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Преводи 
Ние молим за подкрепа с преводите на книгата "Der 
Souverän" и нашите Souverän уеб страници на други езици, 
тъй като различните езици на немския текст с програмата за 
превод на текст DeepL на други езици са били преведени, 
ние молим за вашата помощ чрез корекции на текстовете на 
превода в Mail под:  
text@the-sovereign.com  
 
С удоволствие ще предоставим книгата "Der Souverän", 
преведена на всички други езици, безплатно като PDF на 
всички интернет потребители и ще създадем допълнителни 
уебстраници на Souverän с преведените текстове. Моля, 
изпратете имейл, за да изясните въпросите, свързани с 
авторските права, при преводите от немския текст на друг 
език, на който все още не е преведен: 
book@the-sovereign.com  
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Обновяване на света  
чрез изследвания и образование 
 
Информацията е вирус или лекарство 2003 
 
Информацията променя здравето и обществото ни. 
Терористичните атаки ни показват по ужасяващ начин това, 
което е било пропуснато през последните векове. Трябваше 
да научим, че назадничавите вярвания и идеологии могат да 
доведат до еволюционно нищожество, безнадеждност, 
депресия и/или агресия.  
 
В продължение на векове забраната за живописно 
представяне на природата и Бога се проявява чрез 
тълкуването на Корана, като по този начин се установява 
забрана на фантазията в подобластите на въображението, 
което носи и води до опустошителни последици за 
вярващите, ако религиозните заповеди се тълкуват твърде 
стриктно. Последиците могат да бъдат разбрани, ако се 
приравни премахването на ограничението на визията и 
творчеството към религиозно нарушение и по този начин се 
прехвърли работата за бъдещето само на Бога. 
 
Такова предаване на бъдещата власт на Бога не 
съответства на развитието на света, защото в еволюцията 
на съзнанието прозренията на хората са допринесли за това, 
че развитието на собствения им вътрешен свят, невронната 
мрежа на човека и обществото винаги са в съответствие с 
външния свят. Бихме могли да кажем също, че природата, 
еволюцията, силата на бъдещето, визията, изкуството и 
творчеството - всичко това идва от Бога и следователно е и 
приносът на хората за развитието на света. Строгото 
разделение между Бога и хората води до добре познатите 
дисхармонии у вярващите (намаляване на личността, 
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страхове, депресии, пристрастявания и агресии) и по този 
начин укрепва властта на силните чрез мистицизма, както 
през Средновековието в Европа и това води до преследване 
и изгаряне на носителите на знанието в християнския свят. 
Във времето преди Корана и преди фаталистичното 
тълкуване на Корана, което се наложило по-късно, в същата 
културна сфера са били създадени високи културни и 
хуманистични постижения. Спомнете си например за 
пирамидите, Александрийската библиотека, поезията, 
астрономията, архитектурата, математиката, медицината и 
изкуствата. 
 
 
Заповед за хората да не им се позволява да си представят 
нещо непознато за тях, еволюция, неща, процеси, системи, 
бъдеще, Бог, с които те все пак се сблъскват ежедневно, 
като необходимост или ритуал, или да не им се позволява да 
следват интуицията си, блокира въображението им. Това 
води до факта, че зависимостите от държавата и религията 
са присъщи на системата, тъй като по този начин в самите 
хора не се създават невъображаеми, духовни конструкции на 
бъдещето, а се предполага, че населението черпи сили от 
религията и държавното ръководство - от дадените от тях 
насоки и закони. Това означава, че поради забраната на 
въображението хората не могат да създават нови идеи, 
образи или ценности за себе си в един обърнат назад свят и 
по този начин не могат да изграждат съвременни идеали за 
бъдещето, и то въпреки факта, че Христос и Мохамед са 
били велики визионери и носители на промени.  
 
Без собствени и нови ценности няма творческо и 
продуктивно формиране на бъдещето. Еволюцията и 
просперитетът, както на отделния човек, така и на 
обществото, са възможни само с трудности поради 
ограниченията на творчеството и визията. Популацията 
спира на предвидените за нея етапи на развитие или не се 
развива в съответствие с естествените еволюционни 
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програми на гените. Затова не е изненадващо, че в 
обърнатите назад религиозни системи и идеологии 
референтните системи и ценности на миналото се 
идеализират. 
 
В днешния ден се води борба за разпределение на 
ценностите от вчера. Вследствие на това и от страх от 
новото и странното се води борба срещу хората, които 
променят ценностите, които прокарват революция на 
съзнанието - с други думи, които насърчават социална 
система, ориентирана към бъдещето. Описаният по-горе 
феномен се отнася за повечето самостоятелни идеологии и 
системи от вярвания. Нарастващата дистанция до крайните 
фаталисти, терористите и неонацистите чрез познанието, 
въображението и формирането на бъдещето допринася за 
това, че те се изключват от развиващия се свят и живеят 
само в собствения си свят - реагирайки или действайки все 
по-агресивно и, от наша гледна точка, все по-нехуманно. 
 
Но които, поради фаталистичното си възприятие, действат в 
съответствие с религията си, с убежденията си или по 
вътрешна необходимост и в съответствие с Божиите 
заповеди, както и от световете на бъдещето и на 
изследванията, от които смятат, че са изключени от Божието 
слово (с тълкуване на ограничението на въображението) и в 
тези светове на неверниците виждат образите на своите 
врагове и затова искат да се борят и да унищожават други 
религии или образи на света и техните символи (както 
показват терористичните атаки).  
 
Това е лесно възможно, защото лидерските групи на 
властовите системи (също и демократичните държави), 
съчетани с религии, идеологии и вярвания, както вътрешно 
(членовете, принадлежащи към системата), така и външно 
(трети страни), по-нататъшното развитие, откритост, 
творчество и еволюция за поддържане на властта бъде- и 
предотвратяване. Тези, които не принадлежат към най-
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близкото ядро на властовите системи, са заблуждавани или 
сплашвани, плашени, а личностното им развитие се 
нарушава от информационните филтри. Онези, които чрез 
творчеството си, противно на всичко, раждат нови идеи, 
които обединяват хората, създават нови ценности и идеали, 
са представяни за лъжци или са изправяни пред съда като 
измамници и нарушители на закона, изолирани от 
семействата и обществото. В близко бъдеще 
образователната пропаст между културите няма да се 
промени елементарно, защото дори в западния свят все още 
не са осъзнати и не са спрени ползите от декодирането на 
изкуството чрез музеите и медиите, както и въвеждането на 
декодирането на изкуството като задължителен предмет в 
училищата, защитата на творческите личности чрез 
конституциите и манипулирането на мозъците чрез безумно 
разпространяващата се негативна медийна информация от 
кръгове, придържащи се към остарели инструменти на 
ръководство. 
 
Точно в този момент, в почти еднаквата изходна позиция на 
Западния свят, Ориента и Третия свят по отношение на 
повишаването на креативността чрез подобряване на 
невронната мрежа, се крие възможността, че с глобалното 
въвеждане на формула за креативност чрез медиите с нови 
програми и съдържание (тъй като това би трябвало да бъде 
оптически картинна - независима от четенето, писането и 
предишното образование - система за посредничество) 
всички хора биха могли да направят една и съща стъпка 
едновременно. Крайните ексцесии, несъответствия и 
недоразумения между културите, религиите, идеологиите и 
народите биха намалели значително, ако се въведе такава 
формула на творчеството - която по-правилно би трябвало 
да се нарича формула на живота или формула на мира. Това 
би било чудесна възможност да се повиши нивото на 
творчество и интелигентност в световен мащаб и да се 
намалят тероризмът и опасностите от война. 
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Творчество и мозъчни блокове до днес 
В историята на Европа сме имали опит с това, че достъпът 
на населението до знания (четене и писане) е бил 
възпрепятстван от религията, съчетана със системите на 
властта. Това положение е нарушено едва през XV в. от 
Йоханес Гутенберг и неговото изобретение на 
книгопечатането, което води до размножаване и 
разпространение на книгите, а оттам и на знанието в 
тогавашния свят. Статистиката показва, че по онова време 
привилегированите хора в Европа са имали около 900 000 
книги. Век по-късно, благодарение на Гутенберг, те вече са 
девет милиона. Гутенберг има значителен принос за 
преодоляването на елитарната блокада. 
 
Доминацията на монопола на администрацията на знанието 
продължава дълго време, но в отделните териториални 
провинции на Германия предишната привилегия да можеш 
да четеш и пишеш се превръща в задължение едва в края на 
XVIII в. благодарение на усилията на Просвещението. През 
1794 г. в Прусия е въведено задължително училищно 
образование в немскоезичния свят. Но не само тук, а и в 
повечето европейски страни по това време започва 
ограмотяването на населението. Целта е била също така да 
се пребори с бедността, невежеството и летаргията на 
хората и по този начин да допринесе с активност и 
производство за поддържането и подобряването на 
държавата. Бавно условията на живот на населението 
започват да се подобряват, средната продължителност на 
живота се увеличава, а детската смъртност постоянно 
намалява до днес. От 200 години насам обучението за 
грамотност, образованието и ученето допринасят за 
експлозивното разпространение на знанието и разбиват 
монополите на знанието, описани по-горе. 
 
