iScat Inštituta Maxa
Plancka.
To bomo videli čez nekaj let, ko bodo preučeni tudi nocebo učinki
obdobja Corona ali pa bo raziskovalec predložil dokaz za to
hipotezo ali jo ovrgel. Ne glede na to, ali se virus najprej uresniči
ali stabilizira kot simbioza, ki jo še posebej učinkovito povzročajo
informacije in reakcija ter interakcija uma, telesa in stresa ter boj
proti virusom, ki letijo naokoli in se zadržujejo z maskami in
zmanjšanjem kisika, se zdi, da farmacevtska industrija uporablja
nocebo učinek po vsem svetu prek informacij o paniki PR, da bi
ga nato zdravila s cepivi in drogami, ki imajo medialni in resnični
medicinski spekter učinkov in so obogateni s strupenimi snovmi
ter s protitelesi in stranskimi učinki povzročajo fizične imunske
reakcije, lahko pa še dodatno oslabijo že tako šibek imunski
sistem in tako bolezni ali virusu omogočijo dostop do prostora v
celici, čeprav bi morali celico zaščititi z imunskim sistemom, ki je
prilagojen za boj proti virusu. Toda, ki merljive informacijske
programe teči v genih, če se dokaže, da domnevno bolan, mladi
ali stari človek z informacijami, da 86% starejših od 75 let in
mladih veliko pod 1% umrejo in poleg tega so vsi stari še vedno
izolirani, namesto, da so ljudje obremenjeni z Vorerkrankungen
posebej zaščiteni poleg splošnih ukrepov Corona.
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Katarina Amtmann poroča v nemškem dnevniku Merkur:
Dva zdravnika iz Erlangena zdaj gojita upanje, da bosta lahko
bolje prepoznala hude tečaje: Dr. Georg Weber, namestnik
predstojnika klinike in višji svetovalec na oddelku za kirurgijo
univerzitetne bolnišnice Erlangen, in Dr. Alan Bénard, zaposleni
na oddelku za kirurgijo. Skupaj z drugimi raziskovalci iz
raziskovalne skupine "Celična imunost pri vnetju in raku" so
odkrili pomemben zgodnji pokazatelj, ali bo okužba blaga ali
huda. Po podatkih portala infranken.de gre za imunski
prenašalec interlevkin-3. Rezultati raziskave so objavljeni v reviji
"Nature Communications".
Interlevkin-3 je beljakovina, ki spodbuja naravno imunsko zaščito
ljudi. Spodbuja tvorbo krvi, zato se uporablja na primer po
presaditvi kostnega mozga, pa tudi pri splošni slabokrvnosti ali
po kemoterapiji. Po navedbah portala je to namenjeno
spodbujanju nastajanja krvi.
Raziskovalci iz Erlangna identificirajo beljakovino: huda
progresija korone z nizkimi ravnmi interlevkina-3?
Weber in Bénard sta v študiji dokazala, da je nizka raven
interlevkina-3 v krvni plazmi pogosto povezana s hudim potekom
korone. Beljakovina ima pomembno vlogo pri organizaciji
imunskega odziva telesa. Na mestu vnetja - na primer pri
pljučnici, ki jo sproži SARS-Cov-2 - spodbuja celice, da
proizvajajo beljakovino CXCL12. "(iz Münchner Merkur)

43

Postalo bo jasno, ali so omejevanje uporabe mask, zmanjševanje
količine kisika, zapiranje, zmanjševanje socialnih stikov, histerija
zaradi strahu in manjše veselje do življenja kontraproduktivno
vplivali na veliko število okužb. Raziskave z novimi video
posnetki z mikroskopom iScat raziskave MPI bodo omogočile
boljši vpogled in morda dokazale, da sta pomanjkanje
proizvodnje in nizka raven interlevkina-3 na zaporah in strahovi,
ki jih povzročajo mediji, ter pomanjkanje občutkov in zmanjšana
imunska zaščita, pa tudi hudi tečaji korone, povezani.
Ali je naključje, da se Coronin scenarij omejevanja
državljanskih pravic na enak način razvija v skoraj vseh
državah?
Če je odgovor na to vprašanje najverjetneje "ne", potem se je
morda proces zgodil na mednarodnih, ponavljajočih se
konferencah "za izboljšanje sveta" in na posebnih mizah s ciljem
tajnega oblikovanja kartela za reševanje okoljskih problemov (z
zmanjšanjem svetovnega prebivalstva za milijarde) pod omerto
(omerta je mafijski kodeks časti in tajnosti) in s pomočjo
previdnostnih raziskav na predhodno izbranih in povabljenih, ki
so bile skrbno posredovane.
Iz statističnih podatkov in raziskav o karierah politikov, medijskih
voditeljev, vodij mednarodnih organizacij, vodij fundacij in
poslovnih voditeljev iz vseh držav, povabljenih na "konference o
svetovni odrešitvi", lahko kot njihov osebni barometer človekovih
pravic preberemo dogovor o soustvarjanju podatkovne diktature
pobudnikov za zmanjšanje svetovnega prebivalstva, da bi z
dejanji "rešili človeštvo", in se zavemo njihove politične in ali cilja
ter ugotovimo, ali se politična interakcija sil odvija naključno ali
namenoma. (glej tudi knjigo Shoshane Zuboff: Surveillance
Capitalism and Democracy).
Kot v primeru skupin in klubov "toffov iz Oxbridgea" (glej knjigo
Nele Pollaschek "Dear Oxbrige" most med Oxfordom in
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Cambrigeom), ki živijo v angleškem aristokratskem in finančnem
razredu v prepričanju in tradiciji, da je revščina dana od Boga in
da lahko revne ljudi brez pomislekov strašimo in izkoriščamo. Da
živeti in misliti lahko odpre sistemska vrata, da morda ni
naključje, da so bila razvita nova cepiva, ki se uporabljajo brez
dolgoročnega testiranja cepiva in so podprta s predpisi in zakoni
v državah, in da so ljudje, ki ne pripadajo višjemu razredu,
obravnavani kot koristni ljudje, ki jih je dal Bog ali rojstvo, držani v
strahu in, če se ne uporabljajo, postopoma pripravljeni s cepivi za
zniževanje imunskega sistema in blokadami za močnejši napad
virusa.
Travmatična grozljivka.
Fikcija nocebo placebo rasnega in družbenega genocida.
Najhujši izmišljeni scenarij fevdalne vladavine nekaterih
milijarderjev, njihovih političnih pomočnikov, agencij za odnose z
javnostmi, medijev in vlad bi lahko bil predloga za grozljivko:
Množična hipnoza s strahom za znižanje inteligenčnega količnika
prebivalstva se dodatno spodbuja s pomočjo medijev in z
odpravljanjem človekovih pravic. Milijarderji postajajo vse
močnejši in skoraj nesmrtni zaradi novih raziskav v medicini. Nemilijarderje, običajno bogate in srednji razred ter splošno
prebivalstvo silijo, da se odrečejo svojim pravicam in "pridelkom"
v svoji ustvarjalnosti in delovnem življenju z ustvarjanjem strahu,
zmanjševanjem IQ, da bi privolili v odpravo človekovih pravic,
svoboščin in osebnih pravic, v gotovino ter v spremembe ustav in
zakonov, Nadzor, diktatura podatkov in internetne omejitve do
prezgodnje smrti bolnih zaradi napačnih diagnoz in zdravljenja,
Zikzak napačne informacije iz WHO pandemska kriza najprej
prek strahov, odvzem svobode, zmanjšanje IQ, napačno
odmerjena zdravila
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) se postopoma
pojavljajo škodljiva cepljenja, zapore, socialna izolacija, obvezne
maske, napačno uporabljena tehnologija glede na starostne
skupine, družbene razrede v fazah, časovnih obdobjih in
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državah. Človeško bitje, ki ga v njegovem obstoju omejujejo
strahovi in ki ima nižji inteligenčni količnik, si lahko z zdravili,
obtoževanjem sočloveka ali z dobrim vedenjem do vlad s tako
imenovanimi socialnimi točkami (kot so jih že uvedli na
Kitajskem) kupuje nadaljnje življenjske in majhne svoboščine,
razkošje, udobje, dokler tudi čas njegove smrti ne določijo
fevdalni gospodje.
Te točke vodijo do napačnega zaključka, da je mogoče
Okupacijo in PRENASELJENOST sveta preprečiti ne s
spremembo proizvodnje in proizvodnje ter oblikovanjem zakonov
o trajnostnih virih za etično ohranitev človeštva in okolja, česar
vlade doslej niso storile, temveč s prikritim zdesetkanjem
svetovnega prebivalstva s pandemijami, nadzorovanimi v
časovnih presledkih.
Zmanjševanje števila svetovnega prebivalstva ne rešuje
težav, temveč odreže prihodnost človeštva.
Omejitev ali zmanjšanje svetovnega prebivalstva brez
ustvarjalnosti vodi v omejitev duhovnih virov in celotnega IQ
človeštva. Za svoj razvoj smo zaslužni le vztrajnosti in
iznajdljivosti peščice ljudi. Če pa se izvaja rasizem in množični
umor družbenih razredov z generacijskim zamikom, ki krši
kazenske zakone držav, vse ustave in temeljne zakone ter
človekove pravice, pa tudi višji zakon, to že v 70 letih v odnosu
do še vedno svobodnih družb vodi v prihodnje strahove,
pomanjkanje veselja do življenja, pomanjkanje motivacije in brez
moči iz življenja z otroki v nesmiselno življenje, v katerem
prebivalstvo z razmišljanjem in delovanjem, ki ni usmerjeno v
trajnost, vodi v kriminal, terorizem, pa tudi v omejene inovacije in
omejenost gospodarskih sistemov, v revščino, bolezen ali
pomanjkanje svobode in zmanjševanje imunske moči. Rezultat je
torej obrnjen raj, ki ustvarja nazadujoče, ponovno razmejene
fašistične kulture in vojne, ki v primerjavi s svobodnimi družbami
ne morejo ohraniti že doseženega razvojnega vrhunca trajnostnih
46

inovacij in počasi propadajo. Ob padcu se spremenijo v
svobodno neposredno demokracijo, ki kaže naslednji korak v
razvoju družbenih sistemov, da bi se družbeni sistemi s
prenosom informacij na človeku, naravi in evoluciji prijazen način
uskladili s splošnim sistemom ustvarjanja narave.
Države, podjetja v državni lasti ali monopolne korporacije
večinoma niso tiste, ki bi želele spodbujati idejo ljudi o svobodi in
blaginji brez strahu, jo podpirati in etično oblikovati prihodnost za
človeka, živali in naravo, saj se morajo za etično preobrazbo
kapitalizma, ki jo zahtevajo ljudje, odpovedati svojemu
monopolnemu položaju moči in ga prenesti na ljudi,
vendar
gre za milijarde ljudi srednjega razreda, modrih in belih
ovratnikov, in podložnikov, ljudi, ki živijo v revščini, ljudi, katerih
ustvarjalnost je v šolah zamegljena, ljudi, ki so dezorientirani v
strahovih in katerih ustvarjalni IQ zmanjšujejo umetno ustvarjene
medijske informacije (lažne novice in razpršene nejasne zgodbe
zarote brez dokazov), od katerih bi vsakdo brez strahu pred
prihodnostjo lahko s svojo osvobojeno ustvarjalno močjo ter iz
nje izhajajočimi idejami in koncepti globalno zlomil fevdalce.

Prek večine vedoželjnih prebivalcev so vlade in oblastniki ter
mediji pozvani, da popravijo informacije in iz njih izhajajoče
ukrepe, da pretehtajo vsa empirična dejstva in možnosti prek
interneta, dokler se v imenu zakonov, ustav in človekovih pravic
ne uresničita zaščita prebivalstva in demokracija. V večini držav
smo premagali to težko obdobje odprte fevdalne vladavine, saj
so tudi v prihodnost usmerjeni in močni spoznali, da le
spodbujanje ustvarjalnosti, zdravja, podaljševanja življenja, pa
tudi blaginje in svobode v širini življenja svetovnega prebivalstva,
torej tudi njihovega lastnega preživetja, v naklonjenosti in miru s
svojo edinstveno blaginjo in življenjem zagotavlja.
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Inventarizacija
Visoki stroški, izgube in izvrševanje lažnih odlokov iz Corone ter
izvrševanje blokade Corone brez upoštevanja škode, stroškov in
zlasti prikazov prebivalstva:
In vendar deluje!
Če bi v štirih letih tako dosledno delovali v korist narave,
okolja, podnebja, ustvarjalnega izobraževanja in ljudi ter v ta
namen uporabljali kapital, bi ga zaradi blokad in strahov
izgubili:
1. brez plastičnih odpadkov v morju, na obalah, v pokrajini in
gozdovih,
2. ni toplogrednih problemov za podnebje, zrak ni onesnažen
s finim prahom,
3. močno zmanjšanje porabe fosilne energije,
4. brez revščine in lakote
5. ni problem beguncev,
6. v populacijah ni pomanjkanja ustvarjalnega izobraževanja.
7. ni sovraštva med religijami.
8. ni strahu za prihodnost velikih skupin prebivalstva.
9. ni vse več bolezni zaradi dezinformacij in virusov strahu, ki
se širijo v medijih,
10. ni krize parlamentarne demokracije zaradi že dolgo
zapoznele neposredne demokracije
če bi prihranili denar, ki ga v samo enem letu po vsem svetu
izgubimo zaradi Corona Lockdownov v državah in pri
prebivalstvu ter ga plačamo industriji cepljenja, tako da bi se
odrekli Lockdownom (kot na Švedskem) z inteligentnimi
proti Corona koncepti in bi prihranjeni kapital zaradi
odrekanja Lockdownom uporabili za čiščenje in financiranje
globalnih pritožb iz točk 1-10. To ustvarja vtis, da ne more iti za
zdravje in smrtnost prebivalstva, saj bi sicer že zdavnaj prešli na
zmanjševanje škode na podlagi znanih rezultatov raziskav in bi
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izbrali švedski način, ki ga danes izboljšujejo ugotovitve, ali
druge države ali regije brez zapore.
Lahko bi prišli do mnenja, da se že dlje časa očitne krize
od 1. do 10. in njihovo povzročanje do stokrat večjega
števila bolezni in smrti v povezavi s koronarno krizo
uporabljajo za medialno ustvarjanje strahu za
prihodnost, vendar se same krize ne smejo popraviti.
1. Druga, doslej skrita finančna rešitev izhaja poleg življenja
brez zapornice tudi iz takojšnje odprave kriz, iz
razreševanja stalnega širjenja strahu in zmanjševanja
ustvarjalnosti prebivalstva s pomočjo medijev, ki vsako leto
poleg obžalovanja vrednega povečanja števila bolnikov in
mrtvih, nekajkrat večja zdravstveno-ekonomska škoda
zaradi bolnih ljudi, samomorov v bolnišnicah,
nezdravljenih ali odloženih sprejemov ter zmanjšane
gospodarske, uporabne ustvarjalnosti z medijsko
pozornostjo, časovno oropanje življenjskega časa za
prihodnjo organizacijo, okrevanje in čas za veselje do
življenja, kot jo povzročajo zapori.
Histerije tesnobe škodujejo našemu imunskemu sistemu.
Kar je narejeno, je narejeno! Nesrečni mrtvi ne oživijo.
Obtoževanje preteklosti ne prinaša rešitev. Miselne igre in teorije
o možnih ozadjih in današnjih upravičencev do krize bi morali vsi
pozabiti čim prej po branju delati brez strahov z vso
ustvarjalnostjo in močjo na njegovo in pozitivno prihodnost.
Če prebivalstvo verjame, da vlade nimajo načrta in delajo
napake, čeprav je stalno zaporedje napačnih interpretacij,
napačnih podatkov ter zdravju škodljivih in virusom naklonjenih
vladnih ukrepov, ki traja več let, lahko le načrtno načrtovano, saj
imajo vlade, če se tudi same enkrat zmotijo, na voljo na tisoče
znanstvenikov, ki so že našli izhode iz krize, vendar jih iste vlade
in mediji diskreditirajo in napadajo.
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Študije je mogoče organizirati, se izvaja povezava zapora,
zapora, anksiozne nevroze, socialna izolacija, maska, ki
zmanjšuje kisik, potapljajoče se veselje do življenja in s tem v
znižani imunski obrambi, zato se izvaja le povečanje števila
okužb Corona, ki je ugodno in prinaša. Nekatere stvari govorijo o
tem, da nas bo načrtovani informacijski kaos ohromil.
Prepustiti se strahu za lastno življenje, bojkotirati pogum in
ustvarjalnost mnenj za boljše rešitve drugih pomeni prikrivati
lastno pomanjkanje poguma in idej kot dolžnost sočloveka, ki se
rodi iz mojega strahu, in ovirati rešilne ideje, pogum, da se
zavzamem za svoje življenje in življenje sočloveka, življenje skozi
strah pa je usodna argumentacijska past, ki domnevno daje
varnost in proizvaja nasprotno. To pa ne pomeni, da se za
najvišjo varnost naše prihodnosti z današnjega vidika ne sme
storiti vse, kar je znanstveno in dokazano utemeljeno, da bi čim
bolj zmanjšali škodo za zdravje, življenje, blaginjo ter
demokracijo in svobodo.
Ne glede na to, ali so strahovi resnični ali ne. Vpliv strahov na
zdravje, ustvarjalnost in duševnost je ključnega pomena. Zaradi
strahov, ki jih mediji že desetletja nenehno ustvarjajo v
prebivalstvu, ne da bi ga poučili o korelacijah med strahom in
učinkom na zdravje, svobodo, demokracijo in ustvarjalnost,
postaja jasno, da bi morali vzpostaviti globalno neposredno
demokracijo, da bi lahko oblikovali nov globalni etični model
družbe.
Četudi bodo vlade in mediji kmalu spremenili svoje mnenje in se
bolje pripravili na nesankcionirane demonstracije in zborovanja,
se Bundeswehr zdaj modernizira do leta 2024, saj je virus
ustvarjalen in še naprej obvladuje misli.
Strožje zapore in uporaba vojske v notranjosti?
Temeljni zakon (Grundgesetz, GG) v Nemčiji za to določa pravni
okvir, ki se razlikuje od tistega v skoraj vseh drugih državah:
"Razen za obrambo se lahko oborožene sile uporabljajo le, če to
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izrecno dovoljuje ta temeljni zakon," določa ustava v drugem
odstavku 87.a člena. Razlog za to leži v nemški zgodovini - in ne
le v obdobju nacionalsocializma. Že v Prusiji in Nemškem
cesarstvu je bila vojska večkrat uporabljena za uveljavljanje
državne oblasti v državi - tudi in zlasti proti političnim
demonstracijam. "Proti demokratom pomagajo samo vojaki," je
leta 1849 zapisal pruski kralj Friderik Viljem IV. V Weimarski
republiki je politik SPD Gustav Noske kot minister Reichswehra
dovolil uporabo vojske proti lokalnim uporom in za zatrtje
spartakovske vstaje leta 1919. V skladu z današnjim temeljnim
zakonom:
Možne so vojaške operacije doma v Zvezni republiki Nemčiji in v
skoraj vseh drugih državah.
Iz Wikipedije: Za vojaško operacijo se po ustavnem pravu ne štejejo tudi
samovarovalni ukrepi v državi za preprečevanje kaznivih dejanj ali
vmešavanja v uradne zadeve v skladu z Zakonom o uporabi neposredne
prisile in izvajanju posebnih pooblastil vojakov nemških oboroženih sil in
zavezniških oboroženih sil ter civilne zaščite, tudi če gre za začasno
vzpostavitev posebnih vojaških varnostnih območij zunaj stacionarnih
vojaških območij.

Kdo so člani skupine Malthus ali diktatura
iz vrst vplivnih, vlad in organizacij? Po katerih značilnostih lahko
prepoznate to skupino?
Vsakdo lahko to vprašanje sam raziskuje v medijih prek izjav in
izjav morebitnih "kandidatov":
1. Prebivalstvo je preveč neumno. Opozoriti je treba,
da člani skupine to neumnost v prebivalstvu najprej
proizvedejo s strahovi in da si ne morejo
predstavljati, kako lahko z rastočim, bolj zdravim,
starejšim in pametnejšim svetovnim prebivalstvom
brez vojn v boljšo prihodnost, z optimalnimi sistemi
socialne varnosti za vse ljudi, ne da bi uničili
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vladajoče in globalne sile. (S tem le visokošolska
izobrazba in ustvarjalnost nista na začetku življenja,
temveč sta prestavljeni v čas po koncu delovne
dobe, približno od 60. do približno 100. leta
življenja. Raziskave dokazujejo, da se zdravi
možgani razvijajo tudi v starosti. To vodi k jasnosti,
modrosti in boljšim rešitvam prejšnjih težav.)
2. Člani so tudi na seznamu sponzorjev Svetovnega
gospodarskega foruma v Davosu
3. Člani širijo globalno ponastavitev
4. Poslanci želijo preprečiti neposredno demokracijo z
diskreditacijo, ustrahovanjem v svojih medijih ter
vladnimi ukrepi in novimi zakoni.
5. Člani imajo na voljo študije o pandemijah, virusih in
krizah brez predlogov rešitev za njihovo odpravo ali
pa njihove študije in publikacije dajejo napačna
navodila, nasvete in medijske informacije, ki krizo
še povečajo.
6. Člani so rasistični v smislu družbenih razredov in ne
nasprotujejo evtanaziji in sterilizaciji.
7. Poslanci menijo, da je digitalna diktatura zaželena.
8. Poslanci menijo, da je število svetovnega
prebivalstva do sedem milijard ljudi preveliko za
trajnostno sobivanje v blaginji za vse ljudi.
9. Poslanci želijo, da se cepijo vsi.
10. Poslanci pravijo, da potrebujemo evidenco o
cepljenju
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11. Poslanci želijo, da se svoboščine omejijo v medijih
zavesti in geografsko resničnem zaprtju.
12. Člani vedno želijo zapornice
13. Člani z zagotavljanjem nasprotujočih si informacij o
isti temi povečujejo miselni kaos v populaciji.
Ta seznam ni popoln in ne daje nobene gotovosti, tudi če se je
nasprotni preveritelj v vseh 13 točkah izrazil podobno, s tem ni
član diktatorske skupine, ker je morda nesamozavesten sledilec
ali samocenzurni mislec ali pa je ONA, ON, ON prišel do tega
prepričanja preprosto z informacijami v medijih.
Na to pandemijo lahko gledate tudi z drugega zornega kota:
Kako bi lahko ugotovili, ali je načrt zmanjšanje števila prebivalcev?
Preko medijev se v prebivalstvu vzbuja strah. Znanstveno je
dokazano, da strahovi zmanjšujejo imunski sistem, ustvarjalna
zmogljivost možganov pa se zmanjša na nič. Človek se osredotoča,
genetsko pogojen površinsko na konstrukcijo strahu, na
koronavirus brez ozadja, z ustvarjalnim razmišljanjem in normalno
zdravo pametjo, da bi se spraševal ali da bi bil sposoben razmisliti.

Ker ima vsak človek brez strahov možgane, vklopljeno in normalno
zdravo pamet, ima zagotovo več ustvarjalnosti kot virus brez
možganov.
Česa se torej bojimo?
Opredelili smo nevarnost.
Ker poznamo tveganje korone za naše bližnje in strahove pred njo
naših soljudi. Spoštujemo pravila osebne higiene Corona naših
53

medijsko zaskrbljenih soljudi in se ne pustimo oropati naše
ustvarjalnosti, našega duha, svobode, blaginje in življenja ali zdravja
ter naše zdrave pameti in dostojanstva in fantastične prihodnosti
zaradi pravil strahu vlad, temveč se držimo logičnih in znanstveno
očitnih higienskih pravil. Prav tako ne gledamo brezbrižno, da bi ta
pravila strahu brez ustvarjalnosti iz srednjega veka (v katerem se še
ni vedelo ničesar o sprožilcu pandemij, ampak se je kuga
pripisovala judovskemu ljudstvu, čarovnicam ali božji kazni) morala
veljati za vse ljudi in da lahko zmanjšajo človečnost. Ne dovolimo,
da bi svet prikazovali negativno, kot je to storil Thomas Malthus v
18. stoletju (takrat je bilo na Zemlji 1,65 milijarde ljudi), medtem ko
je nasprotno razumljivo že tisočletja in dokazano z naraščanjem
človeštva, povprečne življenjske dobe in vse večje blaginje ter
človekove svobode z ustvarjalnostjo.
Postanite končno suvereni!
Obstajajo preprosti in etični načini za zaščito demokracije in ljudi
pred temi nazadnjaškimi maltuzijanci, ko je to potrebno. Kajti tako
hitro, kot so se pojavili ti negativni duhovi za močne,
povečanje svetovnega prebivalstva, povečanje zdravja in
podaljšanje življenja, svoboda obveščanja, se lahko razvije
novo nastajajoče in uspešno gospodarstvo v družbenih medijih,
pa tudi s pomočjo PR agencij in medijev, ki so spoznali, da se
lahko z dejstvi in trajnostnimi, ustvarjalnimi rešitvami razvije novo
nastajajoče in uspešno gospodarstvo, ki temelji na trajnosti, sookolju in etiki, če lahko prebivalstvo živi v neposrednih
demokracijah in si ustvari nov svetovni pogled na prihodnost.
Jasno pa je, da človeštvo kljub širjenju strahu prek medijev, iger
in filmov ter s tem povezanim začasnim padcem IQ postaja vse
bolj inteligentno in bo z naraščajočim svetovnim prebivalstvom in
ponovnim dvigom povprečnega IQ zaradi zmanjšanja histerije
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strahu zahtevalo neposredno demokracijo s socialnim
kapitalizmom za trajnostno usmeritev sveta.
V zvezi z zgornjimi točkami je treba poudariti, da si oblastniki ne
morejo predstavljati, kako bi lahko šli v boljšo prihodnost z
rastočim, bolj zdravim, starejšim in inteligentnejšim svetovnim
prebivalstvom brez vojn, z optimalnimi sistemi socialne varnosti
za vse ljudi, ne da bi uničili vladarje in globalne sile. Ali je treba
dezinformacije, lažne novice in obsojanje prizadevanj za
demokracijo razumeti kot teorije zarote?
Ali ne bi bilo treba to majhno in posebno diktatorsko skupino ljudi
izobraziti o ustvarjalni inteligenčni sposobnosti človeštva, ki jo
dokazujeta naša zgodovina in epigenetika, da bi si brez strahu
zase in za svoje družine izborili svoje mesto v družbi?
Filmsko uresničevanje temačnega izmišljenega modela sveta
brez predlogov rešitev iz te slepe ulice in pasti strahu uma ter
njegovo globalno uresničevanje v vseh jezikih bi bilo usodno in bi
poslabšalo naš etični globalni splošni razvoj, saj bi bilo povezano
z informacijami o strahu iz medijev, ki skupaj tvorijo možnost, da
končamo v grozljivi prihodnosti. Ti večkrat podvojeni strahovi bi
povečali histerijo in zmanjšali inteligenco prejemnikov filma v
populaciji ter povzročili reakcije večine prebivalstva, ki bi se
kazale v obliki samomorov, depresije in agresije, usmerjene proti
močnim, ki so v manjšini, in kršile ali ukinjale pridobljene
človekove pravice, kot smo videli v prejšnjih revolucijah.
Revolucije, kot smo lahko večkrat videli v nedavni zgodovini,
zaradi histerije, ki širi strah, in spremljajočega zniževanja
inteligenčnega količnika prebivalstva za družbeni razvoj ne
prispevajo k etičnemu razvoju sveta in vedno vodijo v diktature in
pozneje tudi v njihov razpad.
Kot družba se zavedamo, da za doseženi humanistični razvoj
veliko dolgujemo "pionirjem in znanilcem" inovacij. To, da so
sami podvrženi strahovom prebivalstva, je razumljivo, saj so po
naravi drugače misleči, Cini v družbi pa še niso zatrli svoje zavisti
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ali pa se je niso naučili preusmeriti in uporabiti za svoj razvoj. Če
izločimo globalne pionirje v družbi, jih kot pospeševalcev
evolucije v svetovni populaciji ni.
Vsi bi morali prenehati z zavistjo do posebej uspešnih in zelo
bogatih ljudi, saj zavist in ustrahovanje močnih krši zakone,
ogroža njihove človekove pravice in svoboščine ter priča le o IQ
tistih, ki tako ravnajo, saj jih zmanjšujeta nemoč in strah. Ne
smemo zastrupljati možganov z negativnimi podobami, filmi in
idejami. Stroški so le za energijo. To je napačna pot, ki vodi v
družbeno nazadovanje, vendar moramo drug drugega opozarjati
brez sovraštva, histerije, strahu in predsodkov, saj je nesporno,
da je bilo v zadnjem stoletju po vsem svetu približno 40 milijonov
ljudi iz bolj mislečega in od države neodvisnega srednjega
razreda (brez padlih v vojnah) privedenih v nasilno smrt ali
prisiljenih v suženjsko delo v koncentracijskih taboriščih. V naših
demokracijah zagotovo ne moremo trditi, da želimo, da bi
družbeni red in zakoni spet postali takšni kot v fevdalnih
gospostvih ali diktaturah, ali da je to cilj vlad.
Načelo, ki je razvidno iz ustav:
Ostanite brez strahu odprti za nasprotovanje in dejstva o teorijah,
ki jih vlade in mediji označujejo za teorije zarote, vendar
vključujejo razvoj ali izboljšanje demokracije, svobode in družbe
na podlagi temeljnega zakona ali ustave. Ne odpovejte se težko
pridobljenim človekovim pravicam proti suženjstvu šele v zadnjih
dveh stoletjih. To je najboljši temelj demokracije. Na tem temelji
in to spodbuja vaš ustvarjalni razvoj in osebnost. Spraševanje,
razpravljanje, tehtanje vseh mnenj in dokazov znanosti ter mirno
zbiranje, demonstracije in izražanje svojih misli so vaša pravica
in prepoznavni znak. V demokraciji vam tega ne more odvzeti ali
omejiti državna oblast (kot lahko vidite v zahodnih demokracijah).
Ali prek interneta in novih medijev vendarle zaznavamo novo
realnost prikritega fevdalizma ter vodilnih ali odločilnih drugih in
tretjih rok v ozadju (lobizem), ki je prek klasičnih medijev doslej
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nismo mogli zaznati, ali so informacije na spletu o tem stanju
naše družbe le dezinformacije?
Celo vplivni vedo, da je do srednjega veka svetovno prebivalstvo
naraslo na 500 milijonov ljudi, od katerih jih je približno 50-70 %
stradalo in v povprečju niso živeli dlje kot približno 30 let. 35 let
(močnejši so živeli skoraj dvakrat dlje) in čeprav ali prav zato, ker
številke kažejo, da bi danes (500 let pozneje) s 17-krat večjim
svetovnim prebivalstvom in dvakrat daljšo življenjsko dobo lahko
nahranili 89 % vseh ljudi in s poudarkom na trajnostni pridelavi,
ekoloških in etičnih raziskovalnih ciljih ter pravilni razdelitvi hrane
100 % naraščajočega svetovnega prebivalstva ali proizvedli
presežek hrane.
in da so današnji navadni državljani svobodnejši, imajo
človekove pravice in ustave, lahko živijo dvakrat dlje (kot so živeli
vladarji), bolj zdravi in bolj svobodni, uspešni in dostojanstveni
kot v srednjem veku.

zmanjšuje tesnobo
Prepustiti se strahu za lastno življenje, bojkotirati pogum in
ustvarjalnost mnenj za boljše rešitve pomeni prikriti lastno
pomanjkanje poguma in idej, ki so se rodile iz mojega strahu kot
dolžnost sočloveka, in uporabiti ideje, ki rešujejo moje življenje in
življenje sočloveka, ter ovirati življenje s strahom je usodna
argumentacijska past, ki domnevno daje varnost, proizvaja pa
nasprotno, namreč smrt in revščino. To ne pomeni, da se za
najvišjo varnost naše prihodnosti z današnjega vidika ne izvaja
vse, kar je znanstveno in dokazano utemeljeno, da bi čim bolj
zmanjšali škodo za zdravje, življenje, blaginjo ter demokracijo in
svobodo.
Ne glede na to, ali so strahovi resnični ali ne. Vpliv strahov na
zdravje, ustvarjalnost in duševnost je ključnega pomena. Zaradi
strahov, ki jih mediji že desetletja vztrajno ustvarjajo v
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prebivalstvu, ne da bi ga poučili o korelacijah med strahom in
učinkom na zdravje, svobodo, demokracijo in ustvarjalnost,
postaja jasno, da bi morali vzpostaviti globalno neposredno
demokracijo, da bi lahko oblikovali nov globalni etični model
družbe.
Obstajajo rešitve: Postanite neposredni demokrati in dvomite o
vseh informacijah iz politike in znanosti, dokler ne razumete
njihovega pomena. Od politike in medijev zahtevajte, da se pri
odločitvah in ukrepih proti strahu, ki temeljijo na dokazih,
upošteva vsa znanost in nove študije, ki niso organizirane s
strani industrije, z vsemi prednostmi in slabostmi, ter da se jih
objavi v medijih na vsem razumljiv način.
Ne dovolite, da vam mnenja in polresnice brez dokazov izkrivljajo
možgane kot znanstvena dejstva o strahu!
Zavrnite mnenja in poročila, ki zbujajo strah, kot nedemokratično
orodje in napad na demokracijo, pa tudi na vaš IQ, zdravje,
neodvisnost, dostojanstvo in samoodločanje, ter upoštevajte vse
z znanstvenimi dokazi podprte zaščitne ukrepe.
Zgodovina človeštva kaže, da ustvarjalni potencial vsakega
nerojenega človeka manjka prebivalstvu v njegovih nadaljnjih
korakih razvoja (svoboda, zdravje, podaljšanje življenja, blaginja,
etika in neposredna demokracija). Otroci se namreč rodijo kot
hitro učeči se geniji. Družba in šola poleg učenja abecede in
predmetne specializacije organizirata zmanjševanje in
pogojevanje genialnih inovacijskih in miselnih sposobnosti otrok.
Zato je vsak novorojenec dobrodošel in krepi suverena v
neposredni demokraciji z možnostmi svoje nezmanjšane
inteligence.
Mnogi od genijev, ki jim dolgujemo pospešeni razvoj, se ne bi
rodili v zadnjih 100 letih. Naš svet bi bil videti mračen. To
dokazujejo tudi številke iz statistike razvoja svetovnega
prebivalstva: Z večjim številom ljudi na svetu lahko živimo dlje ter
bolje in bolj trajnostno prehranjujemo več ljudi.
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To je 90 odstotkov milijard ljudi srednjega razreda, modrih
ovratnikov in belih ovratnikov, in tistih, ki so v podrejenem
položaju, ljudi, ki živijo v revščini, v šoli ustvarjena ustvarjalnost je
zatemnjena, dezorientirana v strahovih in IQ ustvarjalnosti je
zmanjšan zaradi umetno ustvarjenih medijskih informacij (lažne
novice in razpršene nejasne pripovedi zarote brez dokazov), ki bi
lahko vsak posameznik brez strahu pred prihodnostjo s svojo
osvobojeno ustvarjalno močjo ter idejami in koncepti, ki iz nje
izhajajo z ustrezno ustvarjalno vzgojo, globalno zlomil moč
oblikovanja strahu.
Po vsem svetu obstajajo "ozaveščeni ljudje, zdravniki,
raziskovalci, umetnostni zgodovinarji, politiki, svobodomisleci,
vplivni ljudje in novinarji", stranski misleci iz srednjega razreda, ki
nas ščitijo, deloma s tveganjem za svoje službe ali življenja, in ki
znajo pravilno razvrstiti lažne ali pretirane informacije o strahu,
jim empirično slediti in logično razmišljati brez "strahov" ter nam
na podlagi znanstvenih dejstev pojasniti pravilne povezave.
Prek večine vedoželjnih prebivalcev so vlade in oblastniki ter
mediji pozvani, da popravijo informacije in iz njih izhajajoče
ukrepe, da pretehtajo vsa empirična dejstva in možnosti prek
interneta, dokler se v imenu zakonov, ustav in človekovih pravic
ne uresničita zaščita prebivalstva in demokracija. Te težke čase
odprte fevdalne vladavine v večini držav smo premagali, ker so
tudi napredni in vplivni spoznali, da le spodbujanje ustvarjalnosti,
zdravja, podaljševanja življenja ter blaginje in svobode v vsej
širini svetovnega prebivalstva zagotavlja življenje, vključno z
lastnim preživetjem, v naklonjenosti in miru z njihovo edinstveno
blaginjo in življenjem.
Klasične medicinske raziskave bodo ljudem (in najprej močnim)
omogočile dolgo želeno zdravo in večkratno podaljšanje življenja
s pomlajevanjem telesnih celic v 20 do 30 letih. Toda zaradi
omejenih finančnih sredstev za velike dele prebivalstva bo nastal
nov strahovit prekop med sodobnimi skoraj nesmrtnimi (do
59

približno 20 % prebivalstva, ki si lahko privošči ta zdravila za
podaljšanje življenja ali pa jih ne more dobiti, ker jim vlada
preprečuje dostop) ter reveži in smrtniki (približno 80 %
prebivalstva, ki si ne more privoščiti zdravila za pomlajevanje
telesnih celic). Da bi to preprečili, je treba razviti genski program,
s katerim bosta zdravje in pomlajevanje celic v še krajšem času
brezplačno na voljo vsem ljudem po vsem svetu. Fundacion
Liedtke podpira raziskovalni projekt o pomlajevanju celic z
aplikacijo družbenega omrežja "www. aimeim.info", da bi lahko
uresničili pozitiven etični svet, v katerem bodo vsi ljudje lahko
uživali stoletja časa in blaginjo, zdravje in svobodo, da bi še
naprej širili in razvijali svoje mišljenje, zavest in ustvarjalnost za
razvoj etičnega, trajnostnega in simbiotičnega sveta z naravo kot
"so-svetom". Človekove pravice iz Ustanovne listine ZN in ustave
demokratičnih držav nam zagotavljajo svoboden razvoj osebnosti
brez fevdalne oblasti, suženjskega dela, mučenja in strahov. To
so v zadnjih stoletjih težko pridobljene najvišje dobrine svobode,
ki jo vse bolj krepita vse bolj ozaveščeno svetovno prebivalstvo
brez strahu in vse bolj Združeni narodi. Naša več kot tisočletna
zgodovina dokazuje;
več ljudi = več človekovih pravic, več svobode,
več bogastva, več zdravja in več življenja,
več znanja in izkušenj
Vsak človek s seboj prinese približno 1200-1500 gramov
genetsko-ustvarjalne, a s strahovi delno blokirane možganske
mase. Zgodovinsko gledano dolgujemo morda 2000 možganov
brez strahov, ki zmanjšujejo um (2,4-3 tone možganske mase v
približno 150 milijonih ton možganov v 110 milijardah ljudi, ki so
doslej živeli v človeški zgodovini - približno 0,000002 % -, ki so
bili tudi preganjani, odstranjeni ali usmrčeni), naš razvoj svobode,
zdravja, hrane in današnje - v zgodovinski primerjavi - trikrat ali
štirikrat daljše življenje. Danes imamo na planetu Zemlja približno
10 milijonov ton živeče človeške možganske mase, od tega je po
ustvarjalnosti v zadnjih 70 letih v različnih fazah že ugasnilo
približno 100.000 ton možganov (700.000 do 800.000 ljudi ali
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približno 0,01 %). Prav njim dolgujemo izjemno hitro in deloma
trajnostno pokrivanje povpraševanja v družbah. Ta sprostitev
ustvarjalnosti in njena uporaba se bosta še naprej eksponentno
razvijali. Čez 10 do 20 let bomo imeli 5 do 10 % ljudi, ki so
odklenjeni od ustvarjalnosti (500 do 1000-krat več kot danes), ki
bodo še naprej izvajali ta proces in bodo želeli proizvajati le
trajnostne vire, da bodo ljudje in živali v naravi in z njo živeli
skupaj v skladu z etičnimi načeli. V ta namen je treba strahove, ki
jih v družbi vzbujajo mediji, zmanjšati z novim zakonom o medijih
(na podlagi Listine ZN o človekovih pravicah ter rezultatov
nevroloških in epigenetskih raziskav novega tisočletja) in
medijskim kodeksom. Žvižgači, kot sta Julian Assange ali
Edward Snowden, in njihova zaščita s strani družbe imajo
pomemben sistemsko-korektiven in ustvarjalno pospeševalen
pomen za ta revolucionarni, a nujni razvoj za preživetje z etičnimi
in trajnostnimi ustvarjalnimi viri človeškega bitja brez strahu pred
oblastniki, kršitvami človekovih pravic oblastnikov ali njihovih
imperialnih struktur. Vsak človek mora imeti pravico (to je
njegova človeška pravica), da trajno in zdravo živi brez
insceniranih strahov in tudi brez uporabe kapitala, da svoje
znanje, zavest in osebnost loči od smeti, strahu in življenjsko
škodljivih vsebin s selektivnim dojemanjem novosti, da razlikuje
med življenjsko pomembnimi in življenjsko nevarnimi
informacijami. Imeti mora pravico do izbire in, če se tako odloči,
do razvoja, do učenja novih poklicev v kateri koli starosti s
svežim umom in telesom, do študija, do posvečanja umetnosti,
ljudem, naravi ali sebi in svoji ustvarjalni moči ter do začasnega
ali trajnega ničesar v razvijajoči se trajnostni družbi obilja s
samoučečimi se programi in roboti, zlasti ker je "nič" relativno
neločljivo povezan s stvarstvom.
Zgodovina človeštva dokazuje: rastoča ustvarjalnost omogoča
zdravje, daljše življenje, blaginjo za vse ljudi, naravno in čisto
okolje, trajnostno pridelano hrano, energijo in vire ter nenehno
razvijanje ustvarjalnosti vseh ljudi z novimi informacijami.
"Roj ustvarjalnosti ali inteligence človeštva...
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postanejo ustvarjalci."
Človeštvo že danes ščiti sebe in naravo pred banalno močnimi,
tako da nova znanstvena spoznanja posreduje prebivalstvu, tako
da so možnosti za ohranitev vrst in narave v prihodnosti dane na
voljo za razumevanje in demokratično ukrepanje, inovacije in
informacije, ki so rezultat rojstne inteligence ljudi in služijo gradnji
in širitvi njihove prihodnosti, pa se širijo po vsem svetu prek
interneta.

Začenja se drugo razsvetljenje: svetovna družba, kot dokazuje
naša zgodovina zadnjih petdesetih let (kljub vojnam, ki jih vodijo
banalne oblastne strukture), postaja vse močnejša pod to razlago
rasti ustvarjalnosti z naraščajočim svetovnim prebivalstvom 10 ali
20 milijard ljudi ter stalnim in zdravim življenjem v blaginji za
vsako človeško bitje z rastočo ustvarjalnostjo roja. Zdaj je
dosežena točka, ko tega procesa ni več mogoče obrniti brez
globalnega uničenja ustvarjalnosti, in človeštvo bo prvič vstopilo
v trajnostno, etično zasnovano obdobje miru brez omejitev
globalne inteligence roja neomejenega svetovnega prebivalstva.
Ko politika in mediji naredijo enačbo;
"Več ljudi = več ustvarjalnosti
=
Bolj etične in trajnostne rešitve."
dobili bomo najboljše iz vseh možnih svetov.
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Medijski kodeks 2014
Inteligenca in promocija zdravja ali
njihovo zmanjšanje z informacijami je treba
označiti.

Strahovi, ki jih širijo in vzbujajo vlade in mediji, kot dokazujejo novo objavljene
nevrobiološke in epigenetske raziskave, zahtevajo objavo:

Medijska koda
Pretirane, napačne in negativne informacije škodujejo telesu,
inteligenca, svoboda in demokracija.
Povečujejo le dobiček in moč.
diktatorjev, politikov in posameznih korporacij.
in ne pomagajo ljudem
ali razvoj demokracije.
Mi, žrtve,
neinformirani, tisti, ki jih zavajajo država in mediji, zarotniki in kriminalci ter
povzročitelji škode, se bodo združili v skupine držav kot oškodovanci po vsem
svetu in vložili ustavne tožbe proti medijem in vladam v državah, ki ne
preprečujejo zmanjševanja možganskega povezovanja, zasužnjevanja
človeka z umom in ustavljajo zmanjševanja IQ prebivalstva v svoji državi.
Mi smo
več kot 2 do 2,5 milijarde ljudi, nagnjenih k depresiji.
Ljudje na svetu,
več kot 100 milijonov ljudi na leto predčasno umre,
nešteto tistih za njihovo inteligenco,
ustvarjalnost in svoboda,
diskriminirani, ki jih ni mogoče izmeriti,
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marginalizirani in ustvarjalni,
pripadniki drugih veroizpovedi,
preveliko število kriminalcev,
morilci, diktatorji in teroristi,
fatalisti in fanatični verniki,
morilci in samomorilski napadalci,
ki so milijarde ljudi spravili v strah,
izkoriščani in prostovoljni
Ljudje, ki živijo v suženjstvu,
milijarde ljudi, ki so prikrajšani za možnost zdravega življenja,
milijarde ljudi, ki so prikrajšani za pozitivno prihodnost, in tiste, ki so rojeni v
prihodnosti.
enako se dogaja tudi vam.
Tožimo za:
opustitev pomoči, pomoč in napeljevanje ter organizacija
kaznivih dejanj zoper pravice v skladu z višjim pravom
in zmanjšanje inteligenčnega količnika prebivalstva.
za telesno poškodbo možganov, ki je posledica omejitve, zagotovljene v
temeljnih zakonih ali ustavah in kazenskih zakonih držav
Pravice do osebne svobode,
kršitve človekovih pravic in pravic potrošnikov.
in
Listina ZN o človekovih pravicah
svoboden razvoj osebnosti
napeljevanje, pomoč in podpiranje ter organiziranje
prek vaših organov in sporočil za medije iz:
Umor
Terorizem,
Izkoriščanje,
Kaznivo dejanje,
Odvzem prostosti,
v prostovoljno suženjstvo,
za zmanjšanje inteligence in ustvarjalnosti
prebivalstva
in omejevanje konkurence v razmerju do
druga gospodarstva,
za spodbujanje vojne,
in strahovi,
ciljno zmanjšanje IQ.
populacije in podtoka
demokracije.
Zahtevamo:
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Zahteva za označevanje informacij za medije.
Ker uživanje gensko zasidranih zasvojenosti in subtilno, latentno - strah
vzbujajočih negativnih medijskih informacij zmanjšuje inteligenco in
zdravje, se lahko potrošnik in potrošnica zaščitita le z vnaprejšnjim
opozarjanjem in označevanjem.
pred negativnimi informacijami.
To predhodno opozorilo je potrebno, ker:
a.) uživanje negativnih medijskih informacij povzroča mutacije v sinapsah
prejemnika, ki blokirajo njegovo vizijo in ustvarjalnost v prihodnosti,
b.) se aktivira z negativnimi informacijami prek genetskega programa strahu in
odvisnosti, ki je prisoten pri vseh ljudeh (odvisnost od nadaljnjih negativnih
informacij), in pod vplivom odvisnosti še naprej izgublja svojo prvotno
sposobnost odločanja.
je zelo omejena,
c.) ker je njegova sposobnost združevanja zatemnjena ali izklopljena, vključno
z in v primerjavi z njegovo vizionarsko sposobnostjo, iznajdljivostjo,
ustvarjalnostjo, ki je prisotna brez strahov, in ustvarjalno mrežno inteligenco
in s tem prvotno možnost
spekter osebnosti je zelo zmanjšan,
d.) nezdrave reakcije strahu se lahko epigenetsko in nevrobiološko uveljavijo
pri njem in se prenesejo na njegove otroke.
V skladu s tem so negativne informacije
dostojanstvo človeka,
človekove pravice,
kazensko zakonodajo,
kršijo demokracijo in ustave ali temeljne zakone.
ter njihovi škodljivi učinki na zdravje in ustvarjalnost.
v populaciji.
Toženi stranki
nas kljub boljšemu znanju, pridobljenemu z novimi rezultati nevrobioloških in
epigenetskih raziskav ter evolucijskih in vedenjskih raziskav, niso zaščitili in
nas pred tem opozorili: negativne, tesnobne in dostojanstvo človeka
kršilne informacije, medijska poročila, igre, filmi,
IQ in ustvarjalnost začasno
(zmanjša sposobnost pozitivnega vida pod vplivom negativnih informacij do
100 %)
zmanjšujejo zdravje ali povzročajo bolezen in zmanjšujejo motivacijo.
da bi pozitivno oblikovali prihodnost.
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Ovira za zdravljenje in odpravljanje težav
Toženi stranki sta poleg tega ravnali namerno, saj sta
so prikrili priznanje umetnosti
proces mutacije strahu zaradi negativnih informacij ali nocebos,
ki prek zrcalnih nevronov v možganih obrne zmanjšanje povezljivosti
možganov ali IQ, prek nevronskih prehodov obrne omejitev inteligence
in ustvarjalnost iz kulture (tehnologije, umetnosti, literature) prenese na
prebivalstvo, kar omogoča zdravje, ustvarjalnost, svobodo in blaginjo
ljudi.
Nismo
za omejevanje svobode tiska, ampak za označevanje negativnih informacij
ter proti mešanju zdravstveno nevtralnih in pozitivnih informacij z
negativnimi informacijami, saj to fizično škoduje možganom in psihično
telesu z boleznimi, pa tudi samoodločanju, osebnostnemu razvoju in razvoju
empatije do drugih ljudi ter močno obremenjuje socialne in zdravstvene
sisteme.
Temu nasprotujemo:
ustvarjalnost in zdravljenje človeške nevronske možganske mreže ter
višjo inteligenco roja prebivalstva ovirajo vlada in mediji, ki preprečujejo
spodbujanje ustvarjalnosti pri prebivalstvu.
Temu nasprotujemo:
demokracijo kot obliko vladavine je tako poškodovala notranja strahova
razdeljenost človeka, da je mogoče znotraj države videti strah in
nazadnjaško diktaturo mentalnih razmejitev, od zunaj pa "vladne in
volilne odločitve v nasprotju s temeljnim zakonom in človekovimi
pravicami
in tako je
Demokracija sama postane protidemokratična
je obrnjena proti sebi.
Negativne medijske informacije, igre, filmi lahko povzročijo do 30 % nižji IQ,
manjšo ustvarjalnost, kriminal, sovražnost, izključenost, rasizem, fašizem,
vojne, pesimizem, depresijo, revščino, vedenjske motnje, bolezni, negativno
življenje in do 28 % prezgodnjo smrt.