Днес чрез всички медии ежедневно ни залива огромен поток 
от информация, без която вече не можем да си представим 
живота си, и ни затруднява да различим важното от 
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маловажното. При някои силно чувствителни хора това води 
до въздържане от медийна информация или, ако е 
предложена или подбрана неправилно, до депресия, агресия 
или самоубийство, а при крайния фатализъм, под 
ръководството на наставник, до симбиоза между 
самоубийство и агресия. При тези процеси, стимулиращи или 
предизвикващи болести, мозъкът е временно или трайно 
парализиран в големи области от умствени или емоционални 
вируси. Негативните източници на информация включват 
също така, в степенуван ефект, филми и игри на ужасите или 
съответните печатни продукти, както и негативно 
преувеличени радио, печатни и телевизионни новини и 
репортажи, които предизвикват страхове в съзнанието на 
получателя. Това не съответства на еволюционно, 
информационно ориентираните, генно програмирани сетивни 
органи на човека, както и на невронната мрежа на мозъка му, 
че в радиус на живота му от най-много около 100 км в 
съзнанието на наблюдателя може да се имплантира 
информация от негативен вид и информация, изкривяваща 
реалността, като психични вируси, които не са подготвени и 
тук намаляват невронната мрежа по такъв начин и я 
манипулират по такъв начин, че водят до негативно познание 
за света, така че тези хора искат да постигнат своята 
изолация от този негативен свят, също по степенуван начин. 
Прякото приемане на информация от сетивните органи, 
което се е развило в резултат на еволюцията, е ограничено 
до радиус от около 100 м от наблюдателя. 
ограничени. На повече от 400 м дори и с най-добро око не 
можем да различим никакви подробности. Кой през живота 
си е виждал хора, разчленени в този радиус? 
Програмирането на гените е съобразено с принципа за 
запазване на вида по такъв начин, че на цялата негативна и 
животозастрашаваща информация в радиуса на зрителното 
поле се дава приоритет пред възможностите за пряко 
сетивно възприятие, за да може да предприеме незабавни 
защитни мерки за себе си и за собствения си вид. 
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Този еволюционен защитен инстинкт за запазване на вида се 
използва от някои медийни компании и политици (пътят на 
Хитлер към властта е урок за използването и комбинирането 
на психични вируси и препрограмирането на невронни 
мрежи) като медиен капан за разузнаване и пропаганда. 
Дори за сметка на негативно развиващия се свят те 
увеличават печалбите и властта си, като насърчават или 
дори организират престъпността, екстремистките и 
терористичните действия, като същевременно демократично 
изискват драстични мерки, по-големи правомощия и 
ограничаване на конституционно гарантираните основни 
човешки права в борбата с престъпността, терора и 
нарушаването на човешките права. 
 
За да се наложат политическите им искания, глобалната 
негативна информация се пренася и мултимедийно в лицето 
и в полето на съзнанието - в радиус от 100 м - на получателя 
и по този начин в неговото съзнание и невронна мрежа се 
инсталира като реалност един изкривен от страх свят, който 
може да намали интелигентността му - както показват 
проучванията - до 30 % чрез мутации в синапсите. От една 
страна, този негативно натоварен свят не съответства на 
реалността на външното зрително поле, която се е развила в 
резултат на еволюцията, а от друга страна, намаляването на 
интелигентността и творчеството ограничава способността 
на човека с мозъчна травма да прави преценки. Освен това, 
както се потвърждава от многобройни изследвания, има и 
други физически и психологически заболявания, причинени 
от страхове, депресии и намаляване на личността. Поради 
тази причина коварните причинители на мозъчната травма 
остават скрити за болния дори и при намаляване на неговата 
интелигентност. Годишното увеличение на броя на случаите 
на психични заболявания, което Световната здравна 
организация СЗО 
публикуваните данни за страдащите от депресия и 
самоубийствата говорят на собствен език и са поискани от 
СЗО. Само в Германия има 340 000 души, страдащи от 
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депресия, и над 11 000 самоубийства годишно, без да се 
брои големият брой нерегистрирани случаи, за които 
експертите предполагат. Тези взаимовръзки и ефекти са 
разкрити от обширни изследвания, както и от проучването 
"Депресия 2000", публикувано от германския Институт по 
психиатрия "Макс Планк" в Мюнхен: "Емпирично осигурени, 
по отношение на уязвимостта и рисковите фактори за 
депресивни заболявания, са, в допълнение към пола (жените 
имат по-голяма вероятност да се разболеят), по-специално: 
Семейно-генетични фактори: Вероятността от поява на 
депресия в хода на живота е значително повишена при 
роднините от първа степен на пациенти с депресия; 
доказана е различна честота на заболяването при еднояйчни 
и братски близнаци.  
Невробиологични промени: Смущения в сигнализацията в 
рамките на невроните и между тях, както и ендокринологични 
въздействия (напр. кортизол, мелатонин) и смущения в 
регулацията на съня и бодърстването. Някои 
дисфункционални когнитивни стилове, предшестващи 
тревожни разстройства и зависимост от психотропни 
вещества - остри и хронични психосоциални (стресови) 
фактори, като раздяла, безработица, житейски кризи, 
преживяване на загуба и самота (хората, които живеят сами 
или са разделени, имат значително повишен риск от 
заболяване), както и някои хронични физически заболявания 
(например синдроми на хронична болка)." Източник: Институт 
по психиатрия "Макс Планк", Мюнхен 
Факторите, които задействат болестта, зависят от 
значението, което болният придава на негативните когниции. 
 
Но това не може да скрие факта, че хумусът и почвата за 
размножаване на тези психични вируси се подготвя от 
пропагандните медии (доброволни медийни компании, които 
са в услуга на силовите структури, всяват страх и 
ограничават интелигентността и демокрацията). Нещо 
повече, всички причинно-следствени и рискови фактори, 
изброени от Института "Макс Планк", могат да бъдат пряко 
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или косвено проследени - потвърдени от допълнителни 
проучвания - до преобладаващата днес медийна практика 
като причинител. Освен това етиологичните изследвания на 
депресията предполагат многопричинен комплекс от 
условия, в които генетичните, невробиологичните, 
психологическите, социалните и поведенческите фактори 
играят еднаква роля. Ако многобройните международни, 
емпирично доказани изследователски резултати от 
гореспоменатите области, както и от историята на 
изкуството, еволюционните изследвания и еволюционната 
теория на когнитивните системи се нанесат в мрежа, се 
получава ясно потвърждаваща картина на - чрез 
пропагандните медии - замесените психични вируси, които 
могат да мутират непрекъснато чрез нова негативна 
информация и по този начин да проявяват различни 
симптоми в клиничната картина. 
 
Максимата за увеличаване на печалбата и разширяване на 
властта чрез политиката и пропагандните медии не спира 
дори до увреждане на мозъка на хората. Резултатът е 
хвърляне в затвора и убийства на всички възможни 
противници на режима, войни и опити за изтребване на цели 
етнически групи и народи (вж. www.Shoa.de).  
Този феномен се илюстрира например от нацисткия режим, 
от 
епохата на Сталин или войната срещу Саддам Хюсеин и се 
доказва от съзнателното или несъзнателно подпомагане на 
медийни компании, които са били подчинени на управляващите. 
Чрез научната работа на историците този феномен е представен 
по разбираем начин. 
 
Днес тези, които са обсебени от властта, не забравят, че 
след като един народ е преживял тази духовна епидемия 
и е разпознал връзките, той е устойчив на ново 
разпространение на тази болест.  
За да се предотврати това, научните изследвания се 
пренебрегват, фалшифицират, разпространяват и използват 
в противоречие с резултатите им за преследване на 
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политически цели - с обратна посока на въздействие. 
(Многобройни примери могат да бъдат открити в медиите в 
областта на наркотиците, катастрофите, престъпността, 
неонацисткото движение, ксенофобията, образованието, 
изкуството и художниците, медицината и т.н.). Процесът на 
възпрепятстване на свободното развитие на личността чрез 
физическо увреждане на мозъка може, както показват 
проучванията, да доведе до намаляване на средния 
коефициент на интелигентност (IQ) от 100 до 110 до 
стойности под 80. Помислете само за добре познатия страх 
от изпити, който като страх от бъдещето може временно да 
блокира части от невронната мрежа. 
 