66

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown avtor, javna domena, prek Wikimedia Commons

Pozitivne medijske informacije, filmi in igre, označene s spodnjim logotipom,
spodbujajo inteligenčni količnik, blaginjo, osebnostni razvoj, prijateljstvo, moč
za oblikovanje prihodnosti, ustvarjalnost, samoodločanje, svobodo in
demokracijo ter omogočajo daljše in bolj zdravo življenje.
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Ustvarjalnost je ključ 2019-2020
Kot izumitelj in stranski udeleženec v umetnosti sem se v 60.
letih vedno znova soočal z vprašanji, na katera kulturne in
izobraževalne ustanove niso mogle zadovoljivo odgovoriti.
Kot mlad človek sem si želel znanstveno utemeljene jasnosti, saj
so tako kot jaz tudi milijoni drugih državljanov čutili, da na naša
vprašanja o ustvarjalnosti v umetnosti ali o tem, kako lahko
postanemo bolj ustvarjalni, preprosto ni logičnih odgovorov,
čeprav smo lahko iz milijonov primerov in naše zgodovine videli,
da ustvarjalnost zagotavlja naše zdravje, dostojanstvo, svobodo,
suverenost, blaginjo in prihodnost.
Ključna vprašanja so bila:
Kaj je umetnost in ali ima pomen?
Ali so umetniška dela le kraljeva nova oblačila, podoba in trženje ali pa
se za njimi skriva nekaj, kar naj bi bilo ljudem skrito? Če je vse
razglašeno za umetnost, se vsebina zamegli, oblačila pa se še naprej
oblikujejo skozi miselno meglo.
Ali še nihče ni prišel na misel, da je prizadevanje za zameglitev in
prikrajšanje čutov za sodobno umetnost alarmni signal, ki kaže, da
mora biti za umetnostjo še kaj več, še posebej, ker diktatorji in njihovi
državni propagandni oddelki s podobnimi izjavami, kot jih dajejo
današnji protagonisti umetnosti, le še krepijo svoj vpliv na prebivalstvo
z zgražanjem in diskreditacijo sodobne umetnosti, vse do izključevanja
in kaznovanja umetnikov. Ali se umetnost uporablja le za špekulacije in
služenje denarja? Toda vprašanje pomena umetnosti ostaja odprto,
zakaj si država in umetnostni zgodovinarji tako prizadevajo za
tabuiziranje? Kaj je z njim narobe? Ni smiselno, da si umetnostni
zgodovinarji in revije o umetnosti ali država tako močno prizadevajo za
propagando vse do šolskega pouka, če za umetnostjo ni ničesar, kar bi
lahko odkrili.
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Ali prikrajšanost čutov za umetnost hrani egoistično razredno zavest z
domišljavostjo in izključitvami ali pa le zamegljuje resnično veličino
človeškega duha, opazovalca umetnosti. Ali bi bilo treba izobraženo
meščanstvo, ki je zdaj, ko so religije vse manj sposobne izpolniti
nalogo, da svoje privržence podredijo božji besedi in cerkvenim
dogmam s pomočjo rezultatov znanstvenih raziskav, vzgajati tako, da
bi s pomočjo umetnosti postali dezorientirani in nemočni verniki v
državo? Ali lahko umetnostni zgodovinarji postanejo novi duhovniki, ki
jim je treba brezpogojno verjeti, sicer bodo odpadniki, neprilagojeni in
neposlušni njenemu duhu izključeni iz skupnosti umetnosti in
izobraženih državljanov. 1.)
Je vse to le teorija?
Ali ima umetnost skrivni, znanstveno in empirično razumljiv pomen za
razvoj naše družbe ali pa je le šolski sistem (uveden na začetku
industrijske dobe) zastarel. Ali je morda celo oboje res?
Če lahko dokažemo obstoj umetne formule, vse govori v prid dejstvu,
da smo epigenetsko manipulirani.
Ta vprašanja sem želel nadaljevati z iskanjem umetniške formule tudi
na podlagi novih rezultatov nevrobioloških raziskav.
Moje iskanje formule za vse umetnosti je bilo nagrajeno leta 1979, a
šele leta 1988 sem formulo za umetnost končno uporabil kot grafični
simbol za človeške stvaritve (kar je ustrezalo zahtevi Josepha Beuysa
iz leta 1984, da vsem na zelo preprost, jasen in razumljiv način
pojasnim vse človeške stvaritve, tj. umetnost v vseh obdobjih). V knjigi
"Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Ključ do umetnosti rešene umetniške uganke) sem leta 1990 javnosti v Nemčiji predstavil
formulo za subjektivno in objektivno umetnost, leta 2019 pa sem razvil
sistem vrednotenja umetnosti s certifikatom za umetniška dela,
imenovan "Artinvest", ki jasno ločuje umetnost od dekoracije glede na
vsebino inovativnosti in stopnjo inovativnosti dela.

Formula za umetnost in evolucijo 2.)

69

Življenje + širjenje zavesti = umetnost

Zakon umetnosti je:
"Odpravljanje meja umetnosti in umetnostne zgodovine ali zavest skozi
umetnost."

Pravo umetnosti in razvoj družb
"Javna uporaba zakona umetnosti prinaša odpravo meja ustvarjalnosti,
inteligence in zdravja ter blaginjo v družbi."

"Višja raven umetnosti je razvidna iz Heglove dialektike s tezo, antitezo
in sintezo, ki se v vsakem umetniškem delu uporablja za umetnost in je
tako tudi sama umetniško delo kot proces, ki je viden na sliki."
V Nemčiji ta formula še ni bila objavljena ali vključena v šolske
učne načrte.
Blokiranje ustvarjalnosti prebivalstva z neuvajanjem umetniške formule
in dopuščanje zniževanja inteligenčnega količnika zaradi strahu pred
širjenjem informacij 3.) ovira demokracijo, evolucijo in duhovni razvoj ter
blaginjo ljudstva. Politiki zavestno ali nezavedno delujejo tako, da
opuščajo pomoč ter pomagajo in napeljujejo ne le proti osnovnemu
zakonu ali ustavi svoje države, temveč tudi proti "pravilom po višjem
zakonu", ki je končno nad zakonodajalcem in je privedel do obsodbe
nacističnih zločincev v Nürnbergu.
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Politiki in posamezni mediji bi lahko danes na podlagi objavljenih
rezultatov raziskav na področju nevrobiologije in epigenetike
odgovarjali za prikrito in aktivno pomoč pri suženjstvu,
izkoriščanju, odvzemu svobode in telesnih poškodbah možganov
ter kršenju "pravil po višjem zakonu",
a.

če se medijske informacije, ki z ustvarjanjem strahu povzročajo
bolezni in zmanjšujejo IQ, širijo brez opozorilnega označevanja
(označevanje in opozarjanje kot pri tobačnih izdelkih),

b.

če umetniška formula preprečuje obnovo nevronskega omrežja s
prepoznavanjem umetnosti ter obnovo zdravja, ustvarjalnosti in
povečanje IQ ljudi.

Kontekst, ki se pojavi:
znižanje IQ zaradi negativnih informacij
poleg tega, da je onemogočeno popravljanje genov in prenos
ustvarjalnosti prek umetniške formule, ustvarja družbe z ustvarjalnostjo,
ki so zaprte v večnem strahu.

Politiki in mediji so presenečeni,
da se v drugih državah, na primer v Franciji in ZDA, z nižanjem IQ
krepijo tudi populizem in rasizem, religije ter ločevanje od drugih ljudi.
Časovni naslovi 28. marca 2019 in se sprašuje:
"Včasih smo bili pametnejši. V industrijskih državah, tudi v Nemčiji, se
je IQ desetletja povečeval. Že več let pada. ZAKAJ?"
Pojavil se je obratni Flynnov učinek. James Flynn je v 20. stoletju
ugotovil, da se IQ v industrializiranih državah vsako leto povečuje.
Očitno je Nemčija epigenetsko blokirana pri prepoznavanju umetniške
formule. Kot jasno kaže uvodnik IQ, ki so ga Nataly Beuel, Nike Heinen
in Tanja Stelzer objavile v tedniku "Die Zeit". Kljub vsem rezultatom
raziskav epigenetike v Nemčiji še vedno ni poročil o umetniški formuli
in njenem pozitivnem učinku. V Španiji - vsaj na regionalni ravni - so o

71

formuli podrobno poročali že leta 1992, njen princip pa je razložil
časopis v 52 tedenskih člankih z naslovom "Umetniška uganka
rešena".
Najprej sem moral razumeti, zakaj - brez teorije zarote in brez zarot pri duhovnem razvoju ne le v Nemčiji, ampak tudi v drugih državah
tečemo pred temnim zidom. Že leta 1910 je Kandinski v svoji knjigi
"Duhovno v umetnosti" to etično evolucijsko oviro proti blaginji in
pozitivnemu razvoju vseh ljudi poimenoval "črna roka".
Družba, mediji in politiki so pri tem načeloma nedolžni, saj lahko
domnevamo, da jim njihova dejanja niso jasna in jih zato zavestno ne
nadzorujejo. Prav tako ni nobenih dogovorov ali tihih dogovorov, ki bi
bili v interesu tajnih skupin, da ovirajo duševni razvoj prebivalstva, da bi
ga lahko bolje izkoriščali, ali da bi ga ohranjali nesposobnega
razmišljanja, da bi ga učili napačnega mišljenja, da bi z njim lahko
manipulirali in ga s pomočjo medijev uporabljali kot volilno maso v
skoraj vseh smereh. Parlamentarna demokracija je bila do današnjega
razvoja interneta najpomembnejši korak na poti k boljšemu svetu z
neposredno demokracijo. Poskus, da bi poslanci ali stranke (kot v
diktatorskih sistemih) s strahovi in napačnimi informacijami preprečili IQ
prebivalstva in dostop do novih inovativnih umetniških del, s čimer bi
želeli pridobiti svojo legitimacijo vladavine za 1000 let in preprečiti
neposredno demokracijo, ne more biti priznan. Vendar pa ni mogoče
pojasniti, zakaj ni pridobljeno znanje o tem, kaj je umetnost in da je
kljub temu 100 000de umetnosti in avtorskih postopkov po vsem svetu
v vseh umetnostih empirično za vsa umetniška dela pravno in
umetnostnozgodovinsko dokazano.
Kako se na objavo umetniške formule odzivajo tisti, ki so
vključeni v uveljavljeni trg umetnosti?
Umetnostni kritik Kenny Schächter v filmu Arte (iz leta 2017 v režiji
Grita Ledererja) razlaga o mednarodnem trgovcu z umetninami s 14
galerijami, Larryju Gagosianu. Citat Kennyja Schächterja:
"V svetu umetnosti je še vedno kot v mafiji, ko se izreče omerta, je
"skrivnost", tako kot v mafiji obstajajo pravila, o katerih nihče ne govori.
V svetu umetnosti se letno nabere 60 milijard dolarjev. Verjetno največji
posel z najmanj informacijami o delovanju mehanizmov. Larry
Gagosian, trgovec z umetninami v filmu: "Če ljudje tega ne razumejo,
niso del tega sveta." (Omerta je mafijski kodeks časti. Mafijski pregovor:
"Kdor je gluh, slep in nem, živi sto let v miru.") Protagonistom trga umetnin
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je v odzivu ušlo, da kršijo človekove pravice in zakone ter so v
nasprotju z izobraževalnim poslanstvom muzejev, hkrati pa razmišljajo
preveč kratkovidno in delujejo v nasprotju z lastnimi pričakovanji glede
dobička, kar je razvidno iz primerjave z rastočim knjižnim trgom prek
interneta. Posvečeni trgovci z umetninami vidijo umetniški trg kot svoj
zaprt monopolni posel in verjamejo, da morajo dobičke, ki iz tega
izhajajo, zaščititi s skrivnostjo pred lahko razumljivo umetniško formulo.
To je sebično in ovira razvoj ustvarjalnosti v splošni populaciji, ustvarja
zmedo pri presoji umetnosti in spodbuja prevaro, "kaj je umetnost ali
dekoracija". Poleg tega je to kontraproduktivno in napačno za razvoj
trga umetnosti, saj se bo z globalnim odprtjem ali demokratizacijo trga
umetnosti za prebivalstvo prek umetniške formule trg umetniških del,
umetnikov in ustvarjalnih izdelkov stokrat povečal zaradi večjega
povpraševanja in tudi cen objektivnih umetniških del (inovativno
resnično delo iz zgodovine umetnosti) in subjektivnih umetniških del
(dekoracija). Trgi se bodo razdelili na objektivno in subjektivno
umetnost, vendar bosta oba rasla hitreje. Da bi muzejem, ljubiteljem
umetnosti in širši javnosti odprla pot do umetnosti, je fundacija
Fundacion Liedtke razvila umetniški certifikat "Artinvest", ki na podlagi
inovacij v delu pojasni, ali je zadevno delo resnično umetniško delo
(objektivna umetnost) ali dekoracija (subjektivna umetnost). (glej tudi:
www.freebocks.gratis)
Toda če želite izvedeti, zakaj smo pogojeni z blokiranim dostopom
do naše genetsko razpoložljive ustvarjalnosti, se morate poglobiti v
vedenjske raziskave, ki presegajo trg umetnosti. Izkazalo se je, da
tudi v šolskem sistemu ustvarjalnost ni zastopana ali pa je zastopana
napačno. Umetnost se slavi kot genialna poteza, ne pa kot
dokumentiran in usposobljen inovacijski proces, ki se ga je mogoče
naučiti. Umetniška formula, ki omogoča enostaven dostop do
selektivnega dojemanja inovacij tudi otrokom (otroci se rodijo kot
učni geniji z že dodelanimi možgani), je prikrita ne le otrokom, temveč
celotnemu prebivalstvu.
Šolski informacijski sistem iz 18. stoletja pohablja ali ubija genija v
otroku. Koliko možganskih virov in trajnostnih inovacij izgublja družba
na tej poti?
Očitno je, da se tudi na umetniških akademijah ne poučuje proces
ustvarjanja z umetniško formulo, temveč so v ospredju tehnike iz

73

preteklosti. Učenci v teh razmerah zelo težko ustvarjajo umetnost, so
ustvarjalni.
Inženir inovacij?
Univerze in visoke šole ne poučujejo inovacijskega inženiringa na
podlagi formule. Študent ne more pridobiti inženirske diplome ali
naziva Dr. of Innnovations.
Toda tako kot se je v 15. do 18. stoletju s tiskarskim strojem
prebivalstvo samo naučilo brati in pisati, se bo mladina na internetu s
selektivnim pogledom na formulo pri samoučenju naučila splošnega
pogleda na stvarstvo in inovacije ter njihovo evolucijsko napredovanje.
Na pomoč mu priskoči razširjajoča se hiperaktivnost - kot izhod iz starih
družbenih vrednot, ki so v razsulu.

Kakšen je smisel stare tehnike poučevanja.
Napačno poučeni oblikovalci politik, ki so se usposabljali v istem
sistemu, delajo škodo državi in ljudem, saj uporabljajo pavlovski
sistem, ki je omejen in upravljan
Nadaljujte s poučevanjem vsebin (ki se je začelo z industrijsko dobo hvala bogu - in usposabljalo delavce za stroje, vendar za sedanji čas
zaradi pomanjkanja prihodnjih konceptov, ker niste bili usposobljeni za
uporabo same formule ustvarjalnosti). Koncepti stare šole ne bodo
zadostovali za nov čas, v katerem je treba vsem ljudem zagotoviti
blaginjo in zdravje ter uresničiti demokracijo, ki zagotavlja človekovo
dostojanstvo.
Ali bo srednjeročno prišlo do več socialnih nemirov?
Kaj naj bi v prihodnosti počeli ljudje, katerih ustvarjalnost sta država in
šolski sistem zatrla, stroji, računalniki in nenehno razvijajoči se
programi pa so prevzeli stalno ponavljajoče se delo?
Imamo samo eno možnost, če ne želimo zabredati v revolucije,
distribucijske vojne in delitve družb z nazadnjaškimi ali desničarskimi
ideali:
- odpreti ustvarjalnost z umetniško formulo v šolah in med
prebivalstvom,
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-

označevanje negativnih medijskih informacij (kot so tobačni
izdelki), ki povzročajo tesnobo,
zagotoviti osnovno raven blaginje za vse ljudi.

Raziskave kažejo: Genetske in kognitivne sposobnosti so vgrajene v
genih vsakega posameznika, da bi oživili svojo genialnost. Povprečni
IQ v populaciji se bo spet povečal.
Učinek oživitve človekove iznajdljivosti se pokaže v treh do šestih
mesecih.
Politiki še vedno verjamejo (kljub nasprotnim izkušnjam z internetom
in socialnimi mediji), da bo preveč ustvarjalnosti prebivalstva državo
(ali politike) pahnilo v kaos.
To ni res. Prav nasprotno.
Države in podjetja uspevajo z močjo prihodnosti, ki je prej niso poznali,
kar lahko vidimo na primer pri internetnih podjetjih. To lahko prestraši
tiste, ki razmišljajo po starem šolskem sistemu, in privede do zaprtja.
Novo mislečemu človeku prinaša veselje in mu odpira prihodnost. Z
osnovnim dohodkom bodo ljudje opravljali le tista dela, ki se jim zdijo
prijetna ali smiselna. V Nemčiji danes prostovoljno delo opravlja že 5
milijonov ljudi. Tedenski delovni čas človeka se bo skrajšal, kot je
razvidno iz podatkov zadnjih 100 let. Država se bo morala znebiti
dejstva, da so podjetja nadzorniki delovnega časa in "pobiralci davkov"
za delavce in zaposlene. Razviti bodo novi modeli dela, ki bodo
zajemali nagnjenost, smiselnost, delovni čas, izobrazbo, trenutno
duševno in telesno stanje, odgovornost prek skupnih metapodatkov in
privilegij dela za skupno dobro, saj bo delavec lahko sam urejal in
razporejal svoj delovni čas, kot se mu zdi primerno. Tudi na tem
področju lahko spletna podjetja že črpajo izkušnje. Delo postane hobi
in nagrada. Prvi pristopi k temu so NWoW - New World of Work ali
New Way of Working.
Umetniška formula je vključena v šolski učni načrt. Ustava ali temeljni
zakon zagotavljata ustvarjalno varstvo in vključujeta pravico do
usposabljanja z umetniško formulo ter da morajo biti negativne
medijske informacije, filmi, fotografije in igre, ki zmanjšujejo IQ
možganov, označene in se ne smejo mešati z običajnimi
informacijami, kot je določeno v ustavi ali temeljnem zakonu.
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Novi priljubljeni šport se imenuje izumljanje, ustvarjanje umetnosti
in razvijanje novih, boljših trajnostnih in etičnih konceptov za danes in
jutri. Bodite ustvarjalni, postanite ustvarjalci in živite smiselno življenje
ter materializirajte pozitivne ideje in jih ponesite v svet.

Iz lastnih izkušenj
Potem ko sem leta 1988 umetniško-zgodovinsko in znanstveno
dokazal grafično umetniško formulo kot inovacijsko kodo, sem od
leta 1989 do 1993 razvil nove formate (televizija, tisk in radio) z
umetniško formulo za medije, da bi formula postala znana v javnosti in
bi povečala ustvarjalnost ter nas pripravila na nov, predvidljiv čas vse
hitrejšega razvoja inovacij v svetu in da bi preprosto in trajno
epigenetsko ponovno sprostila genetsko obstoječe selektivno
zaznavanje inovacij v možganskih mrežah prebivalstva;
a. Iskanje zaklada - iskanje umetnin na bolšjih trgih z umetniško
formulo
b. 1.000 del iz zgodovine umetnosti in vaše inovacije,
c. Sijajne zvezde - Predstavitev novosti v delih mladih umetnikov.
Ko sem ugotovil, da so mediji blokirali umetniško formulo za poročila in
je tudi niso želeli objaviti z novimi formati, sem se odločil, da s formulo
dešifriram veliko umetniško razstavo s 1 000 izvirnimi deli svetovno
znanih umetnikov likovne umetnosti in jo izvedem v različnih
umetnostnih obdobjih z glasbenimi in literarnimi deli, da bi dokumentiral
veljavnost formule za vsa umetniška dela, umetnosti in umetniška
gibanja.
Z zasebno organizirano in še posebej veliko razstavo naj bi bila
preprosta preprosta inovacijska formula, ki jo razume vsak osemletnik,
predstavljena javnosti po vsem svetu z mednarodno znanimi
pokrovitelji. Takrat sem imel napačen vtis, da razstava ne more več
preprečiti uvedbe umetniške formule.
Od leta 1994 sem na 23.000 kvadratnih metrih organiziral umetniško
razstavo "art open" z več kot 1.000 izvirnimi umetniškimi deli, s katero
so se kot pokrovitelji seznanili nemški minister, nekdanji predsednik
Rusije in španska kraljica ter odgovorni direktorji muzejev in zbirk iz
Rusije, Poljske, Španije, Švedske, Francije in Nemčije, ki so se

76

prepričali o njeni pravilnosti. Muzeji so mi brezplačno posodili dela
velikih mojstrov likovne umetnosti. Med njimi so bili Dali, Picasso,
Rubens, El Greco, Beuys, Malevič, Kandinski in popolne velike
razstave kamene dobe, umetnosti vudu, ruskega srednjega veka,
umetnosti 19. stoletja ter del Christa, Gigerja in Ernsta Fuchsa, da bi na
razstavi "odprta umetnost - umetnost od kamene dobe do današnjih
dni" s temi deli pojasnili umetniški vzorec in javnosti predstavili njegovo
splošno veljavnost v vseh obdobjih in umetniških gibanjih.
"Odprta umetnost" je bila prva umetniška razstava na svetu, ki je po
vsebini zajemala različna obdobja in je bila sposobna razložiti dela z
eno samo formulo.
Umetniška dela so bila dokumentirana z umetniško formulo v njihovih
korakih kulturne inovacije, s čimer je bil prvič ustvarjen celovit
razvojno usmerjen pregled zaporednega razvoja. Obiskovalcem
razstave je bilo nato nedvoumno jasno: umetnost brez
inovacij/evolucije ne obstaja. Dela brez inovacij so epigonsko
okrasje.
Formula, ki je bila neopažena v javnosti, se je zapisala v kulturno
zgodovino.
Kot svetovalec sem lahko sodeloval z:
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Prof. Dr. Harald Szeemann
Prof. Dr. Manfred Schrey
Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Uspelo mi je pridobiti številne akademsko in družbeno uveljavljene
strokovnjake. O umetniški formuli mi je uspelo prepričati tudi druge
direktorje muzejev in jih pridobiti za umetniško razstavo "art open".
Razstava je bila odprta 10. julija 1999 v razstavnih prostorih v
Essnu.
Obiskovalci so imeli prost vstop, predstavitev/razstava pa je bila odprta
24 ur na dan in noč.
V pogovorih z mestom Essen je bila že vnaprej postavljena zahteva, da
se v primeru nadaljevanja gradnje razstave zaračuna vstopnina v višini
20 nemških mark na obiskovalca. Le tako je bilo mogoče zagotoviti
ohranitev podpore mesta, ki je na eni strani vključevala finančno plat,
na drugi strani pa zagotavljanje nemotenega delovanja brez ovir ali
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drugih motenj ali sankcij. Na te pogoje nisem mogel in nisem hotel
pristati, saj sem že leta 1996 najel razstavne dvorane na razstavišču s
skupno površino 23.000 kvadratnih metrov za fiksni znesek 200.000
nemških mark, pogoji za odprtje julija 1999 pa so bili pogodbeno
dogovorjeni in načrtovani z vsemi sponzorji in posojilodajalci del.
Kot odgovor na mojo zavrnitev se je v regiji pojavil val lažnih novic in
manipulativnega poročanja, katerega cilj je bil uničiti razstavo.
Podjetje Messe Essen GmbH (podjetje mesta Essen) mi je ponudilo,
da v imenu mesta organiziram "art open" kot letni razstavni projekt z
majhnimi spremembami (20 nemških mark vstopnine na osebo) in
prestavim prvi "art open" leta 1999 za nekaj let v prihodnost. Zaradi
obstoječih pogodb sta se začasna selitev in zaračunavanje vstopnine v
višini 20 nemških mark takrat zdela neizvedljiva. Marca 1999 se je
mestni svet odločil za veliko razširitev razstavnih dvoran sejma Messe
Essen, ki se je začela istega meseca kot "art open" in se je vlekla več
let. Najete razstavne dvorane so bile ograjene z ograjo iz desk. Vhod
na razstavo je bil prestavljen v prej neznani vhod v dvorano.
Z mojega sedanjega vidika je bilo zaprtje "odprtega umetniškega
prostora" načrtovano že pred odprtjem. Ker je bila razstava ovirana in
sabotirana že med gradnjo. V primeru odprtja je grozil bombni napad.
Vlomljeno je bilo v pisarno vodstva razstave, ukradeni so bili
računalniki s korespondenco in načrti. Pošta sponzorjev ni prispela v
pisarno organizacije.
14. julija zvečer ob 22.00 je bila na tiskovni konferenci pred približno
100 novinarji iz Porurja (kot se je izkazalo pozneje, je predstavnike
tiska zunaj mesta zavedla uradna varnostna služba mesta Essen, tako
da so na koncu spet odšli) predstavljena umetniška formula s pomočjo
razstavljenih del. Naslednje jutro ob 10. uri po lokalnem času je bila
"odprta umetnost" zaprta z zamenjavo ključavnic na vseh vratih
razstavnih dvoran. Obiskovalci niso smeli vstopiti v dvorane,
varnostniki pa so dodatno preverjali, da nihče ne more obiskati
razstave. Tuje predstavnike tiska, ki so prišli na tiskovno konferenco,
so mestni stražarji zavrnili. Hkrati pa je to preprečilo globalno uvedbo
umetniške formule ter hitrejši in trajnostni razvoj blaginje z okrepljeno
inovacijsko močjo narodov.
Na podlagi neznatnih razlogov in v nasprotju z veljavnimi zakoni ter ne
glede na visokokvalitetna umetniška dela, edinstvenost razstave,
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umetniško formulo in umetnostnozgodovinsko zasnovo ali
pokroviteljstvo s strani:
Španska kraljica Sofija
Dr. Norbert Blüm, zvezni minister
Michael Gorbačov, Nobelov nagrajenec
kot tudi neupoštevanje nemškega temeljnega zakona, so bila
umetniška dela vključena v formulo.
Zavarovanje umetniških del je zahtevalo, da se običajne/stare
ključavnice zamenjajo z novimi varnostnimi ključavnicami. Vodstvo
razstave se je zavedalo tega zavarovalnega pogoja, saj je stare
ključavnice zamenjalo z novimi varnostnimi ključavnicami. Kljub temu je
podjetje Messe GmbH iz mesta Essen zamenjalo ključavnice z velikim
tveganjem za vrhunske umetnine (stare ključavnice in odpovedano
zavarovalno kritje). Sodišče je pozneje potrdilo, da sta bila zaprtje in
zamenjava ključavnic na vratih razstavnih dvoran prepovedana
samovoljna dejanja najemodajalca.
Že Adolf Hitler je bil prepričan, da ustvarjalna umetniška dela
spremenijo nevronsko mrežo možganov gledalca ali bralca. Zato so
zlasti ustvarjalna dela z novimi pogledi ali inovacijami diskreditirali kot
izrojeno umetnost proti prebivalstvu, njihove avtorje so preganjali ali
pa so jih, če so bila literarna dela, sežgali.
Zaseg ali sežig umetniških del ni bil mogoč. Vendar je bilo mogoče
razstavo zakleniti in prekiniti, da dela z umetniško formulo ne bi postala
javno znana.
V prvem šoku leta 1999 mi je bilo popolnoma nerazumljivo, zakaj so to
zaprtje v Nemčiji odredile oblasti s pomankljivimi in izmišljenimi razlogi,
ko Tretji rajh od leta 1945 ni več obstajal.
Umetniška formula, ki ljudem pojasnjuje umetnost in jih sili, da
postanejo cenilci umetnosti in bolj ustvarjalni, kar jih krepi in
demokratizira vse umetnosti, je danes še vedno "degenerirana
umetnost"? Z vidika umetnostne zgodovine ga lahko uvrstimo med pop art (v
pop artu so upodobljeni priljubljeni simboli ljudi, posameznik pa je povzdignjen
v zvezdo). Umetniška formula v svoji preprostosti razglasi pop art in vse

79

umetnosti za inovacije, s čimer postane vsaka umetnost pop art in vsak
človek ustvarjalec.

Kje je medijski protest umetnostnih zgodovinarjev, poznavalcev
umetnosti, umetnostnih kritikov, filozofov in intelektualnih
pionirjev?
"Zdi se, da niso opazili, da je umetniška formula.
je cesar poparta, ki demokratizira vse umetnosti, medtem ko sam
sebe onesposablja."
Šele ko sem se čez nekaj časa prebudil iz togosti prisilne zaprtosti in
primerjal kontekst ugotovitev svojih genskih umetniških del (iz
osemdesetih let) z novimi ugotovitvami epigenetskih raziskav o
programiranju genov in njihovem dedovanju, so mi te dale ključ in
dokaz, kaj se je leta 1999 zgodilo v Nemčiji kot nekdanji nacistični
Hitlerjevi državi, trdnjavi in otoku maščevanja nad umetnostjo in
ustvarjalci sodobnih del (ki so bili večinoma Judje), z epigenetskim
programiranjem naših prednikov in njihovih potomcev.
Epigenetska pogojenost nevronskih mrež je usmerila vtiskovanje
genskih programov z lažnimi informacijami in neobjektivnimi medijskimi
novicami proti inovacijam v umetnosti (degenerirana umetnost) in proti
judovskemu ljudstvu, zavest Nemcev pa je bila pogojena s strahovi iz
obdobja nacizma.
Sedanje mnenje nekaterih umetnostnih zgodovinarjev, da umetnosti
ni mogoče razložiti s formulo, je podprto z izkušnjo ljubitelja
umetnosti, da umetnosti ni mogoče razložiti s formulo, "ker take
formule ni". Umetnost je v očeh opazovalca, je popagizirano mnenje
izobraženega meščana. To je spremenilo epigenetsko pogojenost,
vendar je s temi spremembami preneslo kolektivne strahove pred
prihodnostjo v sedanjost. 4.)
To gensko programiranje, kot kaže politika, je še danes v veliki meri
neizkoriščeno, vendar ga je mogoče kolektivno izbrisati z objavo
umetniške formule.
Ta možnost je bila preprečena z epigenetsko vtisnjeno nezavedno
poslušnostjo nacističnemu imperiju, ki traja še danes. 5.)
Nemški reviji "Prinz" in "Spiegel" sta poročali o umetniški formuli brez
diskreditacije ali zlonamernosti.
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Izvirno besedilo Spiegel Ulrike Knöfel:
"Tako je ustvaril umetniško formulo "življenje + širjenje zavesti =
umetnost". V Essnu želi razsvetliti zavest množic - Liedtke računa na
"milijon obiskovalcev plus XXL". Znaki z gesli, ki podirajo rekorde, naj
bi osuple laike poučili, kaj novega so ustvarili znani umetniki: Ob sliki
manierističnega El Greca je napis "Razširitev telesnih proporcev", ob
sliki Kandinskega pa "Začetki abstrakcije". Takšne "inovativne
iznajdbe", želi vedeti Liedtke, so edina skrivnost velike umetnosti. Če bi
amaterji razumeli ta "jezik umetnosti", bi se lahko sami lotili
umetniškega delovanja v ustvarjalnem studiu. In s tem naredite nekaj
za svojo dednost. Vsak vpogled, za katerega mojster verjame, da ga je
odkril, vpliva na gene." 6.)
Zapiranje odprte umetnosti in umetniške formule, ki so ga mediji do
danes "tabuizirali", je škodovalo ustvarjalnosti in razvoju IQ
prebivalstva, in to kljub temu, da je bilo že leta 1999 jasno, da bodo le
ustvarjalne in inteligentne družbe imele v prihodnosti možnost uveljaviti
se na svetovnem trgu, in da sem najvišje politike, oblasti in medije o
učinkih priznane umetnosti že zgodaj v pismu obvestil. Če umetnosti in
ustvarjalnosti z umetniško formulo - tako kot branja in pisanja v 18.
stoletju - ne bomo odprli za prebivalstvo, bomo izgubili inovacijsko
podlago za uspeh na svetovnem trgu.
Takšno ravnanje ne krši le demokracije na splošno, temeljnega zakona
ali ustave, temveč tudi kazensko zakonodajo in Listino ZN o človekovih
pravicah. Prav tako je škodljiva za razvoj družbe, podjetij in celotne
države, nedemokratična in spodbuja "trgovino s prostovoljnimi sužnji",
saj zmanjšuje osebnost in inteligenco ter zaklepa informacije o izvoru,
kulture in inovativne moči ljudstva ter inovativne moči in razvoja
svetovnega prebivalstva kot "zapiranje in shranjevanje v taboriščih"
pomembnih umetnostnozgodovinskih del ter uničevanje in kraja
kulturnih dobrin, kar je služilo tudi za ločevanje poraženih ali
obvladanih ljudstev od inovativnosti njihovih očetov in za
uničevanje znanja o duševnem in telesnem zdravju ter moči idej
ljudstva, shranjenih v delih in spomenikih (glej npr. npr. Kartagina,
Aleksandrija in v bližnji preteklosti dejanja Stalina, Hitlerja, Maa). Ali pa
umetnine zapleniti in zapreti ter jim, kot v primeru velikih spomenikov, z
novimi in lažnimi vsebinami (kamnite jame, piramide, krožni grobovi,
Stonehenge, nebesni disk Nebra itd.) podati mistične, zamegljene
razlage njihovega obstoja ali pomena. Podjarmljeno prebivalstvo je
lahko razvilo tako malo moči, ustvarjalnosti, inovacij in ni smelo
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imeti zdravstvenega znanja o uporabi zdravil modrih žensk in
zdravilcev (ki so bili preganjani in ubiti). Človek se je moral
brezpogojno podrediti verskim dogmam in volji vladarjev. Z
lažnimi in potlačenimi informacijami je bila preprečena povezava z
inovacijami, shranjenimi v stari lastni kulturi, tako da se prebivalstvo ni
moglo ponovno povezati z njo in se kot eno ljudstvo postaviti po robu
vladajočim strukturam. Ljudje so bili brez moči idej, v strahu, bolni in
zlomljeni, da bi vladarji lažje izkoriščali ljudi in deželo. Humanizem je
postopoma odpravil te zaprtosti uma. Uvedena je bila parlamentarna
demokracija. Z dvigom izgubljenega znanja o "zdravilnih procesih
umetnosti in kulturnih inovacijah" prednikov se lahko današnji ljudje z
demistifikacijo umetniških del povežejo z razsvetljenstvom moderne
dobe in imajo na voljo odkrito znanje. Drugo razsvetljenstvo (ki kaže,
da je vsak človek ustvarjalec) se je začelo kot signal z odprto
umetniško razstavo v Essnu leta 1999, ki se je zaprla po petih dneh.
Ali bi morala biti umetniška formula dostopna le insajderjem in
poznavalcem umetnosti ter ostati skrivnost za delovno
prebivalstvo?
Galileo je bil obsojen, ker je svoje znanje zapisal in posredoval v
italijanščini, jeziku ljudstva, in ne v latinščini, jeziku duhovščine, kot je
razvidno iz vatikanskih sodnih zapisnikov tistega časa.
Umetniška formula za prebivalstvo?
Toda prebivalstvo še danes ne ve, čeprav je na tiskovni konferenci o
formuli umetnosti 14. 7. 1999 ob 22. uri v razstavnih prostorih art open
(v prisotnosti in v osebnem pogovoru o formuli umetnosti in njenih
učinkih na prebivalstvo z urednico časopisa Zeit Ursulo Bode) in
milijonih medijskih prispevkov s poročanjem o zaprtju razstave "art
open" 15. 7. 1999 ob 22. uri v razstavnih prostorih art open (v
prisotnosti in v osebnem pogovoru o formuli umetnosti in njenih učinkih
na prebivalstvo z urednico časopisa Zeit Ursulo Bode).7. da obstaja
enostavno razumljiva, empirično dokazana umetniška formula, ki jo je
mogoče uporabiti za vse oblike umetnosti in s katero lahko vsakdo
preprosto razume umetnost tako, da jo vidi, in tako poveča svojo
ustvarjalnost s pomočjo naravnih nevrobioloških in epigenetskih
procesov.
Gospa Bode je v "Die Zeit" 15. julija 1999 v članku pod naslovom
"Spinnerpotenz", zaznamovanem z domišljavostjo in diskreditacijo,
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dvoumno zapisala: "Liedtke je komunikativen" in v enem stavku
zlonamerno razložila umetniško formulo.
Leonardo da Vinci, ki je svoja dela ustvaril z znanjem o delovanju
formule, je o procesu dela s tem znanjem v umetnosti dejal: "Videti in
razumeti je isto."
Leta 2005 sem izdal knjigo o zaprtju razstave "art open" z naslovom
"Code Liedtke", v kateri je ozadje zaprtja razloženo z mojega vidika.
Umetnostna formula je bila pravilna in je vzdržala vse nadaljnje
empirične preglede na milijonih umetniških del, ki so jih opravile
raziskave in najbolj znani umetnostni zgodovinarji. Vendar pa o formuli
ni bilo nikoli javne razprave. V Nemčiji se preprosto ne zavedajo
njenega obstoja, informacije o njej pa so bile prebivalcem zamolčane,
če pa je bila formula omenjena, potem površno in zlonamerno, brez
razumevanja njenega sporočila in učinka.
Ali sta umetniška formula in odprta razstava umetnin z vso močjo
metode preenostavnega dekodiranja vseh umetnosti za prebivalstvo
prelomila umetnostne zgodovinarje kot kršitev nečloveškega in stoletja
vzdrževanega zidu znanja za zaščito intelektualne razmejitve od
proletariata, da so se ti lahko le brezglavo odzvali z nezakonitim
zaprtjem odprte umetnosti in zlonamerno? Nemočno in še danes
antisocialno vedenje umetnostnih zgodovinarjev in medijev je bilo po
kasnejših opažanjih umetnostnozgodovinska pohvala za formulo.
Ali si v Nemčiji leta 1999 zavestno ne želijo svobodnega razvoja
osebnosti z ustvarjalno inteligenco in več demokracije? Če vodilni
politiki niso ustrezno obveščeni s strani svojih svetovalcev umetnostnih
zgodovinarjev, morate spodbujanje ustvarjalnosti prebivalstva postaviti
v pristojnost šefa, saj je od uvedbe umetniške formule odvisen razvoj
celotne države. EU je to spoznala in leto 2009 razglasila za leto
spodbujanja ustvarjalnosti ljudi. To je bilo neuporabno, ker politiki niso
izvedeli za obstoj umetniške formule.
Nobelov nagrajenec za mir o tem:
"Upam, da bo vaš pionirski pristop pripomogel k obsežnejšemu in
neposrednejšemu spoznavanju številnih ljudi z
z umetnostjo.
Menim, da je v našem času še posebej pomembno.
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in plemenita naloga."
Mihail Gorbačov
Nobelov nagrajenec za mir / pokrovitelj odprte umetniške razstave Código Universo

Zakaj je etični razvoj družb kljub razsvetljenstvu tako težaven?

Ali v zgodovini zakoreninjeni miselni tabuji ovirajo naš
razvoj?
Natančnejši pogled in upoštevanje novih rezultatov nevronskih in
epigenetskih raziskav pokaže, da nas je naša zgodovina že tisočletja
nevronsko in epigenetsko vnaprej oblikovala s petimi "skrivnimi
miselnimi tabuji" kot osnovo mišljenja, ki jih medijske informacije v
kombinaciji s selektivno percepcijo, usklajeno z epigenetskim
vnaprejšnjim oblikovanjem, v sedanjem času nenehno prilagajajo, tako
da se je s temi izključitvami in v zadnjem času s pomočjo prihodnjega
oblikovanja strahu v medijih lahko razvil novi nacionalni socializem.
Vendar to ne velja le za Nemčijo, temveč za vse skupine, družbe in
države.
Ti miselni tabuji so tako osnovni in tako zakodirani, da jih sploh
ne moremo prepoznati kot miselne prepovedi ali tabuje. V
najboljšem primeru jih prepoznamo kot verske zapovedi, tradicijo,
politična mnenja ali standardne fraze, ne pa kot stare epigenetske
odtise, ki so se ohranili do danes in se vedno znova obnavljajo in
spreminjajo z obredi, tradicijo in informacijami.
Za etični razvoj človeka je neizogibno, da se začne drugo
razsvetljenje in prelomi pet tabujev.
5 tabujev razmišljanja:

Tabu 1 - Zanimive so samo negativne
informacije iz medijev.
Bralci in gledalci to želijo. To dokazujejo podatki iz medijev.
Imamo svobodo tiska.
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Realnost
Ustvarjanje in širjenje strahu s strani medijev, filmov in iger s pretiranim
poudarkom na motečih vsebinah (izmišljenih ali ne) zmanjšuje
ustvarjalnost in inteligenco zaradi negativnega nevronskega
povezovanja v možganih prejemnikov. Prinaša enostranski negativni
pogled na svet in genetsko ustvarja močno odvisnost od
negativnih novic, depresije, agresije, vojne, s čimer ustvarja
negativno informacijsko spiralo kot sistem selektivnega zaznavanja.
Neodvisno od genetsko, skozi milijone let gojenega, omejenega
območja zaznavanja lastnih čutil do približno 100 metrov (po sodobnih
poročilih in govoricah do približno 100 km brez slik) ljudi postanejo
medijske informacije o svetu, ki v naši zavesti ustvarjajo strah (daleč
nad območjem naših genetsko danih čutil vseprisotne), tako da se
globalne in s tem skoraj neizogibne grožnje tega sveta v naših
možganih proizvajajo kot resnične, negativna selektivna percepcija
medijev pa potrjuje ta "skrajni pogled na svet". Raziskave dokazujejo,
da postanemo agresivni, depresivni ali oboje, kar se lahko epigenetsko
odraža v naših genskih programih in s tem v našem vedenju in vedenju
naših otrok.
Ker smo iz evolucijskih razlogov gensko (pre)programirani za
negativne informacije, ki ohranjajo vrsto, in smo tako nekako
zasvojeni, smo v genetski pasti strahu, ki se je pred milijoni let razvil
za zaščito ohranjanja vrste, zdaj pa je prek nosilcev oblasti in medijev
lahko usmerjen proti našemu razvoju in zdravju. Ti stari genetski
programi z neposrednim informacijskim krogom čutnih organov od 50
do 250 metrov in po govoricah posredovanih informacij s posrednim
informacijskim krogom do približno 100 km se uporabljajo za izvajanje
moči, izkoriščanje in povečanje kroženja z globalnim širjenjem
informacij, ki ustvarjajo strah. Vse informacije o svetu, ki ustvarjajo
strah, mediji prenašajo v naše možgane, ki niso genetsko pripravljeni
na globalno množico in raznolikost negativnih informacij. V skladu z
našim genskim programom za ohranjanje vrste (naš genski program
ustvarja zasvojenost z nadaljnjimi negativnimi informacijami) moramo
počakati na nadaljnje informacije. Ko smo z genskimi programi vstopili
v stanje zasvojenosti z iskanjem vzrokov in povezav med
informacijami, ki nam povzročajo tesnobo, so naše ustvarjalne
zmožnosti blokirane. Brezup, depresija, pomanjkanje čutil ter duševne
in telesne bolezni se pojavijo trajno. Kot kaže naša zgodovina, lahko v
tej državi le nekaj ljudi razvije izhode, domišljijo in zaupanje v
prihodnost. Nenehno iščemo več informacij o vzrokih za te negativne
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informacije v medijih, ki sprožajo strah, da bi si povrnili moč za
delovanje in se lahko ponovno ustvarjalno odločali.
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht100.html

V največji tajni psihološki študiji vseh časov s skoraj 700.000
preizkušanci je Facebook leta 2014 enemu delu 700.000 uporabnikov
poslal pozitivne novice, drugemu pa negativne. Rezultat: negativne
novice so pri mnogih uporabnikih povzročile depresivna in/ali agresivna
čustva, medtem ko so drugi uporabniki poročali o pozitivnih čustvih.
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k

To zmanjševanje IQ ima tisočletno tradicijo.
z javnimi usmrtitvami (pri katerih bi morali ali lahko sodelovali visoki
predstavniki in prebivalstvo), križanjem, sežiganjem, kamenjanjem itd.
do današnjih javnih "usmrtitev" zločincev v tiskanih medijih, na televiziji
in na družbenih omrežjih. "Nalogo" zmanjševanja IQ so danes
zavestno ali nezavedno prevzeli mediji.
S preprečevanjem medijske razprave o obveznosti označevanja (kot npr.
pri tobaku ...) za negativne medijske informacije, ki znižujejo IQ, se stanje
IQ populacije nevronsko še dodatno zniža. Svoboda tiska je ohranjena v
primeru obveznega označevanja informacij, ki škodujejo zdravju in IQ.

Tabu 2 - Za umetnost ni pravila ali preproste
formule.
Realnost
Napačna trditev o bistvu umetnosti, ki se s tem širi, nam onemogoča,
da bi s pomočjo umetniških del (prek zrcalnih nevronov v možganih)
postali bolj ustvarjalni, in nam tako preprečuje - kot kažejo raziskave
možganov in epigenetika -, da bi z dojemanjem novosti nenehno
optimizirali svoje nevronsko omrežje in povečali svojo inteligenco (glej
tudi Nobelove nagrade in rezultate raziskav zadnjih 20 let na področju
genetike in medicine).
Umetnost ali ustvarjalno moč ljudi narediti nedostopno
svetovnemu prebivalstvu s preprosto formulo:
1. vzbujanje strahu z zniževanjem IQ in populizmom.
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2. zapreti
umetniške in ustvarjalne poklice ter raziskave, kot je
razvoj podjetja ali celotne države.
3. spodbujanje ljudskega ali skupinskega socializma in diktature v
državi.
4. spodbujajo depresijo in telesne bolezni ali jih ne zmanjšujejo v
populaciji.
Možnost popravila poškodovanih in prekinjenih nevronskih omrežij, ki
so nastala zaradi negativnih informacij, z nevronskim "bypass
popravilom" s pomočjo ustvarjalnosti, kot dokazujejo rezultati
raziskav, s formulo umetnosti in kognicije, da se ponovno izboljša IQ
(kar je mogoče enostavno preveriti v empiričnih študijah), ta povezava
se prikriva z neporočanjem umetniške formule (in čeprav je v 100
tisoč sodnih odločbah po vsem svetu o inovacijah in kopijah
avtorskih pravic umetniška formula potrjena z vsako odločbo in
tako po vsem svetu pravno ni dvoma o pravilnosti formule, poleg
tega pa je formula dokazano umetnostnozgodovinsko
neizpodbitna) na škodo razvoja IQ prebivalstva. S tem so kršeni
osnovni zakoni, ustave in kazenski zakoni številnih držav ter Listina ZN
o človekovih pravicah.
Jamstva osebne svobode razvoja, telesne in duševne celovitosti
osnovnih pravic človeka, ki jih mediji in države kršijo z
NESREČAMI, prebivalci ne morejo zahtevati, ker se teh učinkov
sploh ne zavedajo (tabu 1) in niso nemočno izpostavljeni
zmanjševanju svojega IQ, svoje osebnosti, zdravja in svobode
neodvisno od sistema prek spoznavanja in umetnosti s
preprostim dostopom "razumevanja vse umetnosti in inovacij" s
pomočjo formule umetnosti prek tabuja 2.
Okrevanje naroda je mogoče v kratkem času, saj so v muzejih
zbrane in že razstavljene tisočletne inovacije in umetniška dela.
Muzeji lahko prvič v svoji zgodovini izpolnijo svoje poslanstvo in z
objavo formule že razstavljenih del prelomijo tabuja 1 in 2 ter z
evolucijo znanja vodijo mirno revolucijo in izpolnjujejo novo
družbeno, globalno nalogo v družbi.