Манипулираният от пропагандните медии човек, както 
показва развитието на националсоциализма в Германия, е 
неспособен да взема добре обмислени политически решения 
като избирател поради затворените си творчески и 
интелектуални ресурси (вж. също www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Мозъкът на пострадалия може да 
бъде манипулиран от обсебената в това състояние сила, за 
да се промени инстинктивно невронната мрежа на 
намаленото съзнание (като се елиминира или ограничи 
критичната, балансиращата и творческата мрежа на 
съзнанието) чрез проста, емоционално заредена нова 
информация. Пренесено към образованието в 
демократичните страни на западния свят, според научни 
изследвания (вж. изследването в Пиза), отнасящи се до 
съответните национални групи в сравнение, подрастващите 
вече не са способни да постигат високи академични 
резултати (чрез намаляване на IQ). Същите резултати се 
отразяват по-късно и в годишните икономически данни на 
страната, ако медийното потребление на негативна 
информация не се ограничи, а се насърчи допълнително. На 
интелектуално изолирания медиен реципиент, освен 
възможното развитие на агресия или депресия, му остава 
отворен само пътят към доброволно задължителния труд 
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(който от своя страна дава на умствените вируси нова сила) 
или възможността да поеме общата посока на обществото, 
желана от управляващите, без критика или мотивация. В 
началото на третото хилядолетие е време да включим в 
конституциите, че в населението, чрез задължителното 
образование, се обучава и създава система от знания, 
творческа мрежа на съзнанието, която по този начин укрепва 
невронната мрежа и се закрепва специално в нея. Това би 
позволило на хората селективно и несъзнателно да 
филтрират предварително потока от еволюционно важна и 
маловажна информация, който се стоварва върху тях, и по 
този начин да предотвратят ограничаването на 
интелигентността и творчеството и същевременно да 
постигнат обратното, а именно автоматично да насърчават 
творчеството и интелигентността през целия си живот. Катя 
Тим споделя в списание "Der Spiegel":  
 
 "Всеки процес на учене променя мозъка" [2]. 
 
Герхард Рот, невролог в университета в Бремен и ректор на 
Hanse-Wissenschaftskolleg в Делменхорст, потвърждава в 
същия доклад: 
"Всеки процес на учене е съпроводен с промяна в мозъка"... 
 
Видимата креативност запазва видовете, тя формира 
невронната мрежа. Професор по математика и дидактика 
Герхард Прейс от университета във Фрайбург: 
 
"Въпреки че етиката и законът забраняват инвазивните 

мозъчни експерименти върху... 
Хора. Но изследователите знаят от проучвания върху 

животни, че сложните мозъци се учат по подобен начин. 
Подобни процеси протичат и в мозъка им, когато те 

абстрахират, обобщават и разделят околната среда на 
категории, като например малки и големи, шумни и тихи. 

Основните невронни механизми са универсални за 
морските охлюви  
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на човека. “ 
 

Ученето означава да закрепите информацията в мозъка по 
такъв начин, че 
те могат да бъдат извикани по всяко време. За един 
възможен инструмент за творчество, интелигентност и 
развитие на човечеството говори художникът проф. Йозеф 
Бойс: 
 

"Според мен изкуството е единствената еволюционна 
сила. Това означава, че само благодарение на 

творчеството на човека условията могат да се 
променят." 

 
От 1988 г. насам с формулата на изкуството е налице 
умствен инструмент за промяна на обстоятелствата. Той 
дава възможност за общовалиден достъп до творчеството и, 
отвъд теорията, за графично-оптичен начин за насърчаване 
на невронната мрежа за творчество в мозъка, която като 
творческа мрежа на съзнанието прави творчеството 
възприемаемо и го префилтрира и съхранява като познание. 
За процесите в мозъка Герхард Прейс се изразява по 
следния начин:  
 

"Мозъкът трябва да се предпазва от прекалено много 
учене. Защото 

Секунда след секунда неизмерим брой впечатления и 
възприятия се борят за вниманието му. Ако всички те 
бяха съхранени, мозъкът щеше да бъде парализиран за 
много кратко време от потока безсмислени данни. Ето 
защо тя трябва да се справи преди всичко с две трудни 
задачи: Разграничаване на важни от маловажни неща и 

формиране на категории. 
Първо, мозъкът отделя от всички мисли и идеи, сетивни 

стимули, усещания и преживявания онази малка част, 
която смята за достатъчно важна, за да бъде съхранена и 
запомнена в мозъка. След това това извлечение трябва да 
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бъде подредено. Защото светът има смисъл само за тези, 
които са в състояние да разпознаят категорията "ябълка" 

в думите Boskop, Cox Orange и Granny Smith. Огромната 
работа по филтрирането и сортирането се извършва от 
мрежата от около 100 милиарда нервни клетки в главата, 
които на свой ред са свързани помежду си с общо около 100 
трилиона контактни точки (синапси). Всяко впечатление, 

всеки стимул, всяко обстоятелство, на което човек е 
изложен, променя тази фино изработена мрежа, като 

засилва определени невронни връзки и отслабва други." 
 
Формулата за дешифриране на изкуството не само създава 
укрепена творческа мрежа в мозъка, но и предварително 
филтрира информацията за съзнанието, така че мозъкът да 
бъде облекчен и знанието да бъде подготвено (като ябълка), 
разпознато като творчество, представено. Видимата 
креативност запазва видовете, тя формира невронната 
мрежа. Синопсисите и взаимовръзките между тях, развити в 
детството до пубертета чрез дадено генно програмиране, 
новата информация и запазващите вида познания се 
формират наново в зряла възраст, предимно чрез запазващи 
вида познания, предварително филтрирани от съзнанието. 
Формулата позволява въображението и формирането на 
бъдещето да бъдат насърчавани от бързо разширяваща се 
невронна мрежа за творческо представяне. Днес може да се 
предвиди развитието на център и/или мрежа за творчество в 
мозъка. Тъй като основното ни сетивно възприятие е 
зрението, разпознаването на творчеството или изкуството, 
селективното възприемане на визуалните творчески 
промени, творческото зрение е най-важният и ефективен 
процес на нашата конкретна психична еволюция. Процесът 
на творческо познание се създава и/или стимулира от 
запазващото вида програмиране на гените към 
еволюционния двигател на съзнанието и от формулата. 
Разбира се, разликата между хората, които са разбрали това 
познание и са го установили в невронната си мрежа, се 
разширява с по-висока скорост и плътност на познанието, 
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тъй като те филтрират от хляба и игрите самата 
информация, която е важна за развитието на синапсите и 
мрежата им, като разпознават промените в днешното 
разнообразие от медии. Според германския изследовател и 
антрополог Фридеман Шренк изследването на тази научна 
празнина може бързо да ускори човешката биокултурна 
еволюция. Основният принцип - търсеният код - се очертава 
ясно за всички форми на живот като запазваща видовете 
генна програма, която филтрира информацията за запазване 
на видовете и я съхранява в невронната мрежа. 
Взаимовръзките и обратният процес на умствено и 
физическо разпадане са описани предварително и са 
подкрепени от многобройни емпирично потвърдени 
изследвания: 
(а) Специфичен за вида приоритет за положителна 
информация 
б) пристрастяване към негативна информация чрез 
неестествена промяна на невронната мрежа 
в) Генетично програмирана адаптация на личността към 
негативния външен свят 
 
г) Промяна на външния свят чрез собствените си действия, 
за да се съгласи с вътрешните си познания на своята 
невронна мрежа, до буйство, расова омраза, антисемитизъм, 
социализъм, комунизъм, капитализъм, експлоататорски 
колониален или глобален капитализъм, религиозен 
фанатизъм, тероризъм, война или - и това се среща често - 
до съвсем нормална лудост. Често тези явления се 
проявяват в смесени форми, които могат да бъдат, 
например, регионални, национални или характеризиращи се 
с групово съзнание. 
 
В тази връзка Алберто Ферус, невробиолог и изследовател 
от Мадрид, търси следващата важна стъпка в 
невробиологията: 
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"Бихме искали да намерим някакъв невронен код, за да 
разберем например как възприятието е кодирано в мозъка 
ни. Или как запазваме в паметта си получена информация: 

Код: Как се справя мозъкът на мухата или на човека? 
Според кой основен принцип? Разбира се, подробностите 
ще бъдат различни за всеки организъм. Но може би, може 

би има такъв основен принцип, такъв кодекс с универсална 
стойност. След като това бъде открито, ще направим 

огромен скок напред.  
Тя ще ни отведе толкова напред, колкото някога законите 

на Мендел са отвели генетиката." 
 

Източник: Джонатан Вайтер "Време, любов, памет - в търсене на произхода на 
поведението", публикувана през 2000 г, Siedler Verlag, Берлин. 
 