S premagovanjem tabujev 1. in 2.
tabuji 3, 4 in 5 se dvignejo v možganih človeškega bitja z novo
selektivno zaznavo po spoznavanju informacij o novostih, nevronsko
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enakih z, saj je ta zaznava gensko programirana za našo evolucijo
(NEUGAR) in jo odklene umetniška formula z nevronskimi
inteligenčnimi obvodi. Tako je prestrašeno, agresivno, depresivno
prebivalstvo z zmanjšanim IQ postalo preteklost. Neposredna
demokracija je z izdajo formule umetnosti (glej tudi knjigo "Etični
kapitalizem") našla pot do novega, boljšega sveta ali našega
pozitivnega razvoja.
Ta umetniška formula kot jedro razstavnega koncepta odprte umetnosti
ne navdušuje le poznavalcev umetnosti, temveč vsebuje tudi izjave, ki
so zelo eksplozivne za naravoslovce."
Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Namestnik direktorja Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Kako sta se ta dva tabloida, ki določata trende, znašla v javnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

z umetniško razstavo: i = E = MC2 -Drugo razsvetljenstvoz globalno zaznavnim arhitekturnim znakom miru - "Globalpeace
Campus".
z znanstveno dokazanim empiričnim dokazom, da Bog ali
stvarstvo obstajata s
formulo: i = E = MC2.
z morebitnim vključevanjem verskih skupnosti v globalno ustavo
religije.
s prisego vseh ljudi v medijih in pred stvarstvom, da imajo verniki
in neverniki neomejeno pravico do zdravega, trajnega in
svobodnega življenja z vsemi možnostmi za razvoj svoje osebnosti
in da jih varuje prisegajoči kot stvarnik-znanec.

Naslednji trije tabuji se v možganih prebivalstva dvignejo, ko
sta kršena tabuja 1 + 2.

Tabu 3 - Neskončnosti ne morete razumeti.
Realnost
Izjava izpušča neskončne vire in energijo na področju raziskav.
Skorajšnja odsotnost raziskovanja neskončnosti ustvarja, organizira in
utrjuje zavest o omejenih virih, nerealnih strahovih pred prihodnostjo,
izključitvah ter prostorskih in
Vojne za dodelitev virov.
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Tabu 4 - Boga ali stvarstva ne smemo
razumeti.
Realnost
S tem je "človek stvarnik" "razvrščen" le kot delavec, član verske
skupnosti ali ideologije, potrošnik in subjekt ali volivec ter je bistveno
omejen in okrnjen v svoji dejavni vlogi v korist celotnega človeštva,
čeprav nam raziskave in razvoj v vseh družbah (kljub njihovim
začasnim nazadovanjem) dokazujejo in prikazujejo nasprotne resnice o
človeku kot stvarniku svojega sveta.

Tabu 5 - Raja na zemlji ni mogoče uresničiti
zaradi slabih strani človeka.
Realnost
To ni res, kot dokazujejo obdobja po razsvetljenstvu in še posebej
obdobja zadnjih petdesetih let. S tem želimo prikriti in odvrniti
pozornost od dejstva, da smo z močjo stvarstva, človekovo
ustvarjalnostjo in razvojem človeštva že dolgo v procesu uresničevanja
raja na zemlji za vse ljudi.
• Živimo skoraj dvakrat dlje kot pred 150 leti.
• Vse več strojev prevzema težka in monotona dela.
• V primerjavi s prejšnjimi časi nam gre vedno bolje (tudi v državah
v razvoju).
• Če bomo hrano pravilno razdeljevali, bo pridelane hrane prvič
dovolj za vse ljudi.
• Prvič imamo hkrati na voljo 10 milijonov ton žive možganske
mase, ki jo lahko z "drugim razsvetljenstvom" povežemo na nov
in bolj ustvarjalen način v korist našega razvoja in katere
intelektualne in materialne dosežke (inovacije) lahko bolj skupaj
uporabimo.
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• Um in ustvarjalnost bosta postala naš novi, neskončni vir energije
in virov, ki se bosta še naprej povečevala z vsakim novim
človekom, rojenim v dobi "drugega razsvetljenstva". (glej tudi
knjigo Stevena Pinkerja, profesorja na Univerzi Harvard,
"Enlightenment NOW").
S petimi tabuji sta se inteligenca in ustvarjalnost prebivalstva že
tisočletja ustavljali na epigenetsko vnaprej določenih mejah
inteligence. Ti postanki - skupaj z lažnimi novicami v medijih vodijo k zniževanju IQ, izkoriščanju in enostavnemu nadzoru
prebivalstva.
Zaradi zahtev globalizirane in sodobne družbe je teh pet prepovedi
razmišljanja za razvoj novega etičnega sveta v zdravju in blaginji za
vse ljudi naših najhujših talcev, ki vodijo v vojne in vedno znova
zavirajo naš razvoj, zaradi katerih so diktature in vojne sploh mogoče.

Nevarnost prepoznana, nevarnost preprečena
Drugo razsvetljenje lahko izvedemo tako, da odpravimo pet
tabujev ali prepovedi mišljenja neposredno, brez revolucije in
mirno prek interneta.
Ko s pomočjo formule umetnosti dosežete "drugo razsvetljenje", takoj
dobite naslednje vidne rezultate:
1. Umetniška formula kot jedro "drugega razsvetljenstva" razblinja
mistiko in uganke starodavnih kultur. Vemo, od kod prihajamo in
kam bo šlo človeštvo v prihodnosti. Strahovi pred prihodnostjo se
razblinijo.
2. Po uporabi te formule in objavi negativnih informacij v medijih se
lahko v družbi v okviru "drugega razsvetljenstva" razvije etični
kapitalizem.
3. Z "drugim razsvetljenstvom" se začenja razvoj ustvarjalnosti in
inteligence vseh ljudi, kar bo privedlo do večje demokracije in
novih, trajnostnih izumov.
Gospodarstvo se bo razvijalo zrcalno in trajnostno s prebivalstvom
ter v smislu celostnega razumevanja.
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4. Formula, uporabljena kot instrument "drugega razsvetljenstva",
prikazuje rešitve za ljudi, ki želijo priti k nam, in razkriva, kako ne
obremenjujejo, temveč razbremenjujejo naše družbene sisteme.
5. S formulo in "drugim razsvetljenjem" se razvija praktično dostopen,
brezplačen epigenetski program, ki je prek spletnega portala na
voljo vsem za okrevanje, zdravje in pomlajevanje celic.
6. Na podlagi te formule je z "drugim razsvetljenstvom" mogoče
uresničiti koncept mirnega sobivanja vseh religij pod imenom
"Globalpeace Campus".
Že šest mesecev po uvedbi formule in začetku "drugega
razsvetljenstva" bomo lahko zaznali prve rezultate pri prebivalstvu.
Ljudje so potem bolj aktivni, bolj motivirani.
in bolj zdravo
in živite dlje;
in živita srečno do konca svojih dni:
manj tesnobe,
manj duševnih postankov in občutkov brezupnosti,
manj depresije, kar zmanjšuje število samomorov,
manj kaznivih dejanj in agresije,
več blaginje
(to bomo lahko videli iz statističnih podatkov po enem ali dveh letih);
so imeli takrat:
več ustvarjalnosti,
več inteligence,
več sočutja,
višjo družbeno zavest,
več in boljše rešitve za težave v vsakdanjem življenju in družbi,
bodo vložili več izumov,
bodo vse bolj dejavno sodelovali v politiki in demokraciji svojih držav.
V etičnem kapitalizmu se bo razvilo novo razumevanje demokracije z
globalno tematsko in dejansko internetno demokracijo ter etičnimi
bilancami podjetij, ljudi in držav. Spodbujanje strahu se bo kaznovalo
kot ustrahovanje. Duh osnovnih zakonov in ustave bo upoštevan z
uvedbo umetniške formule v šolski pouk ter s prepoznavnostjo
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informacij o strahu in boleznih na posebej pripravljenih medijskih
področjih. Takšne vsebine bodo označene z opozorili - tako kot to velja
za tobačne izdelke, zdravila, živila itd. -, kar bo prispevalo k varstvu
okolja. - kar bo prispevalo k enakim možnostim za vse.
Končno bodo religije podpisale versko ustavo o svetovnem miru med
religijami in priznavanju človekovih pravic.
Ljudje, ki želijo voliti, bodo dobili volilno dovoljenje. Stranke ne bodo
več zagotavljale ministrov, temveč bodo z informativnimi filmi (s
preverjanjem dejstev) pripravljale le teme, ki se jim zdijo pomembne za
posamezne volitve. Dovoljenje za glasovanje o teh vprašanjih bo
odobreno, ko bodo na internetu vidno ogledani in razumljeni prilagojeni
informativni filmi o zadevnih vprašanjih volitev.
Nato bo lahko glasoval vsak, ki ima glasovalno dovoljenje za zadevno
temo. Vsako volilno dovoljenje bo prilagojeno in bo imelo različne
značilnosti biološkega dostopa. Ministri bodo nestrankarski
strokovnjaki, ki jih bodo izbrale in imenovale neodvisne agencije za
zaposlovanje. Ministre bo imenovala ministrska komisija.
Ljudje bodo lahko s svojo zavestjo in uporabo inteligence, ki ni več
blokirana, izboljšali svoje življenje in državo. Ljudje, ki jim ni mar za
državo, ki ostanejo brez volilnega dovoljenja ali ne volijo, bodo plačali
približno 10 % več davkov zaradi večjega prizadevanja države.
Demagogi in diktatorji ne bodo več našli tal v demokraciji, ki ne vzbuja
strahu pred prihodnostjo, temveč razvija rešitve za prihodnost in v
kateri se strahovi ne morejo širiti prek medijev, zlasti tistih, ki
spodbujajo instinkte in odpravljajo ustvarjalnost.
Naša prihodnost
"Metapodatki" bodo objavljeni in na voljo vsem za oblikovanje etičnih
projektnih in podjetniških bilanc ter za razvoj optimiziranih in trajnostnih
izdelkov in konceptov. Metapodatki Agencije za nacionalno varnost
(NSA) pripadajo vsem ljudem!
Ljudje bodo lahko živeli skoraj večno.
Vsi viri bodo zaradi ustvarjalnosti človeštva na voljo v svetovnem
izobilju - še toliko bolj, če bo svetovno prebivalstvo močno naraščalo
(kar se je v preteklosti že izkazalo).
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Kaj je treba še storiti?
Postanite suvereni in se brez strahu dotaknite prihodnosti ter začnite z
"drugim razsvetljenjem".

Lahko izbiramo med

Kapitalizem Diktature
z utilitarističnim odnosom
ali gradnjo

Neposredne demokracije
v svobodi v trajnostnem okolju z daljšim in bolj zdravim
življenjem.
Življenje v blaginji za vse

1)

Kot v srednjem veku: Cerkev si je lastila suverenost razlage in trditev, da je edina predstavnica
stvarstva. Vernik je moral verjeti. Nič več. Svoj um je moral podrediti cerkvenim dogmam. Če se
samozavestna ali svobodomiselna oseba ni podredila, so jo izključili iz vere kot heretika, zažgali
ali kako drugače usmrtili. Tudi zgodovina Cerkve kaže, da so se najvišji predstavniki vere v času
inkvizicije z dogmami in razlagami vere oddaljili od stvarstva, nasprotovali stvarstvu po njegovi
naravi in razkrojili stvarstvo z razlagalno suverenostjo, ki so jo zahtevali na tem svetu.
Duhovni in zdravstveni razvoj prebivalstva se je v srednjem veku ustavil ali upadel. To se je lahko
končalo šele z dolgim procesom razsvetljenstva in revolucijami, saj se je prebivalstvo od začetka
tiskanja do konca 18. stoletja samo učilo brati in pisati.
Danes je nevernik v umetnost, ki dvomi v besede umetnostnih zgodovinarjev: "Da ni
preprostega načina in formule za razumevanje umetnosti za prebivalstvo, ampak samo vera v
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definicije določenega dela umetnostnega zgodovinarja ustvarja umetnost" in to izrazi,
podvržen neke vrste mobingu ali procesu ignorance. To pa dokazuje tudi zahtevo po izključni
zastopanosti in izključni interpretativni suverenosti umetnostnih zgodovinarjev za človeške
stvaritve in bo, nenazadnje zaradi arbitrarnosti, privedlo do omejitev (namesto svobode do bistva
stvaritve) pri nastajanju umetniških del umetnikov, razvoju umetnostne zgodovine ter razvoju IQ in
inovativne moči prebivalstva.
Umetnostni zgodovinarji ne oporekajo, da je umetnost ustvarjanje. Vendar je treba razlikovati med
objektivno umetnostjo, ki vsebuje informacije, ki so nove v zgodovini likovne umetnosti in
predstavljajo razvoj v zgodovini umetnosti, in deli, ki ne vsebujejo nobenih novosti v zgodovini
umetnosti, temveč le vzbujajo ali sprožajo nove individualne informacije kot subjektivna
umetniška dela pri različnih gledalcih po vsem svetu. Nobeno umetnostnozgodovinsko delo,
nobeno objektivno umetniško delo ne nastane s subjektivno interpretacijo umetnostnega
zgodovinarja ali gledalca subjektivnega umetniškega dela likovne umetnosti, če delo samo ne
kaže nobenih inovacij v likovni umetnosti. Subjektivno + subjektivno = subjektivno delo
likovne umetnosti. Po drugi strani pa je lahko subjektivna interpretacija dela vizualne
umetnosti, ki v sami umetnostni zgodovini nima inovacij, s svojimi interpretativnimi besedilnimi
inovacijami objektivno umetniško delo v literaturi.
Interpretacije umetniških del sicer omogočajo določitev umetniškega sloga v literaturi, vendar
subjektivne umetnosti, kopij, plagiatov in okrasja likovne umetnosti ne morejo opredeliti kot
objektivnih umetniških del, saj jim manjkata dve nujni in medsebojno povezani ter utemeljujoči se
inovaciji za objektivna umetniška dela, in sicer oblika in vsebina.
Razmejitvena črta, ki ustvarja jasnost v vizualni umetnosti, je med objektivno in subjektivno
umetnostjo ter med vizualno umetnostjo in literaturo o "interpretativni umetnosti" kot možnem
samostojnem umetniškem gibanju. Umetnostni zgodovinarji bi morali te ločnice poznati že pri
svojem študiju, sicer pri pouku niso bili pozorni. Umetnostni zgodovinarji, ki se zavedajo ločnic v
umetnosti in jih ne upoštevajo pri svojih interpretacijah ter jih ne objavljajo v svojih ocenah
umetniških del, goljufajo z dezinformacijami in v splošnem kontekstu genetike, epigenetike,
zdravja, demokracije in svobode ter v povezavi z družbenim razvojem; ASOCIALNO ter
pomagajo pri suženjstvu in izkoriščanju prebivalstva ter kršijo nemški temeljni zakon,
ustave in kazensko zakonodajo večine držav ter Listino ZN o človekovih pravicah.
Tega ne smemo razumeti narobe. Vse umetnosti, umetniška gibanja in umetniške
interpretacije so potrebne in pomembne, da se družba dvigne z različnih ravni izobrazbe in
ustvarjalnosti, s platform zavesti svoje starosti, kulture in predhodne izobrazbe ter da se odkrije in
spodbudi inovativna moč ali ustvarjalnost prebivalstva z umetniško formulo za ustvarjanje na vseh
platformah. Vendar to ne bo uspelo, če se bodo meje inovacij, ustvarjalnosti in ustvarjanja v
umetnosti zabrisale, saj jih genetsko določena selektivna zaznava za inovacije ne more razumeti
ali dojeti, zato zrcalni nevroni v možganih ne morejo izpolniti svoje naloge za ohranjanje vrste in
razvoj človeka, da bi s sprejemanjem razumljenih inovacij postal bolj ustvarjalen. Megla
arbitrarnosti, ki je v nasprotju z notranjim jedrom in načelom ustvarjanja, se razblini z
razumevanjem in uporabo ustvarjalne moči v zavesti gledalca umetnosti z zabrisovanjem meja
umetnosti, pomešanih z lažnimi informacijami. Joseph Beuys meni, da za nadaljnji razvoj
družbe (socialna skulptura) potrebujemo jasno opredeljeno umetniško formulo, ki na
najpreprostejši način omogoča, da je ustvarjanje v delu vidno vsem. Ker država, šolski sistemi in
klasični mediji do danes niso objavili umetniške formule, lahko dodatno osvetlitev zagotovi
umetniška razstava s formulo i = E = MC2, ki je predstavljena v novih medijih.
Tako kot so se morali ljudje v več kot treh stoletjih sami naučiti brati in pisati brez pomoči države
od tiskarskega stroja naprej, tako se bodo prebivalci držav s pomočjo novih medijev osvobodili
prenosa nevronske ustvarjalnosti prek umetniške formule. To ne bo več proces, ki bi trajal več kot
300 let, ampak se lahko zgodi v vsaki državi z razstavo v muzejih ali s pomočjo novih medijev z
umetniško formulo v treh mesecih.
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S prenosom ustvarjalnosti in kreativnosti na prebivalstvo se agresija, depresija, bolezni, revščina,
vojne, terorizem, fašizem, rasizem, izkoriščanje, izključenost in kriminal še bolj razkrojijo. Celostna
izobrazba, humanizem, zdravje, blaginja in svoboda prebivalstva se v nekaj letih jasno izmerijo in
dajejo demokraciji odločilno obnovitveno moč za etično celostno prihodnost človeka in narave.

2.)

Objektivna umetnost je vse, kar ustvarja novo objektivno znanje v zgodovini umetnosti, ki
ga skozi delo kot novo zasnovano, kot prepoznano ali še neprepoznano inovacijo v obliki in
vsebini, v zgodovini umetnosti, pa tudi skozi zgodovino umetnosti skozi inovacije v delu v
dokumentaciji razvoja umetnosti kot znanja lahko empirično dokaže vsak gledalec zgodovine
umetnosti z novim delom. Ta proces preverjanja inovacij in novih nevronskih mrež ne poteka le v
možganih subjektivnega gledalca prek umetniške formule, torej ima tudi subjektivni učinek,
temveč je v naravoslovju objektivno dokumentiran z inovacijami v zgodovini umetnosti, saj
umetniška dela kognitivni proces inovacij v svoji zgodovini prikazujejo zunaj možganov gledalca,
javno v muzejih. Dela v muzejih tako dokumentirajo objektivni umetniški proces razvoja zgodovine
umetnosti. V skladu s tem je lahko vse, kar je objektivno, umetnost, ki lahko v zgodovino
umetnosti vnese novosti v obliki in vsebini. S prenosom prepoznane ustvarjalnosti se hkrati z
milijoni novih nevrobioloških mrež v možganih razvija zavest ali IQ osebe, ki razume umetnost. Če
se ta proces z umetniško formulo prenese na prebivalstvo, dobimo humanistične in gospodarsko
uspešne, demokratične družbe.
Objektivna umetnost = novosti v zgodovini umetnosti / sprememba v zgodovini umetnosti /
sprememba v zavesti gledalca je mogoča z objektivno umetnostjo, ki pa lahko pri vsakem
gledalcu sproži različne subjektivne spremembe in spoznanja.
Subjektivna umetnost je tisto, kar strokovnjaki za umetnost razglasijo za umetnost (ne da bi bilo
objektivno) ali kar gledalec dojema kot umetnost, in subjektivne izkušnje, neodvisne od
zgodovine umetnosti, za zavest posameznika, ki v zavesti gledalca z zaznavanjem ali z delom
sproži nove misli in prek zrcalnih nevronov omogoči krepitev ali nove nevrobiološke možganske
mreže.
Subjektivna umetnost = dekoracija, ne-umetnost, kopija = ni umetnostnozgodovinske
inovacije / Sprememba gledalčeve zavesti je prav tako mogoča s subjektivno umetnostjo. Od
evolucijskega stanja (katere inovacije umetniških del gledalec pozna) znanja in podob gledalčeve
zavesti je torej odvisno, ali gledalec inovacijo v subjektivnem umetniškem delu prepozna kot novo
informacijo. Gre za biološki evolucijski proces: le novo znanje spreminja nevronsko mrežo
gledalca.
Subjektivna in objektivna umetnost lahko pri vsakem gledalcu sprožita različne miselne
procese in nevronske mreže. V nasprotju z objektivno umetnostjo pa je ta proces umetniškega
dela v subjektivni umetnosti mogoče določiti le subjektivno, predvsem s strani gledalca samega
ali z novimi postopki slikanja možganov prepoznavajočega gledalca ali s testi IQ gledalca.
V objektivni umetnosti pa so informacije o inovacijah v umetniškem delu javno in znanstveno
empirično dostopne in razumljive vsem ljudem v muzejih prek samega dela in zgodovine
umetnosti. V ta namen ključ do razumevanja umetnosti (teorija ABC umetnosti in grafična formula
umetnosti, ki jo zlahka razumejo vsi ljudje) ter informacija, da razumevanje umetnosti ni
razkošje za kruh in maslo, temveč takoj povzroči nevronsko izboljšanje ustvarjalnosti,
inteligence in zdravja ter razvoj blaginje, doslej manjkala, kar je botrovalo vzpostavitvi in
ohranjanju diktatorskih sistemov oblasti in škodovalo demokraciji.
3.)

S trajno informacijo, ki ustvarja tesnobo v prihodnosti, pride do mutacij v živčnih celicah - IQ
prejemnikov se kljub Flynnovemu učinku začasno močno, a latentno trajno in v majhnih korakih
zniža. Oglejte si tudi znanstvene raziskave na internetu o: tesnobi, depresiji, kroničnem trpljenju,
agresiji, samomoru, zniževanju IQ, terorizmu, vojnah in genocidih. Fundacion Liedtke želi ustvariti
neodvisno večletno znanstveno študijo, ki bo na podlagi številnih znanstvenih empiričnih študij
povzela konglomerat vzrokov in njihovih učinkov ter medsebojnega delovanja različnih strahov in
blokad ustvarjalnosti pri ljudeh. Vsebina in cilj te študije je katalog držav, ki beleži in razvršča
stanja strahu in blokade ustvarjalnosti pri prebivalstvu ter jih povezuje s človekovimi pravicami v
državi, povprečnim IQ prebivalstva, samomorilnostjo, kriminaliteto, rasno in ksenofobijo,
populizmom, svobodo medijev, rezultati študij Pisa glede na demokracijo in politiko države ter jih
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ocenjuje, da bi pridobil nova spoznanja in rešitve, kako lahko svet oblikujemo bolj etično in kako
lahko vsi ljudje v njem bolje živijo.
4.)

Programiranje strahu pred prihodnostjo, ki so ga izvajali mediji in zločinci iz obdobja nacizma,
je globoko zasidrano v nemškem prebivalstvu in epigenetsko povezano s takratnimi razlogi za
boljše življenje v nacističnem cesarstvu in lažno videnimi izboljšanimi možnostmi kolektiva,
nevarnostjo za lastno življenje zaradi simpatij in bližine ter idej preganjanih z možnostjo
preživljanja življenja v koncentracijskih taboriščih do smrti ali umora.
5.)

V povezavi med epigenetiko in umetnostjo je neuspeh politikov, ki so bili leta 1999 na oblasti,
da bi ustavili drugo razsvetljenstvo z zaprtjem razstave umetnin, tako da starega epigenetskega
odtisa antisemitizma, rasizma in izključevanja drugače mislečih ni bilo mogoče odstraniti z
umetniško formulo. Formula s simbiozo odpravlja vse nenaravne omejitve genetike,
nevrobiologije, kultur, družb ter med bogatimi in revnimi ali starimi in mladimi. Je simbol združitve
nasprotij, ki se potrdi, ko znanje vstopi v podzavest in od tam oblikuje zavestno mišljenje.
Selektivno zaznavanje se ponovno prilagodi radovednosti, ustvarjalnosti, inovacijam in
razvoju v mišljenju in podzavesti. "Odpadne informacije", ki ne vsebujejo novosti in znanja
o evoluciji ali povzročajo strahove, se v zavesti prebijajo skozi, ne najdejo poti v podzavest in
lahko tvorijo le miselno gnezdo depresije, nevroze ali IQ zmanjšanega in od zunaj določenega
programiranega pogleda s težavo, saj te informacije o evoluciji selektivna zaznava po znanju ne
dojema kot pomembne in ji celo nasprotujejo. Globalna uvedba umetniške formule bi v vsaki
državi (in vsaka država ima svojo zgodovino) odpravila rasizem, antisemitizem in fašizem z
epigenetsko odpravo razmejitev med umetnostjo in umetnostjo in človekom z večjo
ustvarjalnostjo, inteligenco in empatijo prebivalstva.
6.)

Glede na nove rezultate nevronskih in epigenetskih raziskav se shranjena ustvarjalnost iz
umetniških del prenaša na prebivalstvo s prepoznavanjem umetnosti prek zrcalnih nevronov v
možganih ter preprečuje zmanjšanje, zmanjšanje in omejitev uma, empatije ter genetsko-psihičnih
sposobnosti. Eric Kandel je leta 2000 prejel Nobelovo nagrado za medicino (skupaj s Carlssonom
in Greengardom za prenos signalov v živčnih celicah). Nadaljnji rezultati raziskav o interakciji
zrcalnih nevronov v možganih z genetiko in epigenetiko so leta kasneje potrdili trditev: Informacije,
umetnost in domišljija razvijajo epigenetsko prestrukturiranje genskih programov, tako da se lahko
uspešno razvijamo v spreminjajočem se okolju.
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Prenova sveta
z raziskavami in izobraževanjem
Informacije so virus ali zdravilo 2003
Informacije spreminjajo naše zdravje in družbo. Teroristični
napadi nam na grozljiv način pokažejo, kaj smo v zadnjih stoletjih
zamudili. Naučiti smo se morali, da lahko nazadnjaška
prepričanja in ideologije vodijo v razvojni nič, brezup, depresijo
in/ali agresijo.
Prepoved slikovitega upodabljanja narave in Boga se je skozi
stoletja kazala v razlagi Korana, s čimer je bila določena
prepoved domišljije na podobmočjih domišljije, kar je prineslo in
prineslo uničujoče posledice za vernike, če so se verske
zapovedi razlagale preveč strogo. Učinke je mogoče razumeti, če
odpravo omejitve vizije in ustvarjalnosti enačimo z verskim
prestopkom in tako delo za prihodnost prenesemo na samega
Boga.
Takšen prenos prihodnje moči na Boga ne ustreza razvoju sveta,
saj so v razvoju zavesti vpogledi ljudi prispevali k temu, da se
razvoj njihovega notranjega sveta, nevronske mreže človeka in
družbe vedno usklajuje z zunanjim svetom. Lahko bi tudi rekli, da
narava, evolucija, moč prihodnosti, vizija, umetnost in
ustvarjalnost - vse to prihaja od Boga in je torej tudi tisto, kar je
človek prispeval k razvoju sveta. Strogo ločevanje med Bogom
in ljudmi vodi do znanih disharmonij pri vernikih (zmanjšanje
osebnosti, strahovi, depresije, odvisnosti in agresije) in tako
utrjuje moč močnih s pomočjo mistike, kot je bilo v srednjem veku
v Evropi, kar je v krščanskem svetu pripeljalo do preganjanja in
sežiganja prinašalcev znanja. V času pred Koranom in pred
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fatalistično interpretacijo Korana, ki se je uveljavila pozneje, so
bili na istem kulturnem področju ustvarjeni visoki kulturni in
humanistični dosežki. Pomislite na primer na piramide,
aleksandrijsko knjižnico, poezijo, astronomijo, arhitekturo,
matematiko, medicino in umetnost.
Zapoved ljudem, da si ne smejo predstavljati nečesa neznanega,
evolucije, stvari, procesov, sistemov, prihodnosti, Boga, s čimer
se kljub temu vsakodnevno srečujejo, kot s potrebo ali obredom,
ali da ne smejo slediti svoji intuiciji, blokira njihovo domišljijo. Iz
tega sledi, da je odvisnost od države in religije neločljivo
povezana s sistemom, saj se tako v ljudeh samih ne ustvarjajo
nepredstavljivi, duhovni konstrukti prihodnosti, temveč naj bi
prebivalstvo črpalo moč iz religije in državnega vodstva - iz
smernic in zakonov, ki jih dajeta. Zaradi prepovedi domišljije si
ljudje v svetu, ki je usmerjen nazaj, ne morejo ustvariti novih idej,
podob ali vrednot in tako ne morejo zgraditi sodobnih idealov za
prihodnost, in to kljub dejstvu, da sta bila Kristus in Mohamed
sama velika vizionarja in ustvarjalca sprememb.
Brez lastnih in novih vrednot ni ustvarjalnega in produktivnega
oblikovanja prihodnosti. Razvoj in blaginja posameznika in
družbe sta zaradi omejitev ustvarjalnosti in vizije mogoča le s
težavo. Populacija se ustavi na predvidenih razvojnih stopnjah ali
pa se ne razvija v skladu z naravnimi evolucijskimi programi
genov. Zato ni presenetljivo, da so v religioznih sistemih in
ideologijah, usmerjenih nazaj, referenčni sistemi in vrednote
preteklosti idealizirani.
V današnjem času poteka boj za distribucijo z vrednotami
včerajšnjega dne. Zaradi tega in zaradi strahu pred novim in
tujim poteka boj proti spreminjevalcem vrednot, ki spodbujajo
revolucijo zavesti - z drugimi besedami, ki spodbujajo družbeni
sistem, usmerjen v prihodnost. Opisani pojav velja za večino
samostojnih ideologij in sistemov prepričanj. Vse večja
oddaljenost od skrajnih fatalistov, teroristov in neonacistov s
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pomočjo spoznavanja, domišljije in oblikovanja prihodnosti
prispeva k temu, da se izključujejo iz razvijajočega se sveta in
živijo le v svojem svetu - odzivajo se ali delujejo vse bolj
agresivno in, z našega vidika, vse bolj nečloveško.
ki pa iz svojega fatalističnega dojemanja delujejo v skladu s svojo
vero, prepričanjem ali iz notranje nujnosti in v skladu z božjimi
zapovedmi, pa tudi iz svetov prihodnosti in raziskovanja, iz
katerih se po njihovem mnenju izključujejo z božjo besedo (z
razlago omejitve domišljije), in v teh svetovih nevernikov vidijo
podobe svojih sovražnikov ter se zato želijo boriti in uničiti druge
religije ali podobe sveta in njihove simbole (kot kažejo teroristični
napadi).
To je zlahka mogoče, ker vodilne skupine sistemov moči (tudi
demokratične države), skupaj z religijami, ideologijami in
prepričanji, tako znotraj (člani, ki pripadajo sistemu) in zunaj
(tretje osebe), nadaljnji razvoj, odprtost, ustvarjalnost in razvoj za
ohranjanje moči biti- in preprečiti. Tisti, ki ne pripadajo najožjemu
jedru sistemov moči, so zavajani ali ustrahovani, prestrašeni,
njihov osebnostni razvoj pa je moten zaradi informacijskih filtrov.
Tisti, ki s svojo ustvarjalnostjo kljub vsemu prinašajo nove ideje,
ki združujejo ljudi, ustvarjajo nove vrednote in ideale, so prikazani
kot lažnivci ali sojeni kot goljufi in kršitelji zakonov, izolirani od
svojih družin in družbe. V bližnji prihodnosti se razkorak v
izobraževanju med kulturami ne bo elementarno spremenil, saj
tudi v zahodnem svetu še niso prepoznali ali ustavili koristi
dekodiranja umetnosti prek muzejev in medijev ter uvedbe
dekodiranja umetnosti kot obveznega predmeta v šolah, zaščite
ustvarjalnih ljudi z ustavami in manipulacije možganov z divje
razširjenimi negativnimi medijskimi informacijami s strani krogov,
ki se oklepajo zastarelih instrumentov vodenja.
Prav v tej točki, v skoraj enakem izhodiščnem položaju
zahodnega, vzhodnega in tretjega sveta glede povečanja
ustvarjalnosti z izboljšanim nevronskim povezovanjem, se skriva
možnost, da bi z globalno uvedbo formule za ustvarjalnost prek
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medijev z novimi programi in vsebinami (ker bi moral biti to
optično slikovni - od branja, pisanja in predhodne izobrazbe
neodvisen - sistem posredovanja) vsi ljudje hkrati naredili enak
korak. Če bi uvedli takšno formulo ustvarjalnosti, ki bi jo bilo bolje
imenovati formula življenja ali formula miru, bi se skrajni ekscesi,
neskladja in nesporazumi med kulturami, religijami, ideologijami
in narodi bistveno zmanjšali. To bi bila odlična priložnost za dvig
ravni ustvarjalnosti in inteligence po vsem svetu ter za
zmanjšanje terorizma in vojnih nevarnosti.
Ustvarjalnost in možganski bloki do danes
V Evropi smo imeli v zgodovini izkušnjo, da je dostop
prebivalstva do znanja (branja in pisanja) preprečevala religija v
povezavi s sistemi oblasti. Takšno stanje je v 15. stoletju prekinil
šele Johannes Gutenberg s svojim izumom tiska, ki je omogočil
razmnoževanje in razširjanje knjig ter s tem znanja v takratnem
svetu. Statistični podatki kažejo, da so imeli privilegirani
prebivalci Evrope v tistem času približno 900.000 knjig. Stoletje
pozneje jih je bilo po zaslugi Gutenberga že devet milijonov.
Gutenberg je pomembno prispeval k razbitju elitistične blokade.
Prevlada monopola uprave znanja je trajala še dolgo, vendar je v
posameznih nemških deželah nekdanji privilegij znati brati in
pisati postal dolžnost šele ob koncu 18. stoletja zaradi
prizadevanj razsvetljenstva. Šolska obveznost je bila v nemško
govorečem svetu uvedena leta 1794 v Prusiji. Toda ne le pri nas,
temveč v večini evropskih držav se je v tem času začelo
opismenjevanje prebivalstva. Cilj je bil tudi boj proti revščini,
nevednosti in letargiji ljudi ter s tem prispevati k dejavnosti in
proizvodnji za vzdrževanje in izboljšanje države. Počasi so se
začeli izboljševati življenjski pogoji prebivalstva, povprečna
pričakovana življenjska doba se je podaljšala, stopnja umrljivosti
dojenčkov pa se je vse do danes vztrajno zmanjševala.
Usposabljanje, izobraževanje in učenje že 200 let prispevajo k
eksplozivnemu širjenju znanja in razbijajo zgoraj opisane
monopole znanja.
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Danes nas prek vseh medijev vsakodnevno preplavlja ogromna
poplava informacij, brez katerih si ne moremo več predstavljati
svojega življenja, zato zelo težko ločimo pomembne od
nepomembnih. Pri nekaterih zelo občutljivih ljudeh to vodi v
izogibanje medijskim informacijam ali, če so ponujene ali izbrane
napačno, v depresijo, agresijo ali samomor, pri skrajnem
fatalizmu pa pod vodstvom v simbiozo samomora in agresije. Pri
teh procesih, ki spodbujajo ali sprožajo bolezni, so možgani na
velikih območjih začasno ali trajno ohromljeni zaradi duševnih ali
čustvenih virusov. Med negativne vire informacij spadajo tudi
grozljivke in igre ali ustrezni tiskani izdelki ter negativno pretirane
radijske, tiskane in televizijske novice in poročila, ki v prejemniku
vzbujajo strah. Ne ustreza evolucijsko, informacijsko usmerjenim,
gensko programiranim čutilnim organom človeka in nevronskemu
omrežju njegovih možganov, da se lahko v njegovem
življenjskem radiju največ 100 km v zavest opazovalca vsilijo
informacije negativne vrste in informacije, ki izkrivljajo resničnost,
kot mentalni virusi nepripravljeni in tu tako zmanjšajo nevronsko
omrežje in ga tako manipulirajo, da to vodi v negativno
spoznavanje sveta, tako da ti ljudje želijo doseči svojo izolacijo
od tega negativnega sveta, tudi na stopnjevani način.
Neposredno sprejemanje informacij s čutilnimi organi, ki se je
razvilo z evolucijo, je omejeno na polmer približno 100 m od
opazovalca.
omejeno. Na razdalji več kot 400 m tudi z najboljšimi očmi ne
moremo več razbrati nobenih podrobnosti. Kdo je v življenju videl
ljudi, ki so bili razmesarjeni v tem radiju? Gensko programiranje
je usklajeno z načelom ohranjanja vrste tako, da imajo vse
negativne in življenjsko nevarne informacije v polmeru vidnega
polja prednost pred možnostmi neposrednega čutnega
zaznavanja, da bi lahko takoj sprejeli zaščitne ukrepe zase in za
svojo vrsto.
Ta evolucijski zaščitni instinkt, ki ohranja vrsto, izkoriščajo
nekatere medijske družbe in politiki (Hitlerjeva pot na oblast je
primer uporabe in kombinacije mentalnih virusov in
reprogramiranja nevronskih mrež) kot obveščevalno in
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propagandno medijsko past. Tudi na račun negativno
razvijajočega se sveta povečujejo svoje dobičke in moč s
spodbujanjem ali celo organiziranjem kriminala, ekstremističnih in
terorističnih dejanj, hkrati pa demokratično zahtevajo drastične
ukrepe in večjo moč ter omejevanje ustavno zagotovljenih
temeljnih človekovih pravic v boju proti kriminalu, terorizmu in
kršitvam človekovih pravic.
Za uveljavitev njihove politične zahteve se globalne negativne
informacije multimedijsko prenesejo tudi v obraz in polje zavesti
prejemnika - v radiju 100 m - in tako se v njegovo zavest in
nevronsko mrežo kot resničnost vgradi svet, ki ga izkrivlja strah,
kar lahko z mutacijami na sinapsah zmanjša njegovo inteligenco
- kot kažejo študije - tudi do 30 %. Po eni strani ta negativno
pretirani svet ne ustreza zunanji resničnosti vidnega polja, ki se
je razvilo skozi evolucijo, po drugi strani pa zmanjšanje
inteligence in ustvarjalnosti omejuje sposobnost osebe z
možgansko poškodbo, da bi presojala. Poleg tega, kot potrjujejo
številne raziskave, obstajajo še druge telesne in psihološke
bolezni, ki jih povzročajo strahovi, depresije in zmanjšanje
osebnosti. Zato zahrbtni povzročitelji možganske poškodbe
ostanejo bolniku skriti tudi zaradi zmanjšanja njegove inteligence.
Letno povečanje števila primerov duševnih bolezni, ki ga
Svetovna zdravstvena organizacija WHO
objavljeni podatki o obolelih za depresijo in samomorih govorijo v
svojem jeziku in so bili zahtevani od SZO. Samo v Nemčiji je
340.000 bolnikov z depresijo in več kot 11.000 samomorov na
leto, pri čemer ni upoštevano veliko število neprijavljenih
primerov, ki jih predvidevajo strokovnjaki. Te korelacije in učinke
razkrivajo obsežne raziskave, pa tudi študija "Depresija 2000", ki
jo je objavil nemški Inštitut Maxa Plancka za psihiatrijo v
Münchnu: "Empirično zavarovani, glede ranljivosti in dejavnikov
tveganja za depresivne bolezni, so poleg spola (ženske imajo
večjo verjetnost, da zbolijo), zlasti:
Družinski genetski dejavniki: verjetnost, da se bo v življenju
pojavila depresija, je pri sorodnikih prve stopnje depresivnih
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bolnikov bistveno večja; dokazane so različne pogostosti bolezni
pri enojajčnih in bratskih dvojčkih.
Nevrobiološke spremembe: Motnje v signalizaciji znotraj
nevronov in med njimi ter endokrinološki vplivi (npr. kortizol,
melatonin) in motnje v regulaciji spanja in budnosti. Nekateri
disfunkcionalni kognitivni stili, predhodne anksiozne motnje in
odvisnost od psihotropnih zdravil, snovi - akutni in kronični
psihosocialni (stresni) dejavniki, kot so ločitev, brezposelnost,
življenjske krize, izkušnje izgube in osamljenosti (pri osebah, ki
živijo same ali ločeno, je tveganje za bolezen bistveno večje), ter
nekatere kronične telesne bolezni (npr. sindromi kronične
bolečine)." Vir: Inštitut Maxa Plancka za psihiatrijo, München
Dejavniki, ki sprožijo bolezen, so odvisni od pomena, ki ga bolnik
daje negativnim spoznanjem.
Toda to ne more prikriti dejstva, da humus in gojišče za te
mentalne viruse pripravljajo propagandni mediji (voljna medijska
podjetja, ki so v službi oblastnih struktur, ustvarjajo strah ter
omejujejo inteligenco in demokracijo). Poleg tega lahko vse
vzročne dejavnike in dejavnike tveganja, ki jih je navedel Inštitut
Maxa Plancka, neposredno ali posredno - kar potrjujejo nadaljnje
študije - pripišemo današnji prevladujoči medijski praksi kot
vzročnemu dejavniku. Poleg tega etiološke raziskave depresije
predvidevajo več vzrokov, pri katerih imajo genetski,
nevrobiološki, psihološki, socialni in vedenjski dejavniki enako
vlogo. Če v mrežo postavimo številne mednarodne, empirično
dokazane rezultate raziskav z zgoraj omenjenih področij,
umetnostne zgodovine, evolucijskih raziskav in evolucijske teorije
kognitivnih sistemov, dobimo jasno potrjeno sliko - s pomočjo
propagandnih medijev - impliciranih mentalnih virusov, ki lahko
nenehno mutirajo zaradi novih negativnih informacij in tako v
klinični sliki kažejo različne simptome.
Maksimalno povečanje dobička in širjenje moči politike in
propagandnih medijev se ne ustavi niti pri poškodbi možganov
ljudi. Posledica tega so zapiranje in umori vseh morebitnih
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nasprotnikov režima, vojne ter poskusi iztrebljanja celotnih
etničnih skupin in ljudstev (glej www.Shoa.de).
Ta pojav ponazarjajo, na primer, nacistični režim
Stalina ali vojne proti Sadamu Huseinu, kar se kaže v zavestni ali
nezavedni pomoči medijskih podjetij, ki so se prilagajala vladajočim. Z
znanstvenim delom zgodovinarjev je ta pojav predstavljen na razumljiv
način.