[1] Медийният потребител се превръща в наркоман чрез своята генно програмирана програма за 
запазване на вида, с всички последствия и увреждания на здравето, които съпътстват употребата на 
наркотици, тъй като в невронната му мрежа са създадени връзки за негативна информация. Днес от 
изследванията върху наркотиците знаем, че след като се създадат невронните връзки, зависимостта се 
създава от паметта. Човекът, чрез пропагандните медии, които произвеждат умствени вируси, попада в 
четирикратен генетичен капан. 
2] Добро утро, скъпи числа, в германското списание "Der Spiegel", бр. 27/2002 г. 
"Два екипа изследователи от института "Макс Планк" в Гьотинген успяха да докажат, че синапсите се 
образуват в ранното развитие на мозъка дори при липса на комуникационни стимули. Едва на по-късен 
етап от развитието си 
Задължителни са стимулите за активиране." Източник: Институтът "Макс Планк" в Гьотинген Ацуши 
Ирики от Токийския университет демонстрира чрез мозъчни изследвания на примати след употреба на 
инструмент, че невроните се реорганизират, за да интегрират инструмента във въображението на 
собственото тяло. Източник: Токийски университет 
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Формула на свободата? 2020 

 
Получаваме все повече и повече информация и реклами за това, 
което искаме в момента, и се потапяме все по-дълбоко в 
структурата на невронната мрежа, която ни показва какво 
потвърждава предишното ни мислене и е ангажирано в момента. 
Филмовите и музикалните услуги показват повече от това, което 
слушаме, а новинарските емисии показват повече от това, в което 
вече вярваме или от което се страхуваме. Това не е реалният 
свят, а само малка част от него.  
 
Мисленето става предубедено с тази информация в убежденията, 
а другата информация се маргинализира дотолкова, че развиваме 
все по-малко състрадание към другите хора. Толкова много, че 
можем да живеем в съседство, но в напълно различни реалности. 
Това ли е светът, в който искаме да живеем, дезинформирани от 
информационни роботи, в ментални островни светове, 
контролирани от извънземни в изолация, без да можем да видим 
разнообразието на живота и цялото?  
 
В културата на алгоритмите социалните медии показват все 
повече и повече от това, което ни утвърждава в нашите познания 
и стремежи, и освен това пропускат по-голямата част от 
информацията за разнообразието в света. 
 
Разработчиците на алгоритми твърдят, че ни служат и ни дават 
повече от това, което искаме. Но всичко, което те наистина дават, 
е повече от това, което вече сме изпитали, докато ни манипулират 
в полза на компанията, която е разработила продуктите и 
алгоритмите. Даването на детето само на захар и бонбони, 
маскирани като храна, помага на производителя на захар, но води 
детето до болести и в крайна сметка до преждевременна смърт. 
Алгоритмичната повтаряща се култура е застояла и умираща 
култура, която ограничава вниманието ни, като същевременно 
премахва или намалява разнообразието от информация и по този 
начин гениалността и творчеството на хората.  
 
Тя е насочена срещу нашата креативност, интелигентност, 
разнообразие, толерантност, живот, запазване на видовете и 
природата и се отнася не само до изрязаната радикализация на 
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информацията за нашата креативност, но и до негативния 
епигенетичен начин на действие на едностранно консервираната 
информация върху нашите тела, здравето ни и съкращаването на 
живота ни, както и заглушаването на демокрацията, на 
диференцираните групи от мнения, чрез информационните очила, 
измислени за коне, а не за хора, предварителната селекция на 
информация от медиите и претендирания от тях суверенитет на 
интерпретацията, която след това застрашава демокрацията и 
мира като диктатура на масите. 
 
Алгоритмичните роботи контролират медиите и нашето 
селективно възприятие, така че да можем да се развиваме само в 
рамките на разработените и предварително замислени програми и 
информация, които ни се представят като реалност. 
 
Къде са алгоритмите, които ни дават това, което все още не сме 
видели, обмислили или повярвали? Къде са алгоритмите, 
 които пробиват този мисловен затвор с креативност по такъв 
начин, че ние, без потребителска и бранд невроза, да направим 
личността, здравето и живота си по-щастливи, по-здрави, по-
емпатични, по-устойчиви, по-смислени и да укрепим имунната си 
система срещу пандемии, болести и медийни вируси, всяващи 
страх? Които ни дават не това, което ние или 
корпорациите/диктаторите искат да направим, предварително да 
помислим и да програмираме за нас, а това, от което наистина се 
нуждаем за себе си, обществото, природата и света? Природата 
вече е разработила генетично този алгоритъм преди стотици 
милиони години в растенията, животните, хората и дори в 
безмозъчните едноклетъчни организми и животни и го е 
усъвършенствала чрез съхраняване на информация и епигенетика 
за запазване на вида. Името на природния алгоритъм е 
"творчество". Тя ни е дала изкуство и иновации, повече храна, 
свобода, просперитет, по-дълъг живот и по-добро здраве, както и 
първата стъпка към демокрацията. Сега просто трябва да открием 
селективния природно-гениален алгоритъм, креативността, за 
едно по-добро бъдеще в суверенитет за всички хора.  
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Етичен капитализъм 2014-2020 
 
С искрена благодарност посвещавам следващата глава, 
авторът на книгата "Systemopposition" Майкъл Гревен, 
който в разговори ми даваше ценни съвети за развитието на нова, 
по-справедлива социална система чрез критики и предложения, и 
описа моделиера на етичния капитализъм по следния начин:  
 

"Дитер Лидтке е художник,  
Социолог и социален философ 

 в непознати досега сфери на съзнанието." 
 

Проф. д-р Мишел Т. Гревен, 2011 г.  
Професор по политически науки / декан на университетите в Марбург, Дармщат и Хамбург / 
председател на Комисията по етика на DVPW и на Постоянната комисия по преподаване и 

изследвания на DVPWСпециална награда "Луиджи Щурцо" на Premio Amalfi/  
Почетен знак на Германската асоциация по политически науки/ 

Съветник по проектирането на етичен капитализъм като социална система. 
 

Твърдението на Майкъл Гревен показва, че диалектиката на Хегел 
и неговият идеализъм с материализма на Маркс все още не са 
осъществени чрез синтез в един етичен капитализъм.  
 
Следващите разсъждения за етичния капитализъм не могат да 
бъдат патентно средство за защита.  
 
Този списък не е изчерпателен.  
Разбира се, новите разработки и изследвания ще променят 
параметрите на изискванията, но заедно с новите открития те 
показват посоката, в която можем да вървим в мир в бъдеще с над 
20 милиарда души. Трябва да се разгледат познати контексти, да 
се обсъдят бъдещи развития, но също така да се привлече 
вниманието на политиците и компаниите, като се стимулират 
процесите на мислене за това как етичният капитализъм може да 
бъде развит и приложен на социално-политическо ниво не само в 
Германия и Европа, но и в целия свят. 
 
От днешна гледна точка не е препоръчително капитализмът с 
неговите слабости и тъмни страни да се разширява още повече, 
без да се нанасят още по-големи вреди на човечеството, 
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природата и околната среда. Напротив, нуждаем се от нова 
капиталистическа концепция, която да включва предимствата на 
капитализма, да защитава и прилага правата на човека от Хартата 
на ООН и опазването на видовете в смисъла на сътворението, 
както и да се стреми към устойчивост и съвместна околна среда 
като основна предпоставка и основа.  
Нуждаем се от нов социален еволюционен тласък. 
 "Етичен капитализъм".  
 
Еволюционното предимство на етичния капитализъм: 
Според най-новите изследвания то съответства на нашето 
генетично и епигенетично, природно, социално и еволюционно 
ДНК програмиране: "Да бъдем хора". 
 
Цели на етичния капитализъм 
Етичният капитализъм е насочен към разработването на 
устойчиви екологични продукти и бизнес модели, както и към 
етични печалби, които поставят на първо място хората и 
природата. 
 
1. правото на свободно развитие 
Всеки човек има право на: Свобода на информацията, свобода на 
печата, спазване на медийния кодекс от отговорните лица, на 
образованието и свободното развитие на творчеството и 
личността, свободен достъп до Código Universo чрез 
образователните системи за най-простото (само чрез виждане на 
разбирането) невробиологично адаптиране на съществуващото 
творчество в неговата религиозна общност, културата и неговия 
народ, както и разбирането на неразбрани досега религии, народи, 
култури, произведения на изкуството и иновации, както и правото 
на свободно достъпен интернет, образование, училищни системи, 
системи за професионално и допълнително обучение, освен това 
право на информация за Código Universo и различни медийни 
кодове на преобладаващия в региона национален език и на 
английски език, в допълнение към това 
безплатен достъп до компютър и безплатна интернет връзка. 
 