Danes tisti, ki so obsedeni z močjo, ne pozabljajo, da je
narod, ki je enkrat preživel to duhovno epidemijo in
prepoznal povezave, odporen proti ponovnemu širjenju te
bolezni.
Da bi to preprečili, se raziskovalne študije ignorirajo, ponarejajo,
širijo in uporabljajo v nasprotju z njihovimi rezultati za doseganje
političnih ciljev - z nasprotnim učinkom. (V medijih lahko najdemo
številne primere s področja drog, katastrof, kriminala,
neonacističnega gibanja, ksenofobije, izobraževanja, umetnosti
in umetnikov, medicine itd.). Proces oviranja svobodnega razvoja
osebnosti s fizičnimi poškodbami možganov lahko, kot kažejo
študije, povzroči zmanjšanje povprečnega inteligenčnega
količnika (IQ) s 100 do 110 na vrednosti pod 80. Pomislite samo
na dobro znani strah pred izpiti, ki lahko kot strah pred
prihodnostjo začasno blokira dele nevronske mreže.
Tisti, ki ga manipulirajo propagandni mediji, kot je pokazal razvoj
nacionalsocializma v Nemčiji, kot volivec zaradi zaprtih
ustvarjalnih in inteligenčnih virov ni sposoben sprejemati
premišljenih političnih odločitev (glej tudi www.Shoa.de
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete
Kunst, Propagandafilmen). Možgane poškodovanca lahko v tem
stanju obsedena moč instinktivno preoblikuje v nevronsko mrežo
zmanjšane zavesti (z odpravljanjem ali omejevanjem mreže
kritične, uravnotežujoče in ustvarjalne zavesti) s pomočjo
preprostih, čustveno nabitih novih informacij. Če to prenesemo
na izobraževanje v demokratičnih državah zahodnega sveta, po
znanstvenih študijah (glej študijo Pisa) glede na primerjalne
nacionalne skupine mladostniki v povprečju niso več sposobni
vrhunskih učnih dosežkov (zaradi znižanja IQ). Enaki rezultati se
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pozneje odražajo v letnih gospodarskih podatkih države, če se
medijska potrošnja negativnih informacij ne omejuje, temveč še
dodatno spodbuja. Intelektualno zaprtemu medijskemu
prejemniku je poleg možnega razvoja agresije ali depresije
odprta le še pot do prostovoljnega obveznega dela (ki duševnim
virusom daje novo moč) ali možnost, da brez kritike ali motivacije
prevzame splošno usmeritev družbe, ki jo želijo vladarji. Na
začetku tretjega tisočletja je čas, da v ustave vključimo, da se v
prebivalstvu z obveznim izobraževanjem usposobi in vzpostavi
sistem znanja, ustvarjalna mreža zavesti, ki tako krepi nevronsko
mrežo in se v njej še posebej zasidra. Tako bi lahko ljudje
selektivno in nezavedno predhodno filtrirali poplavo evolucijsko
pomembnih in nepomembnih informacij, ki se valijo nanje, in tako
preprečili omejevanje inteligence in ustvarjalnosti ter hkrati
dosegli nasprotno, tj. samodejno spodbujali ustvarjalnost in
inteligenco skozi vse življenje. Katja Thimm v reviji Der Spiegel
pravi:
"Vsak učni proces spremeni možgane" [2].
Gerhard Roth, nevroznanstvenik na Univerzi v Bremnu in rektor
Hanse-Wissenschaftskolleg v Delmenhorstu, v istem poročilu
potrjuje:
"Vsak proces učenja spremljajo spremembe v možganih."
Vidna ustvarjalnost ohranja vrste in oblikuje nevronsko mrežo.
Profesor matematike in didaktike Gerhard Preiß z Univerze v
Freiburgu:
"Čeprav etika in zakonodaja prepovedujeta invazivne možganske
poskuse na...
Ljudje. Raziskovalci pa na podlagi študij na živalih vedo, da se
kompleksni možgani učijo na podoben način. V njihovih
možganih potekajo primerljivi procesi, ko abstrahirajo,
posplošujejo in razčlenjujejo okolje na kategorije, kot so majhno
in veliko, glasno in tiho. Osnovni nevronski mehanizmi so
univerzalni od morskega polža
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človeku. “
Učenje pomeni, da se informacije v možganih zasidrajo tako, da
jih lahko kadar koli vpokličete. O možnem orodju za razvoj
ustvarjalnosti, inteligence in človečnosti je govoril umetnik
Joseph Beuys:
"Umetnost je po mojem mnenju edina razvojna sila. To pomeni,
da se pogoji lahko spremenijo le zaradi človekove ustvarjalnosti."
Od leta 1988 je z umetniško formulo na voljo miselno orodje za
spreminjanje okoliščin. Omogoča splošno veljaven dostop do
ustvarjalnosti in, poleg teorije, grafično-optični način spodbujanja
nevronske mreže ustvarjalnosti v možganih, ki kot mreža
ustvarjalne zavesti omogoča zaznavanje ustvarjalnosti ter jo
predhodno filtrira in shranjuje kot kognicijo. Gerhard Preiß se o
procesih v možganih izraža takole:
"Možgani se morajo zaščititi pred pretiranim učenjem. Ker
Iz sekunde v sekundo se za njegovo pozornost poteguje
neizmerno število vtisov in zaznav. Če bi jih vse shranili, bi
možgane v zelo kratkem času ohromila poplava nesmiselnih
podatkovnih odpadkov. Zato se mora spopasti predvsem z
dvema težkima nalogama: Razlikovanje pomembnih stvari od
nepomembnih in oblikovanje kategorij.
Najprej možgani iz vseh misli in idej, čutnih dražljajev, občutkov
in izkušenj izločijo tisti majhen del, ki se jim zdi dovolj
pomemben, da ga shranijo in si ga zapomnijo. Nato je treba ta
izvleček urediti. Kajti svet je smiseln le za tiste, ki so sposobni
prepoznati kategorijo "jabolko" v besedah Boskop, Cox Orange in
Granny Smith. Ogromno delo filtriranja in razvrščanja opravlja
omrežje približno 100 milijard živčnih celic v glavi, ki so med
seboj povezane s približno 100 bilijoni stičnih točk (sinaps). Vsak
vtis, vsak dražljaj, vsaka okoliščina, ki ji je oseba izpostavljena,
spremeni to fino mrežo tako, da okrepi določene nevronske
povezave in oslabi druge."
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Formula za dešifriranje umetnosti ne le vzpostavi okrepljeno
mrežo ustvarjanja v možganih, temveč tudi predhodno filtrira
informacije za zavest, tako da so možgani razbremenjeni in
znanje je pripravljeno (kot jabolko), prepoznavno kot
ustvarjalnost, predstavljeno. Vidna ustvarjalnost ohranja vrste in
oblikuje nevronsko mrežo. Sinopsi in njihove medsebojne
povezave, ki so se razvili v otroštvu do pubertete z danim
genskim programiranjem, nove informacije in spoznanja, ki
ohranjajo vrste, se v odrasli dobi oblikujejo na novo, večinoma s
spoznanji, ki ohranjajo vrste in jih predhodno filtrira zavest.
Formula omogoča, da hitro rastoča nevronska mreža spodbuja
domišljijo in oblikovanje prihodnosti za ustvarjalno delovanje.
Danes je mogoče predvideti razvoj centra in/ali omrežja za
ustvarjalnost v možganih. Ker je naše primarno čutno zaznavanje
vid, je prepoznavanje ustvarjalnosti ali umetnosti, selektivno
zaznavanje vizualnih ustvarjalnih sprememb, ustvarjalni vid
najpomembnejši in najučinkovitejši proces našega konkretnega
duševnega razvoja. Proces spoznavanja ustvarjalnosti je
ustvarjen in/ali spodbujen s programiranjem genov, ki ohranja
vrsto, za evolucijski motor zavesti in s formulo. Seveda se razlika
med ljudmi, ki so to spoznanje razumeli in ga uveljavili v svoji
nevronski mreži, povečuje z večjo hitrostjo in gostoto
spoznavanja, saj iz kruha in iger filtrirajo prav tiste informacije, ki
so pomembne za razvoj njihovih sinaps in mreže, saj
prepoznavajo spremembe v današnjih različnih medijih. Nemški
raziskovalec in antropolog Friedemann Schrenk meni, da bi
raziskovanje te znanstvene vrzeli lahko hitro pospešilo človeški
biokulturni razvoj. Osnovno načelo - iskana koda - se pri vseh
oblikah življenja jasno pokaže kot genski program za ohranjanje
vrst, ki filtrira informacije za ohranjanje vrst in jih shrani v
nevronsko omrežje. Povezave in obratni proces duševnega in
telesnega propadanja so bile vnaprej opisane in podprte s
številnimi empirično potrjenimi študijami:
(a) prednostna naloga za pozitivne informacije za posamezne
vrste
b) zasvojenost z negativnimi informacijami zaradi nenaravnega
spreminjanja nevronskega omrežja
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c) Gensko programirana prilagoditev osebnosti negativnemu
zunanjemu svetu
d) Spreminjanje zunanjega sveta z lastnimi dejanji, zaradi
strinjanja z njegovimi notranjimi spoznanji njegove nevronske
mreže, do besa, rasnega sovraštva, antisemitizma, socializma,
komunizma, kapitalizma, izkoriščevalskega kolonialnega ali
globalnega kapitalizma, verskega fanatizma, terorizma, vojne ali in to se pogosto pojavlja - do povsem običajne norosti. Ti pojavi
se pogosto pojavljajo v mešanih oblikah, ki so lahko na primer
regionalne, nacionalne ali za katere je značilna skupinska zavest.
Alberto Ferrús, nevrobiolog in raziskovalec iz Madrida, v zvezi s
tem išče naslednji pomemben korak v nevrobiologiji:
"Radi bi našli nekakšno nevronsko kodo, da bi na primer
razumeli, kako je zaznavanje zakodirano v naših možganih. Ali
kako ohranimo prejeto informacijo v spominu: Koda: Kako to
počnejo možgani muhe ali človeka? V skladu s katerim osnovnim
načelom? Podrobnosti se seveda razlikujejo za vsak organizem
posebej. Toda morda, morda obstaja takšno osnovno načelo,
takšen kodeks univerzalne vrednosti. Ko bi to odkrili, bi naredili
ogromen korak naprej.
To bi nas pripeljalo tako daleč, kot so Mendelovi zakoni nekoč
pripeljali genetiko."
Vir: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", objavljeno leta
2000,
Siedler Verlag, Berlin.
[1] Medijski potrošnik postane odvisnik od drog zaradi svojega gensko programiranega programa za ohranjanje
vrste, z vsemi posledicami in zdravstveno škodo, ki spremljajo uživanje drog, saj so se v njegovem nevronskem
omrežju ustvarile povezave za negativne informacije. Danes na podlagi raziskav o drogah vemo, da se
zasvojenost, ko se enkrat ustvarijo nevronske povezave, ustvari s spominom. Človek s pomočjo propagandnih
medijev, ki proizvajajo miselni virus, pade v štirikratno genetsko past.
2] Dobro jutro, drage številke, v nemškem časopisu "Der Spiegel" št. 27/2002
"Dve ekipi raziskovalcev na Inštitutu Maxa Plancka v Göttingenu sta zdaj uspeli dokazati, da se sinapse v
zgodnjem razvoju možganov oblikujejo tudi brez komunikacijskih dražljajev. Šele v poznejšem razvoju se
Aktivacijski dražljaji so nepogrešljivi." Vir: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki z Univerze v Tokiu je s
študijami možganov primatov po uporabi orodja dokazal, da se nevroni reorganizirajo, da bi orodje vključili v
predstavo lastnega telesa. Vir: Univerza v Tokiu
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Formula svobode? 2020
Dobivamo vedno več informacij in oglasov o tem, kaj si trenutno
želimo, in se vse globlje potopimo v strukturo nevronskega omrežja, ki
nam kaže, kaj potrjuje naše prejšnje razmišljanje in je trenutno
vključeno. Filmske in glasbene storitve prikazujejo več tistega, kar
poslušamo, novice pa več tistega, v kar že verjamemo ali česar se
bojimo. To ni resnični svet, temveč le njegov majhen delček.
Mišljenje s temi informacijami v prepričanjih postane pristransko, druge
informacije pa postanejo tako marginalizirane, da razvijamo vse manj
sočutja do drugih ljudi. Tako zelo, da lahko živimo v sosednji hiši,
čeprav živimo v popolnoma različnih realnostih. Ali je to svet, v katerem
želimo živeti, ki ga napačno obveščajo informacijski roboti, v miselnih
otoških svetovih, ki jih tujci nadzorujejo v izolaciji, ne da bi lahko videli
raznolikost življenja in celote?
V
kulturi algoritmov družbeni mediji prikazujejo vse več tistega, kar nas
potrjuje v naših spoznanjih in željah, poleg tega pa izpuščajo večino
informacij o raznolikosti v svetu.
Razvijalci algoritmov trdijo, da nam služijo in nam dajejo več tistega,
kar želimo. Toda v resnici dajejo le še več tistega, kar smo že doživeli,
hkrati pa manipulirajo z nami v korist podjetja, ki je zasnovalo izdelke in
algoritme. Če otroku dajete samo sladkor in sladkarije, ki se skrivajo za
hrano, to pomaga proizvajalcu sladkorja, otroka pa vodi v bolezen in
prezgodnjo smrt. Algoritmično ponavljajoča se kultura je stagnacija in
umiranje, ki omejuje našo pozornost, hkrati pa odpravlja ali zmanjšuje
raznolikost informacij ter s tem genialnost in ustvarjalnost ljudi.
Usmerjena je proti naši ustvarjalnosti, inteligenci, raznolikosti, strpnosti,
življenju, ohranjanju vrst in narave, pri čemer ne gre le za izrezano
radikalizacijo informacij o naši ustvarjalnosti, temveč tudi za negativni
epigenetski način delovanja enostransko konzerviranih informacij na
naša telesa, naše zdravje in krajšanje življenjske dobe, pa tudi utišanje
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demokracije, diferenciranih mnenjskih skupin z informacijskimi slepili,
izumljenimi za konje in ne za ljudi, s predizborom informacij s strani
medijev in njihovo domnevno interpretativno suverenostjo, kar nato
ogroža demokracijo in mir kot diktatura množic.
Algoritmični roboti nadzorujejo medije in naše selektivno zaznavanje,
tako da se lahko razvijamo le v razvitem in vnaprej predvidenem okviru
programov in informacij, ki se nam zdijo resničnost.
Kje so algoritmi, ki nam dajejo tisto, česar še nismo videli, upoštevali ali
verjeli? Kje so algoritmi,
ki z ustvarjalnostjo prebijajo to miselno ječo tako, da lahko brez
potrošniške nevroze in nevroze blagovnih znamk naredimo svojo
osebnost, zdravje in življenje srečnejše, bolj zdravo, bolj empatično,
bolj trajnostno, bolj smiselno ter okrepimo svoj imunski sistem proti
pandemijam, boleznim in medijskim virusom, ki vzbujajo strah? Ki nam
ne dajejo tega, kar želimo mi ali korporacije/diktatorji, da naredimo,
premislimo in programiramo za nas, ampak to, kar resnično
potrebujemo za sebe, družbo, naravo in svet? Narava je ta algoritem
genetsko razvila že pred več sto milijoni let v rastlinah, živalih, ljudeh in
celo v enoceličnih organizmih in živalih brez možganov ter ga
izpopolnila s shranjevanjem informacij in epigenetiko za ohranitev
vrste. Ime naravnega algoritma je "ustvarjalnost". Prinesla nam je
umetnost in inovacije, več hrane, svobodo, blaginjo, daljšo življenjsko
dobo in boljše zdravje ter prvi korak k demokraciji. Zdaj moramo le še
odkriti selektivni algoritem narave in genija, ustvarjalnost, za boljšo
prihodnost v suverenosti za vse ljudi.

112

Etični kapitalizem 2014-2020
Naslednje poglavje posvečam z iskreno zahvalo,
avtor knjige "Systemopposition" Michael Greven,
ki mi je v pogovorih s kritikami in predlogi dajal dragocene nasvete o
razvoju novega, pravičnejšega družbenega sistema, in tako opisal
oblikovalca etičnega kapitalizma:

"Dieter Liedtke je umetnik,
sociolog in socialni filozof
v doslej neznana področja uma."
Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011
Profesor politologije / dekan univerz v Marburgu, Darmstadtu in Hamburgu / predsednik Odbora
za etiko DVPW in Stalnega odbora za poučevanje in študij DVPWSpecialna nagrada Luigi Sturzo
Premio Amalfi/
Častni znak Nemškega združenja za politične vede/
Svetovalec za oblikovanje etičnega kapitalizma kot družbenega sistema.

Izjava Michaela Grevena kaže, da Heglova dialektika in njegov
idealizem z Marxovim materializmom še nista bila uresničena s sintezo
v etični kapitalizem.
Naslednje misli o etičnem kapitalizmu ne morejo biti patentno sredstvo.
Ta seznam ni izčrpen.
Seveda bodo novi razvoj in raziskave spremenili parametre zahtev,
vendar skupaj z novimi ugotovitvami nakazujejo smer, v katero se
lahko v prihodnosti z več kot 20 milijardami ljudi odpravimo v miru.
Upoštevati je treba znane okoliščine, razpravljati o prihodnjem razvoju,
pa tudi opozoriti politike in podjetja ter spodbuditi razmišljanje o tem,
kako je mogoče razviti in izvajati etični kapitalizem na družbenopolitični
ravni, ne le v Nemčiji in Evropi, temveč po vsem svetu.
Z današnje perspektive ni priporočljivo še naprej širiti kapitalizma z
njegovimi slabostmi in temnimi stranmi, ne da bi s tem povzročili še
večjo škodo človeštvu, naravi ali okolju. Nasprotno, potrebujemo nov
kapitalistični koncept, ki bo vključeval prednosti kapitalizma ter varoval
in izvajal človekove pravice iz Ustanovne listine Združenih narodov in
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ohranjanje vrst v smislu stvarstva ter si prizadeval za trajnost in sookolje kot osnovni pogoj in temelj.
Kot novo socialno razvojno gonilo potrebujemo
"Etični kapitalizem".
Evolucijska prednost etičnega kapitalizma:
Po najnovejših raziskavah ustreza našemu genetskemu in
epigenetskemu, naravnemu, socialnemu in evolucijskemu
programiranju DNK: "Biti naš človek".

Cilji etičnega kapitalizma
Etični kapitalizem se osredotoča na razvoj trajnostnih, okolju prijaznih
izdelkov in poslovnih modelov ter na etične dobičke, ki postavljajo ljudi
na prvo mesto skupaj z naravo.
1. pravica do svobodnega razvoja
Vsaka oseba ima pravico do: Svoboda obveščanja, svoboda tiska,
upoštevanje medijskega kodeksa s strani odgovornih, do izobraževanja
in svobodnega razvoja ustvarjalnosti in osebnosti, prost dostop do
Código Universo prek izobraževalnih sistemov za najpreprostejšo (le z
razumevanjem) nevrobiološko prilagoditev obstoječe ustvarjalnosti v
njegovi verski skupnosti, kulture in njegovega ljudstva, pa tudi
razumevanje prej nerazumljenih religij, ljudstev, kultur, umetniških del
in inovacij ter pravico do prosto dostopnega interneta, izobraževanja,
šolskega, poklicnega in nadaljnjega usposabljanja, poleg tega pravico
do informacij o Código Universo in različnih medijskih kodeksih v
regionalno prevladujočem nacionalnem jeziku in v angleščini, poleg
tega pa tudi pravico do
brezplačen dostop do računalnika in brezplačne internetne
povezave.
2. zaščita mednarodne skupnosti
Vsak človek ima pravico do obrambe svojih svoboščin in dostojanstva
ter do zaščite svetovne skupnosti pred totalitarnimi državnimi sistemi,
diktaturami, terorizmom, vojnami, genocidom, mučenjem, zatiranjem,
izkoriščanjem, rasizmom, izključevanjem, lažnimi in zavajajočimi
informacijami ter pred neposrednim in prikritim, subtilnim širjenjem
strahu.
3. pravica do brezpogojnega temeljnega dohodka
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Vsak človek ima pravico do čiste pitne vode, obleke, zdravstvene
oskrbe, hrane in dostojnega stanovanja in/ali brezpogojnega
osnovnega dohodka, ki mu omogoča, da na lastno željo opravlja
prostovoljno delo za družbo ali naloge in dela, ki osmišljajo njegovo
življenje in prinašajo dodaten dohodek. Poleg tega pa mu mesečni
temeljni dohodek omogoča, da se postavi na eno od različnih ravni
bogastva v družbi. S sproščanjem svoje epigenetske ustvarjalnosti s
pomočjo Código Universo vsak posameznik prispeva k etičnemu
razvoju in gospodarskemu uspehu svoje države, podjetij in življenja s
širjenjem etičnih izdelkov in etičnih poslovnih modelov ter lastnim
gospodarskim sodelovanjem pri etičnih konceptih. Brezpogojni temeljni
dohodek bi moral zagotavljati dostojanstvo človeka. Davke morajo
plačevati le upravičenci do dela in računalniške izvedbe, torej podjetja
in organizacije. Delovna uspešnost ne sme biti več kaznovana z davki,
kot je bilo to v času fevdalne vladavine.
Davek na dohodek ali davek na delo se skupaj s stroški socialnega
sistema ter zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ukine in
nadomesti s spletnim prometnim davkom na kraju uporabe in dostave
ter s svetovnim proizvodnim davkom v državi občine/države
izdajateljice računa ali kraju proizvodnje, kjer podjetje opravlja svojo
dejavnost.
Davek na dodano vrednost ali prometni davek se reformira.
Način
Za uresničevanje ciljev etičnega kapitalizma ne potrebujemo države,
globalno pozicioniranega podjetja ali verske skupnosti, temveč ljudi po
vsem svetu, ki ne želijo še naprej podpirati izkoriščevalskih,
dominantnih in dualističnih sistemov ter želijo sodelovati pri pozitivnem
in odprtem oblikovanju etičnega sveta. Zakoni in ustave ne ovirajo
etičnega kapitalizma. Toda tudi v državah, kjer bo etični kapitalizem
prepovedan, hitrejši in močnejši razvoj ustvarjalnosti, boljše zdravje in
večja blaginja prebivalstva odprtih držav, ki živijo po načelih etičnega
kapitalizma, dokazujejo praktično in filozofsko svobodnejše možnosti
oblikovanja ljudi. Postopoma bo tudi v zaprtih družbenih sistemih (kot
kaže zgodovina zadnjih 500 let) prevladalo spoznanje, da brez
svobode, dostojanstva, blaginje in zdravja prebivalstva (z vedno večjim
številom svetovnega prebivalstva), spoštovanja Listine ZN o človekovih
pravicah in verske svobode nobena država ne more trajno preprečiti
razvoja družbenega sistema.
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Predlagana volilna vprašanja: Skupnost volivcev in
programska orodja umetne inteligence, ki jih je treba razviti in ki
izkoriščajo inteligenco roja prebivalstva (s čimer združujejo,
filtrirajo in pripravljajo vprašanja za razpravo, ki jih pripravijo
državljani), zagotavljajo po tri za in tri proti, nestrankarske,
neosebne, grafične filme z jasnimi razlagami, ki temeljijo na
dokazanih informacijah (ki jih pripravijo in preverijo glede na
dejstva in spoštovanje medijskega kodeksa nestrankarski
študenti na univerzah) in spodbujajo izobraževanje, znanje in
svobodno odločanje volivcev.
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Neposredna demokracija 2014 -2020
Vrnite se v našo desettisočletno zgodovino;
Več ljudi = več človekovih pravic,
več svobode, več blaginje, več zdravja, več življenja in več
informacij, več znanja.
Do zdaj smo v kapitalizmu ljudi prilagodili načinu delovanja
strojev, da bi imeli dobiček od proizvodnje. Z naraščanjem
svetovnega prebivalstva bomo z inovacijami prilagodili robote, ki
bodo v prihodnosti sami pisali svoje programe, ljudem. V
prihodnosti bo delo organizirano individualno, tako da bo vsakdo
lahko živel smiselno življenje v državi po svoji izbiri, v
dostojanstvu, blaginji in zdravju.
Povezava med ustvarjalnostjo, izobrazbo, demokracijo in drugim
razsvetljenstvom je bila dokazana v številnih raziskavah in te
rezultate raziskav ponavljam, ker menim, da pot v pozitivno
prihodnost z več življenjskega časa, ustvarjalnosti in izobrazbe
pri prebivalstvu izpodbija tudi navidezni argument nekaterih
vladarjev; prebivalstvo ni sposobno samoorganizacije z
neposredno demokracijo.
Pri tem se pozablja, da se že z objavo možnosti neposredne
demokracije hkrati visoko, umetno od zunaj s pomočjo medijev, v
naše možgane z mutacijami sinapse strahu postavljene meje
inteligence in občutki nemoči, z rešitvami svobode in osebne
odgovornosti zmanjšujejo, kar vodi iz IQ zmanjševanja strahu
trajne zanke in k njej:
a. Ali publikacije in razprave o učinkih strahov in miselnih blokad
zmanjšujejo te strahove? Prebivalstvo se nauči zaščititi pred
pretiranimi, neresničnimi strahovi in informacijami, ki paralizirajo
mišljenje, in jih ponovno ovrednotiti v njihovem pomenu in
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dejanski lestvici strahu, ne ignorirati teh ponovno ovrednotenih
informacij, temveč, če je to mogoče in potrebno ali če je mogoče
organizirati pomoč prizadetim, najti celostne rešitve za so-svet s
pomočjo rojovne inteligence ljudi v demokratičnih procesih, ki
raztapljajo strah.
b. Nevrobiološko in epigenetsko učinkovite možganske
ključavnice strahu, ustvarjalnosti in IQ (ki naj bi varovale pred
resničnimi nevarnostmi, genetsko programiranimi, se lahko
zlorabi za nedemokratično kontrolo populacije za zmanjšanje IQ
zaradi miselne strahovlade), se ponovno dvigne s suverenostjo in
ustvarjalnostjo, ki jo ponazarjajo procesi ustvarjalnosti v
umetnosti, pojasnjene inovacije ali rešitve problemov prek
zrcalnih nevronov in informacijskih obvodov v nevronski mreži
možganov. To je današnji znanstveno znani (tudi epigenetsko
učinkoviti) nevro-možganski čudež evolucije skozi spoznavanjeinformiranje za ohranitev sebe in vrste: medijsko in oblastno
veren, štiri leta brez moči, ki mu vladajo lažne novice in lobizem,
postane aktiven, ustvarjalno misleč demokrat in suveren
neposredne demokracije skozi ustvarjalnostjo ustvarjeno mrežno
oblikovanje (v trojnem smislu).
Nasprotniki neposredne demokracije pozabljajo tudi na to, da je
prebivalstvo zavarovano z veriženjem blokov; Roboti, trajnostna
prihodnost, ustvarjalnost, zdravje, svoboda, izobraževanje in
etični programi, programi za zmanjševanje stroškov in davkov ter
vsi programi za optimizacijo najboljših volilnih predlogov in
volilnih odločitev ljudi ter z BIG Data in njihovim prevodom v
akcijske načrte in zakonodajne predloge, se lahko uporabljajo
brez strankarsko povezanih politikov in lobiranja za ljudsko
glasovanje, od katerih so izbrani (Open Sours za razvoj in
nadzor volivcev) za volilne programe in vprašanja (za izvajanje
univerzitetno proizvedenih šestih filmov z dejstvi za in proti o
zadevnem volilnem vprašanju) sproščeni za glasovanje, po
ogledu šestih filmov z dejstvi, z državljansko volilno licenco.
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Davek na dohodek in plače bo odpravljen. Davčni sistem se bo
spremenil v etično ravnovesje (glej Etični kapitalizem) v skladu z
načelom "onesnaževalec plača škodo" in v davke na čisto
potrošnjo. Državljani, ki so kognitivno zdravi in se ne morejo ali
nočejo udeležiti volitev, bodo v volilnem letu plačali 10-odstotni
davek na svoj letni dohodek, saj ne sodelujejo v demokratičnem
volilnem procesu in svojim sodržavljanom vsiljujejo svoje
demokratično odločanje.

Svobodne, tajne in neposredne volitve
Uveljavite svoje človekove pravice z neposredno demokracijo!

Negativnemu regionalnemu, nacionalnemu in globalnemu
razvoju se je mogoče zoperstaviti le na isti ravni z etičnimi
idejami ter na podlagi ustave in zakonov, s čimer se z
neposredno demokracijo, ki temelji na vprašanjih, odpira
pozitivna prihodnost za vse ljudi.
S tajnim glasovanjem izberite, ali želite vi in vaši otroci živeti v
svobodnem svetu v zdravju in blaginji za vse.
Z neposredno demokracijo izglasujte, da se monopoli
nadzornega kapitalizma razbijejo z zakoni, da se megapodatki
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družbenih omrežij in obveščevalnih agencij sprostijo v obliki
osebnih podatkov za etični razvoj idej in da se uporaba
podzavesti s podatkovnimi napovedmi nadzornega kapitalizma
ne uporablja za zmanjševanje inteligence in IQ, osebnosti,
svobode, ustvarjalnosti, zdravja, življenjske dobe, demokracije,
finančne svobode in možnosti etičnega razvoja ter svoboščin
posameznikov, skupin ali narodov in da je treba nadzorni
kapitalizem z zakonodajo preoblikovati v etični kapitalizem v
korist vseh ljudi.
Neposredna izbira tem
Trije znanstveno preverjeni filmi za preverjanje dejstev in trije
filmi proti preverjanju dejstev, vsak po pet minut, o volilnem
vprašanju, bodo predstavljeni v medijih in družbenih medijih.
Vaš glas
Glasujte za sistem neposrednih volitev, ki za zasedbo vladnih
položajev uporablja najete strokovne vodje. V tematski
neposredni demokraciji se ne volijo stranke ali politiki,
temveč o izbrani in predstavljeni temi volitev glasuje suvereni
volivec prek volilne aplikacije.
Volitve z veriženjem blokov so tajne, varne in z njimi ni mogoče
manipulirati.
Registrirajte se za brezplačno mobilno aplikacijo Neposredna
demokracija v več kot 100 jezikih, da boste lahko odločali o
trajnostni naravi in etični prihodnosti v zdravju in dostojanstvu za
vas in vašo družino ter z vsemi o svojem življenju in svobodi.
Volilna aplikacija zbira in združuje volivce neposredne
demokracije, dokler se na petih ravneh ne oblikujejo regionalne,
državne ali globalne demokratične večine za neposredno
demokracijo. Bodite suvereni in se povežite s svobodomiselnimi
ljudmi na družbenem omrežju www.the-sovereign. se družite s
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svobodomiselnimi ljudmi v okviru projekta Issues Direct
Democracy, sklepajte prijateljstva in izmenjajte ideje.

Izberite, kako želite živeti
www.the-sovereign. com aplikacijo za izbiro, da
bi našli nove prijatelje za boljše življenje.