2. защита от международната общност 
Всяко човешко същество има право на защита на своите свободи 
и достойнство и на защита на световната общност срещу 
тоталитарни държавни системи, диктатури, тероризъм, войни, 
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геноцид, изтезания, потисничество, експлоатация, расизъм, 
изключване, фалшива и подвеждаща информация, както и срещу 
прякото и скритото, неуловимо разпространение на страх. 
 
3. правото на безусловен базов доход 
Всеки човек има право на: чиста питейна вода, облекло, 
медицински грижи, храна, както и на достойно жилище и/или 
безусловен основен доход, който му позволява да полага 
доброволен труд в полза на обществото по собствено желание 
или да изпълнява задачи и работа, които придават смисъл на 
живота му и му носят допълнителен доход. Освен това обаче 
месечният базов доход му дава възможност да се установи на 
едно от различните нива на богатство в обществото. Като 
отключва своята епигенетично заложена креативност чрез Código 
Universo, всеки човек допринася за етичното развитие и 
икономическия успех на своята страна, компании и живот чрез 
разпространението на етични продукти и етични бизнес модели и 
собственото си икономическо участие в етични концепции. 
Безусловният базов доход трябва да гарантира достойнството на 
човешкото същество. Данъци трябва да плащат само 
бенефициентите на всяка работа и компютърна производителност 
- фирмите и организациите. Изпълнението на трудовите 
задължения вече не трябва да се наказва с данъци, както е било 
при феодалното управление. 
Данъкът върху доходите или данъкът върху труда се премахва 
заедно с разходите за социална система и здравни и пенсионни 
осигуровки и се заменя с данък върху продажбите онлайн на 
мястото на използване и доставка, както и с глобален данък върху 
производството в страната на общината/страната на издаване на 
фактурата или на мястото на производство на дейността на 
дружеството.  
Данъкът върху добавената стойност или данъкът върху 
продажбите е в процес на реформиране.  
 
Начинът 
За да преследваме целите на етичния капитализъм, не ни е нужна 
държава, глобално позиционирана компания или религиозна 
общност, а хората по целия свят, които не искат да продължат да 
подкрепят експлоататорските, доминиращи и дуалистични системи 
и които искат да участват в положителния, отворен дизайн на един 
етичен свят. Законите и конституциите не пречат на етичния 
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капитализъм. Но дори и в държавите, в които етичният 
капитализъм ще бъде забранен, по-бързото и по-силно развитие 
на творчеството, по-доброто здраве и по-високият просперитет на 
населението на отворените държави, живеещи според принципите 
на етичния капитализъм, доказват практически и философски по-
свободните възможности за формиране на хората. Постепенно, 
дори в затворените социални системи (както показва историята от 
последните 500 години), ще надделее разбирането, че без 
свобода, достойнство, просперитет и здраве на населението (при 
все по-нарастващото световно население), спазване на Хартата 
на ООН за правата на човека и религиозна свобода, никоя 
държава не може да предотврати трайно еволюцията на 
социалната система. 
 

Предложени въпроси за изборите: Общността на 
гласоподавателите и софтуерните инструменти с изкуствен 
интелект, които ще бъдат разработени и които използват 
роевата интелигентност на населението (като по този начин 
обединяват, филтрират и разработват въпроси за 
обсъждане, разработени от гражданите), предоставят по три 
филма "за" и три "против", които са безпристрастни, 
нелични, с ясни графични факти и обяснения, основани на 
доказана информация (изготвени и проверени по 
отношение на фактите и спазването на медийния кодекс 
от безпристрастни студенти в университети), които 
насърчават образованието, знанието и свободното вземане 
на решения от гласоподавателите. 
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Пряка демокрация 2014 -2020 г. 
 
Връщаме се към нашата десетхилядолетна история;  
 

Повече хора = повече човешки права, 
повече свобода, повече просперитет, повече здраве, 
повече живот и повече информация, повече знания. 

Досега в условията на капитализъм сме адаптирали хората 
към начина на работа на машините, за да печелим от 
производството. С увеличаването на населението в света ще 
използваме иновации, за да адаптираме роботите, които в 
бъдеще ще пишат собствени програми, към хората. В 
бъдеще работата ще бъде организирана индивидуално по 
такъв начин, че всеки човек ще може да живее пълноценно в 
страната, която е избрал, в достойнство, благоденствие и 
здраве.  

Връзката между творчеството, образованието, демокрацията 
и второто просвещение е доказана в многобройни 
изследвания и аз повтарям резултатите от тези изследвания, 
защото съм на мнение, че пътят към положителното бъдеще 
с повече време за живот, творчество и образование на 
населението опровергава и претенциозния аргумент на 
някои управляващи; населението не е способно да се 
самоорганизира чрез пряка демокрация. 

Забравя се, че още с публикуването на възможността за 
пряка демокрация в същото време високо, изкуствено отвън 
с помощта на медиите, в мозъците ни чрез синапсови 
мутации на страха се издигат граници на интелигентност и 
чувства на безсилие, чрез свободата се намаляват 
решенията и личната отговорност, които водят от IQ 
намаляването на страха до постоянни цикли и до него:  
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a. Дали публикациите и дискусиите за последиците от 
страховете и мисловните блокажи намаляват тези страхове. 
Населението се научава да се предпазва от прекомерни, 
нереални страхове и информация, които парализират 
мисленето, и да ги преоценява в техния смисъл и реална 
скала на страха за себе си, да не пренебрегва тази 
преоценена информация, а ако е възможно и необходимо 
или може да се организира помощ за засегнатите, да намери 
цялостни решения за съвместен свят чрез роевата 
интелигентност на хората в демократични процеси, 
разтварящи страха.  

b. Невробиологично и епигенетично ефективните мозъчни 
ключалки на страха, креативността и коефициента на 
интелигентност (които трябва да предупреждават за 
реални опасности, генетично програмирани, могат да се 
използват за контрол на населението за намаляване на 
коефициента на интелигентност по антидемократичен 
начин за мислене, страх и ригидност), набити в мозъка от 
медиите, се вдигат отново със суверенната и креативна 
формула на процесите на креативност в изкуството, които са 
се превърнали в образни, обявени за иновации или решения 
на проблеми чрез огледалните неврони и информационните 
байпаси в невронната мрежа на мозъка. Това е днешното 
научно познато (и епигенетично ефективно) невро-мозъчно 
чудо на еволюцията чрез познание-информация за 
самосъхранение и запазване на вида: вярващият в медиите 
и властта, четири години безсилен, управляван от фалшиви 
новини и лобизъм, се превръща в активен, творчески 
мислещ демократ и суверен на пряката демокрация чрез 
генерирана от творчеството мрежова формация (в тройния 
смисъл на думата). 

Също така се забравя от противниците на пряката 
демокрация е, че населението блокчейн осигурени; Роботи, 
устойчиво бъдеще, програми за творчество, здраве, свобода, 
образование и етика, програми за намаляване на разходите 
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и данъците и всякакви други програми за оптимизиране на 
най-добрите предложения за гласуване и изборни 
решения от хората и с BIG Data и тяхното превръщане в 
планове за действие и законодателни предложения, могат 
да се използват без партийно обвързани политици и 
лобиране за народен вот, от които избраните (Open Sours 
за развитие и надзор на избирателите) за изборни 
програми и въпроси (за изпълнение на произведените от 
университета шест филма с факти "за" и "против" по 
съответния изборен въпрос) се пускат за гласуване, след 
като се изгледат шестте филма с факти, с граждански лиценз 
за избори. 
 
Данъкът върху доходите и заплатите ще бъде премахнат. 
Данъчната система ще бъде променена на етичен баланс 
(вж. Етичен капитализъм) според принципа "замърсителят 
плаща" и на данъци върху потреблението. Гражданите, които 
са здрави и не могат или не искат да участват в избори, ще 
плащат 10% данък върху годишния си доход в годината на 
изборите, тъй като не участват в демократичния процес на 
изборите и не налагат на съгражданите си собствените си 
решения като демократи.  
 
Свободни, тайни и преки избори  
Потърсете човешките си права с пряка демокрация!  
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На негативните регионални, национални и глобални процеси 
може да се противодейства само на същите нива с етични 
идеи и на основата на конституции и закони, като по този 
начин се открие положително бъдеще за всички хора чрез 
пряка демокрация, основана на проблемите.  
 
Изберете с тайно гласуване дали вие и вашите деца 
искате да живеете в свободен свят в здраве и просперитет 
за всички.  
 
Гласувайте чрез пряка демокрация монополите на 
капитализма на наблюдението да бъдат разбити със закони, 
мегаданните на социалните мрежи и разузнавателните 
агенции да бъдат публикувани като крайно персонализирани 
за етично развитие на идеите и използването на 
подсъзнанието чрез прогнозиране на данните на 
капитализма на наблюдението да не се използва за 
намаляване на интелигентността и коефициента на 
интелигентност, личност, свобода, творчество, здраве, 
живот, демокрация, финансова свобода и възможности за 
етично развитие и свободи на отделни хора, групи или 
народи и че капитализмът на наблюдението трябва да бъде 
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трансформиран в етичен капитализъм в полза на всички 
хора чрез законодателство. 
  