Če ima vsak štiri prijatelje, bomo v kratkem času
eksponentno pridobili demokratično večino in
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lahko zahtevali spoštovanje človekovih pravic in
trajnostni razvoj kapitalizma.
Že s sedmimi odstotki
www. the-sovereign. com volivci lahko
izboljšate svet.
Pomislite, kako hitro lahko družbeno omrežje
zraste v štirih letih.

družbeno omrežje
www.the-sovereign.com
Na negativne in globalne izzive se lahko odzovemo le
etično, pozitivno, globalno in v nacionalnih državah z
etično ustvarjalnostjo.
Suvereni klub neprofitne organizacije Fundacion Liedtke
v Puerto de Andratx Mallorca ni politična stranka,
ideologija ali religija, temveč globalno delujoče gibanje
navadnih ljudi, ki se v vseh državah zavzema za etično
zasnovano trajnostno okolje in so-okolje v nacionalnih
državah ter s pomočjo "programov za inteligenco roja
ustvarjalnosti človeštva" v skladu z razvito kulturo vsake
države pomaga spremljati optimalno in etično življenje v
svobodi, dostojanstvu in samoodločbi na poti k boljši
prihodnosti za ljudi v državi v neposredni demokraciji.
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Zahtevajte neposredno demokracijo, spoštovanje
človekovih pravic in etični kapitalizem:

V VAŠEM MESTU
V VAŠI DRŽAVI
V VAŠI SKUPNOSTI DRŽAV
GLOBAL
Glasujte zdaj o temah neposredne demokracije
in dobili boste model družbe, ki ga zagotavlja temeljni
zakon ali ustave držav, če se bo z vami strinjalo dovolj
ljudi v vaši državi.
Ne več države, ampak manj države z manj zakoni in
predpisi ter nekaj trajnostnih svetovnih okvirov vodi v
boljšo prihodnost.
Postanite aktivni za svojo svobodo in svobodo vseh
ljudi!
Neposredna demokracija je tako preprosta.
Glasujte z aplikacijo za globalne neposredne volitve in
se prek družbenega omrežja www. the-sovereign
povežite z ljudmi, ki jim je mar za nov etični svet v miru,
svobodi, zdravju in blaginji za vse ljudi. com z ljudmi, ki
si prizadevajo za nov etični svet v miru, svobodi, zdravju
in blaginji za vse ljudi. Izmenjajte se z njimi in skupaj z
njimi oblikujte bolj pravično in svobodno lokalno in
globalno družbo za vas, vaše otroke in vse ljudi.
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V glasovanje in razpravo prinesite svoje ustvarjalne
predloge za izboljšave, da bi izboljšali demokracijo,
družbo, okolje in svet okoli nas.
Svoboda oblikovanja sveta se ustavi tam, kjer država,
izdelki ali storitve podjetij ne ščitijo in spodbujajo
človeka in ustvarjalnega trajnostnega so-sveta, temveč
omejujejo, škodujejo ali zmanjšujejo dostojanstvo,
ustvarjalnost, svobodo, zdravje, IQ, življenjsko dobo in
blaginjo državljanov in so-sveta.
Okolje in svet okoli nas, človekove pravice in ustave
označujejo pot do nove svobode, zdravja, dostojanstva
in blaginje za vse.
Uveljavite svojo pravico do samoodločanja,
ustvarjalnosti in življenja brez strahu.
Imamo čas, ker nam ustreza.
in še naprej zbirajo podpornike na volilni platformi
www.the-sovereign. com, dokler se ne oblikujejo večine
prebivalstva:

v kategoriji MESTA,
REGIONALNA,
V DRŽAVAH IN PO SVETU
so se zavzeli za volilni sistem neposredne
demokracije, da bi se v skladu z ustavami in
temeljnimi zakoni držav parlamentarna
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demokracija spremenila v neposredno
demokracijo z etičnim kapitalizmom, usmerjenim
v človeka, okolje in naravo v vsaki državi.
Medtem bomo volilno aplikacijo pustili kot
Razvijte aplikacijo "the-sovereign app", šifrirano z
veriženjem blokov, za tajno glasovanje in jo za države
naprogramirajte v vseh prevladujočih državnih jezikih.
"The-Sovereign" volilni sistem volilne aplikacije bo
uporabljal varnost šifriranja veriženja blokov. V volilni
aplikaciji, ki še ni bila razvita, bosta identifikacija in
glasovanje ločena, da se zagotovi anonimnost volivcev.
Z volilnim programom aplikacije:
www.the-sovereign. com bomo ustvarili pravičnejši in
bolj trajnosten svet, ki bo s programsko opremo umetne
inteligence in rojovno inteligenco globalne družbe
sprožil naslednji, že dolgo zapozneli evolucijski korak
družbenih sistemov ter oblikoval najboljšo možno
prihodnost za ljudi in okolje.
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Volilna vprašanja niso podvržena vplivu lobijev, trga,
politikov, medijev ali strank, saj volivci niso združeni v
stranke ali skupine volivcev in se na z veriženjem
blokov zavarovanih suverenih volitvah volilnih rezultatov
srečujejo le po svoji svobodni volji suverenega
odgovora na volilna vprašanja. Nadaljnji tajni varnostni
ukrepi zagotavljajo, da na volilna vprašanja, volitve ali
volivce lobisti, stranke, mediji ali vlade ne morejo
vplivati ali jih kupovati z volilnimi darili, kolikor je to
mogoče. Fundacion Liedtke in organizatorji Neposredne
demokracije ne objavljajo seznamov z imeni donatorjev.
Financiranje ali sponzoriranje Suverene neposredne
demokracije ni mogoče, saj ne želimo dovoliti nobenega
vpliva na volilna vprašanja.
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Postanite samozavestni in sodelujte.
Ne prepustite oblikovanja prihodnosti sveta lobistom in
vladam.
Tudi če politiki popustijo z demonstracijami,
Bodite opozorjeni, pazite in takoj pokličite za
Neposredna demokracija.
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Vaša prva globalna izbira
o vzpostavitvi globalne neposredne demokracije
Na neposrednih volitvah lahko sodeluje vsaka
oseba, ki je stara 14 let.

Vaša glasovnica za Blockchain
o prvem načelnem vprašanju

Prijavite se na prvo izbiro, da vas bomo lahko obvestili, ko bo čas
za odhod.
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Volilni obrazec:
Ime Priimek Priimek
Starost
Država (izbor)
Mesto (izbor)
Poštna številka ( )
Elektronska pošta:
Telefon
Whatsapp
Materni jezik (izbor)
Dodatni jezik (izbor)
Vaši podatki so tajni in se ne bodo delili ali prodajali, zagotavljali z oglaševanjem, temveč se
bodo uporabljali le za globalno distribucijo suverene neposredne demokracije, brezplačne
zdravstvene aplikacije za vse ljudi ter za Globalpeace Campus Peace Center z notranjimi
piškotki, da vam zagotovijo dostop do informacij za ustvarjanje etičnega kapitalizma z
novim in boljšim svetom.

Želite neposredno demokracijo?

O Da
O Ne
O brez mnenja
(ustrezno označite)

Suverene volitve z blokovnim veriženjem ščitijo pred
prirejanjem volitev in korupcijo na lokalni in svetovni
ravni.

129

Fundacion Liedtke
Organizacijski oddelek Suveren

Kdo je neprofitna organizacija Fundacion Liedtke?
Fundacion Liedtke upravlja prihodke in donacije Sovereign Coin,
umetniška dela ter nepremičnine, delnice in sredstva donatorjev
za izvajanje neposredne demokracije, aplikacijo globalnega
zdravstvenega sistema in gradnjo kampusov Globalpeace ter
vodi zasebni Sovereign Club za izvajanje neposredne
demokracije.
Suvereni klub Fundacion Liedtke ni politična stranka ali religija (in
ne želi postati stranka ali religija), temveč demokratično ljudsko
gibanje ljudi, ki se ukvarjajo z vprašanji sedanjosti in prihodnosti
ne glede na veroizpoved, pripadnost politični stranki, ideologijo,
svetovni nazor, socialno, finančno ali etnično pripadnost,
usmerjenost v družbene ali izobraževalne skupine, barve kože,
spola ali starosti, le na dejanska vprašanja in teme volitev, da bi
skupaj organizirali koncept etičnega kapitalizma, usklajenega z
ljudmi in naravo, z globalno neposredno demokracijo, v okviru
ustreznih nacionalnih ustav, mirno in demokratično v korist vseh
ljudi po vsem svetu na spletu, da bi glasovali o novem
trajnostnem skupnem svetu v miru, zdravju in blaginji za ljudi in
naravo.
Za vsako državo se ustanovi klub državnega suverena, ki
upošteva kulturo, zakone in ustave države ter jezik(e) države ter
organizira in predlaga suverenu v odločanje in glasovanje
diferencirana volilna vprašanja za državo s predlaganimi
rešitvami.
Na klub suverena, tako kot pri oblikovanju glasovalnih vprašanj,
ni mogoče vplivati od zunaj.
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Oglaševanje ali sponzoriranje v medijih kluba Sovereign Club ni
mogoče.
Podatki pridobitelja ali donatorja Sovereign Coin so zaščiteni v
verigi blokov.

Naloge Fundacion Liedtke
Fundacion Liedtke z neto izkupičkom od prodaje donacij suverenih kovancev
100 % financira tri osrednje točke za spodbujanje etičnega in ustvarjalno
trajnostnega sveta:
a.)
b.)
c.)

vzpostavitev neposredne demokracije "Suverena
izgradnja mirovnih centrov "Globalpeace Campus" in razstave
Nova renesansa: i = E = MC2
raziskovanje in programiranje brezplačne aplikacije za
spodbujanje zdravja in ustvarjalnosti "aimeim" v več kot 100
jezikih.
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Suvereno socialno omrežje:

Sovereign-Star:

Sovereign-Fink:

Družabno omrežje: videoposnetki, filmi, fotografije in
besedila o
Teme in izbirna vprašanja z izbiro jezika in
Označevanje maternega jezika za
Izmenjava informacij + prošnje za prijateljstvo z
Koledar sestankov za osebno spoznavanje
javna videokonferenčna skupščina in
Obod dogodka

Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain in posebej zavarovana
telefon in video z zaščito pred dotikom
Konferenčni klic
Suverena pošta:

Blockchain in posebej zavarovani
E-poštni sistem

Suveren-Lark:

Blockchain in posebej zavarovan
Besedilo, fotografija, video sistem prijateljstva suverena
Skupnost
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Etična pravila suverenih komunikacijskih sistemov
Negativne informacije, ki kršijo Medijski kodeks, Listino ZN o človekovih
pravicah, človekovo dostojanstvo, poveličujejo, spodbujajo ali promovirajo
sovraštvo, nasilje ali ustrahovanje in diskriminacijo, so očitno napačne kot
dejstvo ali skušajo omejiti svobodo obveščanja, ustvarjalnost, demokracijo in
razvoj trajnostnega okolja ali izobraževanje prebivalstva, bodo izbrisane.
Uporabnik potrjuje, da ne bo uporabljal suverenih komunikacijskih sistemov za
navedene negativne informacije, saj se mu lahko kot uporabniku komunikacij
in članu, veleposlaniku ali generalnemu sekretarju države prepove dostop do
"Kluba suverenih držav".
Suverena varnost podatkov: uporabniki in volivci ostanejo tajni.
Vsi zasebni podatki uporabnikov družbe Sovereign in vsi podatki
komunikacijskih sistemov družbe Sovereign: Falcon, Post, Fink in Lark
ostajajo lastniška in neomejena lastnina uporabnikov, ne bodo prodani ali
deljeni in so zaščiteni z veriženjem blokov.
Blockchain Sovereign Coin ščiti vašo globalno neodvisnost.

Zaradi ohranjanja zaupnosti volivcev in uporabnikov omrežja Sovereign lahko
upravljavec omrežja Sovereign vse podatke uniči, ne da bi jih nadomestil.
Uporabnik komunikacijskih sistemov Sovereign s tem in z uporabo
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informacijskega sistema Sovereign soglaša, da upravljavec omrežja Sovereign
v primeru nevarnosti (npr. zakonskih sprememb v državi stalnega prebivališča)
s strani organov, vlad, hekerskih napadov ali tretjih oseb njegove podatke
nepovratno uniči (brez povračila stroškov s strani upravljavca za obnovitev ali
povrnitev podatkov). Vaše premoženje in pomembni podatki bodo na vašem
telefonu, ključku ali računalniku ostali varni in zaščiteni z veriženjem blokov.
Po izbrisu se lahko uporabnik ponovno registrira, saj se strežniki Sovereign
upravljajo na novih lokacijah v primeru obstoječega tveganja vmešavanja v
volitve, poskusa izvidovanja, oblikovanja volilnega vprašanja, tajnega
glasovanja ali volilnega sistema po zakonih različnih držav.

Družabno omrežje Sovereign je brez oglasov in piškotkov
Uporaba družbenega omrežja Sovereign, vključno s sistemi: -Falcon, -Lark, Fink in -Post, je brezplačna.
Registrirani uporabniki Social Network Sovereign bodo prejeli obvestilo o
zaključku programa varne komunikacije.
Brezplačna registracija kot uporabnik Social Network Sovereign
Volivcem neposredne demokracije za uporabo varnega socialnega omrežja
Sovereign ni treba postati član kluba Sovereign.
Ta prijava je brezplačna in vam ob zaključku zagotavlja mesto v programu
suverene varnosti:

Mreža za registracijo Suveren www.the-sovereign.com
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postanite član
v klubu Sovereign
Organizacijske strukture Fundacion Liedtke
Umetniške zbirke "Nova renesansa: i = E = MC2",
in "Sovereign", Fundacion Liedtke
in
Suvereni klub za uresničevanje neposredne demokracije
Suveren je klub brez pravne osebnosti, ki pomaga uresničevati
nacionalne organizacije neposredne demokracije.
V prvem koraku so podani nekateri predlogi za spremembe in
njihovo izvajanje kot delovna podlaga za spremembo smeri
globalne etične družbe za nov svet, ki jo je treba prilagoditi
okoliščinam in zahtevam posamezne države.
Vsak član Kluba lahko predloži predloge in volilna vprašanja za
volitve, o katerih bodo nato spremembe in sprejem na volilno listo
organizirali suvereni veleposlaniki in generalni sekretarji Kluba v
državi in prebivalci zadevne države v KI Wiki volilno vprašanje
medijski postopek s preverjanjem dejstev brez strank ali oseb
glede na volilne teme v nacionalnem jeziku za volitve.
Spletna stran www.the-sovereign. com je dvakrat zavarovan z zatiči. Cuckisov ne določamo mi,
podatki se ne prodajajo, temveč se uporabljajo le za spodbujanje miru in razvoja neposredne
demokracije. Vsi podatki o suverenih volivcih in članih Suverenega kluba so rezervirani samo za
mirovne in demokratične projekte in so strogo zaupni. Rezultati lokalnih, državnih in svetovnih
volitev so objavljeni na spletu brez imen in osebnih podatkov. Samo volivec lahko s svojo šifrirano
mobilno aplikacijo preveri oddani glas v volilni statistiki v verigi blokov. Vladni organi nimajo
dostopa do podatkov uporabnikov. Volilni program, ki je bil ustvarjen z veriženjem blokov v okviru
volilne aplikacije neposredne demokracije; the-sovereign.global bo objavljen na spletu za
pregled in nadzor strukture programa.

Prijavite se zdaj kot brezplačni član kluba Sovereign.
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Suverena organizacija je v nastajanju
Prijava za veleposlanika ali generalnega sekretarja
suverene organizacije
postanite veleposlanik ali generalni sekretar države.
suverene organizacije, če si želite prizadevati za globalno
neposredno demokracijo.

Prijavni obrazec:
Organizacija države: www.the-sovereign.com
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Nakup državnih kovancev z donacijo
Naročite državne kovance in podprite
vzpostavitev globalne neposredne demokracije
Če vsakdo donira ali kupi 20 suverenih kovancev na leto, smo
neodvisni in finančno močni, da uvedemo svobodo obveščanja,
državljanstvo in demokracijo ter
branimo svoje
zdravje in svobodo.

DRŽAVNI KOVANEC
Zgodovina kaže: ustvarjalnost omogoča svobodo, mir in
zdravje.
Za fevdalce ima denar le funkcijo igralnega denarja, saj imajo ta
denar, ki ni pokrit z vrednostjo, proizveden kot menjalno
sredstvo, da bi lahko zamenjali pomembne dobrine za vladanje,
kot so mediji, organizacije, politiki, podjetja neodvisnega
srednjega razreda, delnice, nepremičnine, premoženje, pa tudi
delovni čas, zdravje, življenje, ustvarjalnost, inovacije in svobodo
ljudi za denar.
Kar je samovoljno na voljo vladarjem (denar), postane za
prebivalstvo prek lažne podobe in šolskega sistema svobode,
dela, zdravja in blaginje, nabit igralni denar globalnih fevdalnih
sistemov, predmet menjave (kot na začetku kolonizacije:
steklene kroglice v zameno za zlato), ki v monopolu človeške
svobode prebivalstvu še naprej odžira duhovne in denarne
vrednosti ter sredstvo menjave zlato in denar ter se kopiči pri
vladarjih, spremlja pa ga vedno večja moč.
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Posebnost državnega kovanca je, da je
se uporablja izključno za gradnjo svetovnega miru, zdravja in
človeške suverenosti, v ta namen pa je na voljo spletna stran za
neposredno demokracijo, imenovana: www.the-

sovereign.com.
za ustanovljeno organizacijo.
Fundacion Liedtke bo izdal 100 milijard državnih kovancev (TSG
Coins) v apoenih po 1 TSG Coin, da bi zgradil in razširil nov
etični svet.
Neto izkupiček od podarjenih ali prodanih "suverenih kovancev"
bo 100-odstotno porabljen za izgradnjo:
a.)
b.)
c.)
d.)

neposredne demokracije, "suveren".
mirovnih centrov "Globalpeace Campus" in
"Nova renesančna razstava: i = E = MC2"
ter za raziskave in programiranje brezplačne aplikacije za
spodbujanje zdravja in ustvarjalnosti "aimeim" v več kot 100
jezikih.

Državne kovance je mogoče pridobiti z ustvarjanjem objektivnih
(inovativnih) umetniških del in inovativne umetnosti s
svetovnimi idejami od javnosti ali lastnikov umetniških del, tako
da jih zamenjajo za državne kovance in tako prispevajo k razvoju
pozitivnega sveta. Umetniška dela, ki so vključena v državno
umetniško zbirko odprtega muzeja iz lastništva ali proizvodnje,
morajo biti objektivno in znanstveno razvidna iz "ocene
Artinvesta" z inovacijami AAA. AA ali A, katerih vrednost je
izražena v certifikatu Artinvest.
Svobode, ustvarjalnosti, zdravja in bogastva prebivalstva prvič ne
morejo izčrpati suvereni sistemi. Kulturna vrednost, ki jo
prebivalci ustvarijo z umetniškimi deli iz zbirke Sovereign artwork
collection, je združena v Fundacion Liedtke. Suvereni kovanec
138

ima v prihodnosti še posebej velik potencial svobode in
dopolnjuje novo nastajajoče okoljske in so-okoljske trge
neposredne demokracije z etičnim kapitalizmom.

Svoboda državljanov: tako je suvereni kovanec nova kulturna
dobrina, ki se ustvarja sama in omogoča umetnosti in umetnikom
brez državne pomoči ali odvisnosti od galerij nove svoboščine, ki
spodbujajo ustvarjalnost, zdravje, izobraževanje in demokracijo,
z inovacijami pa tudi blaginjo prebivalstva.
X Naročilo z bančnim nakazilom za nakup suverenih kovancev v
podporo neposredni demokraciji:
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"Državni kovanec (TSG-C)"
Če kupite kovance, jih vplačajte na račun neprofitne fundacije
Fundacion Liedtke v Puerto de Andratx Mallorca, ki bo 100 %
neto izkupička brez kakršnih koli upravnih ali drugih pristojbin
uporabila za izgradnjo globalne zbirke
"Neposredna demokracija suveren"
"Globalpeace Campus Centers" in
"aplikacija za zdravje aimeim" se uporablja.
Bančni podatki za takojšnje bančne prenose
Imetnik računa: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625
Swift: CAIXESBB652

Umetniška dela s certifikatom Artinvest

Državni kovanec

Varnost: vzpostavitev neposredne demokracije v svobodi, miru in zdravju za
vse ljudi.
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Naročilo državnih kovancev www.the-sovereign.com
X 20 državnih kovancev = donacija 20 evrov
X 100 državnih kovancev = 97 evrov donacije
X 1.000 državnih kovancev = 950 evrov donacije
X 10.000 državnih kovancev = 9.000 evrov donacije
X 100.000 državnih kovancev = 80.000 evrov donacije
X 1.000.000 državnih kovancev = 7.00.000 EUR donacija
X Kreditna kartica ali račun in bančno nakazilo
X Državni kovanec Naročilo s Pay Palom/
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Zaključek:

Odločitev o naložbi
Niklas Luhmann 1996
Najbolj impresivne ponovne opise, ki smo jih doslej opazili in
gojili v družbi, najdemo v kopernikanski revoluciji in še bolj
radikalno v makro- in mikrorazsežnostih sodobne fizike. Toda ta
sprememba stališč je predstavljena kot rezultat znanstvenih
raziskav, ki se jim je treba podrediti, ker je to resnica. Pri tem se
ne upošteva dejstvo, da družba sama omogoča takšne
raziskave, njihovo objavo in sprejemanje. Očitno je pomembno,
da raziskave niso več zavezane nadaljevanju religiozno
utemeljene teze o svetu. Toda ali je to zadostna perspektiva za
naslednje tisočletje ali za nadaljevanje ponovnega opisovanja
sveta? Ali: kako se lahko družba odzove na dejstvo, da je
znanost sama sprejela pragmatično izbiro metod in
konstruktivistično epistemologijo? Ponovni opisi so vsekakor
stvar znanosti, ki sama spreminja probleme s tem, da predlaga
nove rešitve problemov, pa tudi s spoznanjem, da so problemi
nerešljivi. Poleg tega je treba pomisliti na množične medije, ki z
vedno novimi informacijami spreminjajo možnosti pogleda v
preteklost. Predvsem pa poezija služi temu, da preteklost iztrga
iz pozabe in jo predstavi tako, da jo je mogoče na novo opisati
aletheia v prvotnem pomenu. Toda kako je vse to mogoče, če se
svet sam nenehno obnavlja z odločitvami. Poleg klasičnih
redeskripcij, katerih cilj je aletheia, se zdaj pojavljajo tudi druge
oblike komunikacije, ki ustvarjajo informacije o odločitvah.
Družba se obnavlja, problem pa je, kako lahko komunikacija
sledijo, kako lahko sama ohranja družbo v koraku s časom.
Družbo, ki se nenehno obnavlja z odločitvami, je treba razumeti
kot sistem, ki ustvarja lastno negotovost. Človek ne ve vnaprej,
kako se bodo iztekle naslednje politične volitve, ali in kje bo
zaradi nihanja denarja na mednarodnih finančnih trgih prišlo do
naložb ali kdo se bo s kom poročil. Svet, ki se mora s tem
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spoprijeti, je verjetno mogoče razumeti le kot entiteto, ki se
uresničuje v času in nenehno ustvarja novo prihodnost, ki je še
vedno odprta. V tej luči obstaja izomorfizem med družbo, ki
odloča o sebi, in svetom, ki je odprt za prihodnost in katerega
sedanje stanje, strnjena preteklost, ne določa, kaj bo "prišlo". Te
svetovne razmere se pojavljajo v številnih izrazih, s katerimi se
družba trenutno ukvarja, da bi se jim prilagodila. Govorimo o
tveganju in izračunu tveganja ali o inovacijah in ustvarjalnosti, da
bi ustvarili pogoje za čim bolj raznolik prihodnji razvoj.
Človek se opogumi in gotovo ne bi rešil problema, če ne bi storil
ničesar in čakal. Da bi lahko za nazaj razumeli, kaj se je zgodilo z
lastnim sodelovanjem, je treba predložiti dejstva. To pomeni, da
sveta ne moremo več pojmovati kot celote stvari (vidnih in
nevidnih), kot "Universitas Rerum". Koncept sveta postane
korelativni koncept odločanja, omejitve možnosti odločanja pa so
dane bolj z lastno zgodovino kot s svetom, ki je ostal
nedotaknjen. Prav zato ima literatura (in lahko bi dodali tudi
znanost) prej omenjeno funkcijo širjenja spomina. Poleg tega
mora svet, če dopušča sprejemanje odločitev, priznati, da čas s
tem postane nepovraten (saj se razlika med preteklostjo in
prihodnostjo nenehno obnavlja) in da se to zgodi z dogodki, ki
kažejo pomen, čeprav ne trajajo in se s svojim pojavom že
umaknejo. Tako nastane svet, ki je zgodovinski v ožjem pomenu
besede in ki svoje dinamike ne dolguje posebnim silam (energiji),
temveč nestabilnosti svojih osnovnih sestavin. To je lahko le
svet, ki ne omogoča več opore. Opazovanje sveta je tako
usmerjeno nazaj k tistemu, kar se je zgodilo in česar prav zato,
ker se je zgodilo kot dogodek, ni več mogoče spremeniti. Ta opis
sveta še toliko močneje poudarja prihodnost, v katere neznanosti
se skrivajo možnosti, za katere (ali natančneje) uresničitev se je
mogoče odločiti.
Prof. Niklas Luhmann
Univerza v Bielefeldu
Svetovalec razstave umetnosti Art Open
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