 
Директен избор на теми  
Три научно проверени филма за проверка на фактите и три 
филма против проверката на фактите, всеки от които с 
продължителност пет минути, по изборния въпрос ще 
бъдат представени от експертната група в медиите и 
социалните мрежи.     
 
Вашият глас  
Гласувайте за системата за преки избори, която използва 
наети експертни мениджъри за заемане на държавни 
длъжности. При тематичната пряка демокрация не се 
избират партии или политици, а се гласува по избраната и 
представена тема от суверенния гласоподавател чрез 
изборно приложение.  
 
Блокчейн изборите са тайни, сигурни и не могат да бъдат 
манипулирани.  
 
Регистрирайте се за безплатното мобилно приложение 
"Пряка демокрация" на повече от 100 езика, за да можете 
да вземете решение за устойчиво природосъобразно и 
етично бъдеще в здраве и достойнство за вас и вашето 
семейство, както и за вашия живот и свобода.  
 
Приложението за избори събира и обединява 
гласоподаватели за пряка демокрация, докато на петте нива 
се формира регионално, щатско или глобално 
демократично мнозинство за пряка демокрация. Бъдете 
суверенни и се свързвайте с мислещи за свободата хора в 
социалната мрежа - www.the-sovereign.com със 
свободомислещите хора от "Въпроси на пряката 
демокрация", създавайте приятелства и обменяйте идеи. 
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Изберете как искате да живеете  
 
 
www.the-sovereign. com приложението за 
избор, за да намерите нови приятели за по-
добър живот.  
 

 
 
Ако всеки си намери 4 приятели, за кратко 
време ще имаме демократично мнозинство и 
ще можем да изискваме зачитане на 
човешките права и устойчиво развитие на 
капитализма.  
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Вече със седем процента  
www.the-sovereign.com избиратели можете 
да направите света по-добър.  
 
Помислете колко бързо може да се разрасне 
една социална мрежа за 4 години.  
  

социална мрежа 
www.the-sovereign.com 
Можем да отговорим на негативните и глобалните 
предизвикателства само по етичен начин, 
положително в световен мащаб и в националните 
държави.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
Тръстът TSG (в процес на формиране) не е 
политическа партия, идеология или религия, а 
глобално работещо гражданско движение, което се 
застъпва във всички страни за етично проектирана 
устойчива околна среда и съпътстваща среда в 
националните държави и помага чрез "роевите 
интелигентни програми на творчеството на 
човечеството", в съответствие с развитата култура 
на всяка страна, да се съпътства оптимален и 
етичен живот в свобода, достойнство и 
самоопределение по пътя към по-добро бъдеще за 
хората в страната в условията на пряка демокрация.  
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Въпрос на търсенето - пряката демокрация, 
зачитането на правата на човека и еволюцията на 
капитализма: 
 
 
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД  
ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА  
ВЪВ ВАШАТА ОБЩНОСТ ОТ ДЪРЖАВИ  
GLOBAL 
 
Гласувайте сега по темите на пряката демокрация 
и ще получите модела на обществото, гарантиран 
от Основния закон или от конституциите на 
страните, ако достатъчно хора във вашата страна 
са съгласни с вас.  
 
Не повече държава, а по-малко държава с по-малко 
закони и разпоредби и някои устойчиви рамки на 
съвместния свят водят до по-добро бъдеще.  
 
Станете активни в името на вашата свобода и 
свободата на всички хора! 
 
Пряката демокрация е толкова проста 
Гласувайте с глобалното приложение за преки 
избори и се свържете с хората, които се грижат за 
нов етичен свят в мир, свобода, здраве и 
просперитет за всички хора, чрез социалната 
мрежа: www. the-sovereign. com с хора, които се 
грижат за нов етичен свят в мир, свобода, здраве и 
просперитет за всички хора. Обменяйте с тях и 
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заедно с тях изграждайте по-справедливо и 
свободно местно и глобално общество за вас, 
вашите деца и всички хора.  
 
Представете творческите си предложения за 
подобрения при гласуването и обсъждането, за да 
подобрим демокрацията, обществото, околната 
среда и света около нас.  
Свободата да оформяме света спира там, където 
държавата, продуктите или услугите на компаниите 
не защитават и не насърчават човешкото същество 
и творческия устойчив съвместен свят, а 
ограничават, увреждат или намаляват 
достойнството, творчеството, свободата, здравето, 
коефициента на интелигентност, 
продължителността на живота и просперитета на 
гражданите и на съвместния свят.  
 
Околната среда и светът около нас, правата на 
човека и конституциите очертават пътя към нова 
свобода, здраве, достойнство и живот в 
благоденствие за всички.  
 
Заявете правото си на самоопределение, 
творчество и живот без страх. 
 
Разполагаме с време, защото то работи за нас 
и продължават да събират поддръжници на 
платформата за гласуване www.the-sovereign. com, 
докато се формират мнозинства от населението:  
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в ГРАДОВЕ, РЕГИОНАЛНИ,   
В СТРАНИТЕ И В СВЕТОВЕН 
МАЩАБ  
 
са се обявили за избирателна система на 
пряка демокрация, така че съгласно 
конституциите и основните закони на 
страните парламентарната демокрация да се 
превърне в пряка демокрация с етичен 
капитализъм, ориентиран към човека, 
околната среда и природата във всяка 
страна.  
 
Междувременно ще оставим приложението за 
избори като  
Разработете "the-sovereign app", криптирано с 
блокчейн, за тайно гласуване и го програмирайте за 
страните на всички преобладаващи езици. 
 

Системата за гласуване "The-Sovereign" на 
изборното приложение ще използва сигурността 

на блокчейн криптирането. Все още 
разработваното изборно приложение ще разделя 

идентификацията на гласоподавателя и 
гласуването, за да се гарантира анонимността 

на гласоподавателите. 
 
С програмата за избор на приложения: 
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 www.the-sovereign.com, ще реализираме един по-
справедлив и по-устойчив свят, който използва 
софтуера с изкуствен интелект и роевата 
интелигентност на глобалното общество, за да 
започне следващата, отдавна закъсняла 
еволюционна стъпка на социалните системи и да 
оформи най-доброто възможно бъдеще за хората и 
околната среда.  
 

 
 
Изборните въпроси не подлежат на влияние от 
страна на лобита, пазари, политици, медии или 
партии, тъй като гласоподавателите не са 
обединени в партии или групи от гласоподаватели и 
се срещат само на суверенни избори, защитени с 
блокчейн, на които се отчитат резултатите от 
изборите по свободната воля на техния суверенен 
отговор на изборните въпроси. Освен това са 
въведени тайни мерки за сигурност, за да се 
гарантира, че въпросите в бюлетината, изборите 
или гласоподавателите не могат да бъдат повлияни 
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или купени с предизборни подаръци от лобисти, 
партии, медии или правителства, доколкото това е 
възможно. Даренията за "Суверенната организация" 
могат да се правят само на Fundacion Liedtke като 
попечител. Списъците с имената на дарителите не 
се съставят и не се поддържат от Fundacion Liedtke 
или от организаторите на "Пряка демокрация". 
Финансирането или спонсорирането на Суверенната 
пряка демокрация не е възможно, тъй като не 
искаме да допускаме каквото и да било влияние 
върху изборните въпроси.   
  
 
 

Бъдете уверени и участвайте.  
Не оставяйте определянето на бъдещето на 

света на лобистите и правителствата. 
 

Дори ако политиците отстъпят чрез 
демонстрации,  

Бъдете предупредени, пазете се и се обадете 
сега за Пряка демокрация. 
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Вашият първи глобален избор  
за създаване на глобална пряка демокрация 
 
Всяко лице, навършило 14 години, може да 
участва в преките избори.  
 

 
 
 

Вашият блокчейн бюлетин  
по първия принципен въпрос               
 
 
 
 
Регистрирайте се за първи избор, за да ви уведомим, когато 
стане време да отидете. 
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Формуляр	за	избор: 
Име	Фамилия	 
Възраст	 
Държава	(избор) 
Град	(избор) 
Пощенски	код	(	) 
Имейл: 
Телефон 
Whatsapp	
Майчин	език	(избор)	
Допълнителен	език	(избор)	
	
Вашите данни са тайни и няма да бъдат споделяни или продавани, 
предоставяни с реклама, а само използвани за глобалното разпространение на 
Суверенната пряка демокрация, безплатното здравно приложение за всички 
хора, както и за Центъра за мир на Globalpeace Campus с вътрешни бисквитки, 
за да ви предостави достъп до информация за създаване на етичен 
капитализъм с нов и по-добър свят. 
 

Искате ли пряка демокрация? 
 

О Да      
О Не        
O без мнение 
(моля, отбележете подходящото) 
 
 
Суверенните блокчейн избори предпазват от 
фалшифициране на избори и корупция на местно и 
глобално ниво. 
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“The-Sovereign Global Trust” 

 
 
Кой е The Sovereign Global Trust? 
Тръстът Sovereign Global (TSG) управлява активите на 
учредителите, членовете и монетата Sovereign Coin, както и 
активите на тръстовете Sovereign Trusts, създадени в 
държавите за въвеждане на национална пряка демокрация.  
  
Членовете на тръстовете не са политическа партия или 
религия (и не желаят да се превърнат в партия или религия), 
а демократично движение на хората, които независимо от 
религията, принадлежността към политическа партия, 
идеологията, мирогледа, социалната, финансовата или 
етническата принадлежност, социалната или 
образователната ориентация, цвета на кожата, пола или 
възрастта само по фактически и изборни въпроси, за да 
гласуваме заедно концепцията за етичен капитализъм, 
ориентиран към човека и природата, с глобална пряка 
демокрация, в рамките на съответните национални 
конституции мирно и демократично в полза на всички хора в 
световен мащаб онлайн, за да гласуваме за нов устойчив 
съвместен свят в мир, здраве и просперитет за човека и 
природата. 
Суверенният глобален тръст е създаден съгласно законите 
на БРИТАНСКИТЕ ВИРГИНСКИ ОСТРОВИ, за да постави 
началото на първата глобална пряка демокрация. 
За всеки щат се създава суверенен тръст, който взема 
предвид културата, законите и конституциите на щата, както 
и езика(ците) на щата, и организира и предлага на суверена 
за решение и гласуване диференцираните въпроси за 
гласуване в щата с предложените решения. 
 
TSG Trust, както и дизайнът на въпросите за гласуване, 
не подлежи на външно определяне.  
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Не са възможни реклами или спонсорство в медиите на TSG 
Trust.  
 
Даренията могат да се правят само анонимно на TSG Trust. 
 
Данните за купувачите на суверенни монети са защитени с 
блокчейн и не могат да бъдат видени дори от членовете на 
TSG Trust.  
 
Задачите на суверенния тръст 
С нетните приходи от продажбата на суверенната монета и от дарения 
финансираме 100% от трите приоритета за насърчаване на етичен свят: 

 
a.) създаването на глобална пряка демокрация "Суверенът".  
b.) изграждането на пет центъра за мир на "Globalpeace Campus 

INC". 
c.) проучване и програмиране на безплатното приложение за 

промоция на здравето в световен мащаб: "aimeim" за всички 
хора.  
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Суверенна социална мрежа: 

 
Sovereign-Star:      Социална мрежа: видеоклипове, филми, снимки и   
                                 текстове за  
                                 Теми и въпроси по избор с избор на език и     
                                 Маркировка на майчиния език за      
                                 Обмен на информация + заявки за приятелство с  
                                 Календар за срещи, за да се опознаете лично 
 
Суверен-Финк:      Публична видеоконферентна асамблея и     
                                  Верига на събитието  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain и специално защитени     
                                  и защитен от подслушване телефон и видео с  
                                  Конферентна връзка 
 
Суверенна длъжност:   Блокчейн и специално защитени       
                                          Система за електронна поща 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain и специално осигурени     
                                 Система за приятелство с текст, снимка, видео на   
                                 суверена Общност  
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Етичните правила на суверенните комуникационни системи  
Негативна информация, която нарушава Медийния кодекс, Хартата на 
ООН за правата на човека, човешкото достойнство, възхвалява, 
подбужда или насърчава омраза, насилие, тормоз и дискриминация, 
или е очевидно невярна като факт, или се стреми да ограничи 
свободата на информацията, творчеството, демокрацията и развитието 
на устойчива околна среда или образованието на населението, ще бъде 
изтрита. Потребителят потвърждава, че не използва системите за 
комуникация на Суверенитета за изброената негативна информация, 
тъй като може да бъде блокиран като потребител на комуникация и 
като член, посланик или генерален секретар на дадена страна от 
"Суверенитет". 
 
Сигурност на данните на суверена: потребителите и 
гласоподавателите остават в тайна. 
Всички лични данни на потребителите на Sovereign и всички данни на 
комуникационните системи на Sovereingn: Фалкон, Пост, Финк и Ларк 
остават собственост на потребителите и няма да бъдат продавани или 
споделяни и са защитени от блокчейн. 
 
Суверенната монета Blockchain защитава вашата глобална 
независимост. 
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Нов глобален блокчейн суверенен обмен на стойност  
за Soverein-Coins срещу произведения на изкуството, акции или 
недвижими имоти на Globalpeace с депо за ценности ви дава 
възможност за глобална и финансова гъвкавост, както и за етични 
печалби. 
С цел запазване на поверителността на гласоподавателите и 
потребителите на Sovereign всички данни могат да бъдат унищожени 
без замяна от оператора на мрежата Sovereign. Потребителят на 
суверенните комуникационни системи дава съгласието си и с 
използването на суверенната комуникационна система, че неговите 
данни ще бъдат безвъзвратно унищожени от оператора на суверенната 
мрежа (без възстановяване на разходите на оператора за 
възстановяване или замяна на данните) в случай на опасност от страна 
на (например правни промени в държавата на доверието) органи, 
правителства, хакерска атака или трети страни. Вашите активи и 
важни данни ще останат в безопасност и ще бъдат защитени с 
блокчейн на вашия мобилен телефон, флашка или компютър. След 
изтриването потребителят може да влезе отново в системата, тъй като 
сървърите на Sovereign се управляват на нови места, ако има риск от 
намеса в изборите, опит за разузнаване, формиране на въпрос в 
бюлетината, тайно гласуване или избирателна система съгласно 
законите на друга държава.  
 
 
Социалната мрежа Sovereign е без реклами и бисквитки 
Използването на социалната мрежа Sovereign, включително системите: 
-Falcon, -Lark, -Fink и -Post, е безплатно. 
Регистрираните потребители на Social Network Sovereign ще получат 
известие след приключване на програмата за защитена комуникация. 
 
Безплатна регистрация като потребител на Social Network Sovereign  
Членството в The Sovereign Gobal Trust или като избирател на пряка 
демокрация не е задължително, за да използвате защитената социална 
мрежа Sovereign. 
 
Регистрацията е безплатна и осигурява място в Програмата за суверенна 
сигурност след завършването ѝ: 

 
Мрежата Sovereign www.the-sovereign.com   
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станете член  
 

"Суверенният глобален тръст" 
  

Програма на световния суверенитет  
Предвидени са само няколко предложения за промяна и 
тяхното прилагане на първа стъпка като работна основа за 
промяна на посоката на глобалното етично общество за един 
нов свят, която трябва да бъде адаптирана към 
обстоятелствата и изискванията на всяка страна. 

Всеки член може да представи предложения и въпроси за 
гласуване за избори, по които промените и допускането до 
гласуване след това ще бъдат организирани от суверенните 
посланици и генералните секретари на тръста в страната и 
населението на съответната страна в KI Wiki процедура за 
медиите с въпроси за гласуване с проверка на фактите без 
партии или лица в съответствие с темите за гласуване на 
националния език за избори. 

Уебсайтът www.the-sovereign. com е двойно обезопасен с щифтове. Кукитата не се 
задават от нас, данните не се продават, а се използват само за насърчаване на мира и 
развитието на пряката демокрация. Всички данни на суверенните гласоподаватели и 
членовете на Суверенния тръст остават запазени само за проекти за мир и демокрация и 
са строго секретни. Резултатите от местните, щатските и световните избори се публикуват 
онлайн без имена и лични данни. Само избирателят може да провери подадения глас с 
криптираното си мобилно приложение и да запише гласа си в статистиката на изборите в 
блокчейн. Правителствените органи нямат достъп до данните на потребителите. 
Създадената от opensouce блокчейн изборна програма на приложението за избори за пряка 
демокрация; the-sovereign.global се пуска онлайн за преглед и контрол на структурата 
на програмата и се публикува
 
Регистрирайте се сега като безплатен член на "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 
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TSG Trust Organisation 
Организация на асоциацията TSG 

на хората е в процес на изграждане 
 

 
Кандидатствайте за посланик или генерален 
секретар на TSG Trust. 
 
Станете посланик или генерален секретар на държава от ЕС;  
"The Sovereign Global" Trust, ако искате да се застъпвате за 
глобална пряка демокрация. 
 

 
 
Регистрационен формуляр:  
Организация в страната: www.the-sovereign.com 
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Закупуване на суверенни монети 
 
Купувайте суверенни монети, за да 
подкрепите изграждането на глобална пряка 
демокрация 
 
Ако всеки купува по 20 суверенни монети годишно, ние сме 
независими и финансово силни, за да стартираме свободата 
на информацията, гражданството и демокрацията и да 
защитаваме  
здравето и свободата си.  
 

ВЛАСТНА МОНЕТА 
 

Творчеството прави вас и вашите деца 
свободни и проспериращи. 
 
За феодалите парите имат само функция на игрални пари, 
тъй като те разполагат с тези пари, които не са покрити със 
стойност и са произведени като средство за размяна, за да 
могат да разменят важните за управлението блага като 
медии, организации, политици, компании на независимата 
средна класа, акции, недвижими имоти, собственост, както и 
работно време, здраве, живот, творчество, иновации и 
свободата на хората срещу пари.  
 
Това, което е произволно достъпно за владетелите (парите), 
се превръща за населението, чрез фалшив образ и 
училищна система за свобода, труд, здраве и благоденствие, 
в платени пари за игра на глобалните феодални системи, в 
обект на размяна (както в началото на кониализацията: 
размяна на стъклени мъниста за злато), който в монопола на 
човешката свобода продължава да изсмуква духовните и 
паричните ценности, както и средството за размяна злато и 
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пари от населението и се натрупва при владетелите, 
придружен от все повече власт. 
 
Особеността на суверенната монета е, че тя е  
се използва изключително за изграждане на глобален мир, 
здраве и човешки суверенитет, като за тази цел е създадена 
онлайн пряка демокрация, наречена:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

и  
 

"Суверенният глобален тръст"   

на създадената организация. 
  
Sovereign Global Trust ще емитира 100 милиарда суверенни 
монети (TSG Coins) с номинал 1 TSG Coin е равна на 1 евро, 
за да изгради и разшири един нов етичен свят.  
 
Нетните постъпления от продадените "суверенни монети" ще 
бъдат използвани 100% за изграждане на:  

a.) на глобалната пряка демокрация "Суверенът"  
b.) центровете за мир "Globalpeace Campus" и  
c.) на здравното приложение "aimeim".  

Суверенните монети могат да бъдат генерирани чрез 
производството на обективни (иновативни) произведения 
на изкуството и идеи за иновативен свят на изкуството 
от обществеността или от самите собственици на 
произведения на изкуството, като ги разменят за суверенни 
монети и допринасят за тяхното богатство. Произведенията 
на изкуството, които са включени в суверенната 
художествена колекция на музея за открито изкуство от 
собствеността или производството, трябва да бъдат 
обективно и научно доказани чрез "Artinvest appraisal" с 



 

 
50 

иновации AAA. AA или A, чиято стойност е изразена в 
сертификата в рубриката "Държавни монети". 

Свободата, творчеството, здравето и богатството на 
населението за първи път не могат да бъдат изсмукани от 
суверенните системи. Културната стойност на колекцията от 
произведения на изкуството на суверенния тръст, 
генерирана от населението чрез произведения на 
изкуството, се отделя и обединява в "Суверенен тръст за 
колекция от произведения на изкуството". Стойността на 
монетите TSG се увеличава чрез продажбата на 
произведения на изкуството, търговете на произведения на 
изкуството и постигнатите цени за обективни, а не 
произволно произведени произведения на изкуството, като 
стойността им се увеличава в световен мащаб, тъй като 
монетата TSG е първото средство за размяна на качествени 
произведения на изкуството (от 1985 г. до 2015 г. цените на 
произведенията на изкуството, произведени от 1945 г. насам, 
са се увеличили средно с 1100%, определени в 5 милиона 
търга и 700 аукционни къщи). Когато цените на 
произведенията на изкуството нарастват, въображаемата 
връзка на суверенната монета с произведенията на 
изкуството означава, че цената на суверенната монета се 
повишава заедно с произведенията на изкуството.) 
Суверенната монета има особено висок бъдещ потенциал за 
свобода и допълва новопоявилите се екологични и 
природозащитни пазари на пряка демокрация чрез етичен 
капитализъм. 
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Свободата на гражданите: По този начин суверенната 
монета е нов самогенериращ се културен актив и защитено 
от произведения на изкуството средство за размяна, което 
финансира изкуството и художниците без държавна помощ 
или зависимост от галерии, насърчава творчеството, 
здравеопазването, образованието и демокрацията, както и 
чрез иновации просперитета на населението, и освен това 
гарантира "свободата на суверенната монета" чрез законите 
на Британския Вирджински остров в съответствие със 
законите на системата на "емитиращата държава на TSG 
монети". 
 
X Поръчайте с банков превод, за да закупите суверенни 
монети в подкрепа на пряката демокрация:  
"Суверенният глобален тръст"  
моля, преведете покупката си по сметката на фондацията с 
нестопанска цел Fundacion Liedtke в Пуерто де Андраткс 
Майорка, която с удоволствие ще дари 100% от покупката ви 
на "The Sovereign Global Trust", без да се удържат 
административни или други такси за препращане от 
Fundacion Liedtke за изграждане на глобалния  
"Пряка демокрация на суверенитета" 
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"Globalpeace Campus Centers" и  
"приложение за здраве на aimeim" 
към Sovereign Global Trust, който ще потвърди покупката на 
монетите и ще ви изпрати резервираните и поръчани 
суверенни монети веднага след генерирането им в 
защитения блокчейн процес.  
 

Банкови данни за незабавни банкови преводи  
Титуляр на сметката: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Суверенният Cion е подплатен със сертифицирани от 
Artinvest произведения на световното изкуство. 
 

 
 
 
Произведения на изкуството, сертифицирани от 
Artinvest  

  
 
Държавната монета  
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Сигурност: 
Пряка демокрация, свобода, мир и просперитет на всички хора. 
Поръчка на суверенни монети www.the-sovereign.com 
X              20 суверенни монети =           20 евро 
X            100 суверенни монети =           97 евро 
X         1 000 суверенни монети =         950 евро 
X       10 000 суверенни монети =      9 000 евро 
X     100 000 суверенни монети =    80 000 евро 
X  1 000 000 суверенни монети = 7 00 000 евро 
 
X Кредитна карта или фактура и банков превод 
 
X Суверенна монета Поръчка чрез Pay Pal/  
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Заключение: 

Инвестиционното решение  
от Niklas Luhmann 1996 г. 
 

 
Най-впечатляващите преописания, наблюдавани и 
култивирани в обществото досега, се откриват в 
Коперниковата революция и още по-радикално - в макро- и 
микроизмеренията на съвременната физика. Но тази 
промяна на възгледите се представя като резултат от научни 
изследвания, на които човек трябва да се подчини, защото 
това е истината. Не се взема предвид фактът, че самото 
общество прави възможни тези изследвания, тяхното 
публикуване и приемане. Очевидно роля играе фактът, че 
изследванията вече не са ангажирани с продължаването на 
една религиозно обоснована теза за света. Но дали това е 
достатъчна перспектива за следващото хилядолетие или за 
продължаване на процеса на ново описание на света? Или: 
как обществото може да реагира на факта, че самата наука е 
възприела прагматичен избор на методи и конструктивистка 
епистемология? Предоставянето на нови описания със 
сигурност е въпрос на промяна на самата наука, която 
предлага нови решения на проблемите, но също така и на 
осъзнаване, че проблемите са нерешими. Освен това трябва 
да се помисли и за средствата за масова информация, които 
с постоянно нова информация променят възможностите за 
поглед назад към миналото. Преди всичко обаче поезията 
служи за изтръгване на миналото от забравата и за 
представянето му по такъв начин, че то да може да бъде 
описано наново aletheia в първоначалния смисъл. Но как 
може да се случва всичко това, след като самият свят 
непрекъснато се обновява чрез избори. Наред с 
класическите редескрипции, насочени към aletheia, сега се 
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появяват и други форми на комуникация, които генерират 
информация за решенията. 
 
Обществото се обновява и проблемът е как комуникацията 
може да бъде в крак с него, как може да го осъвремени. Със 
сигурност едно общество, което постоянно се обновява чрез 
решения, трябва да се разбира като система, която генерира 
собствената си несигурност. Човек не знае предварително 
как ще се развият следващите политически избори, дали и 
къде паричните колебания на международните финансови 
пазари ще доведат до инвестиции или кой за кого ще се 
ожени. Светът, който трябва да се справи с това, може да 
бъде възприет единствено като субект, който се реализира 
във времето, като постоянно генерира ново бъдеще, което 
все още е отворено. Погледнато в тази светлина, 
съществува изоморфизъм между общество, което е 
решително за себе си, и свят, който е отворен към 
бъдещето, чието настоящо състояние, чието сгъстено 
минало не определя какво "ще се случи". Тази световна 
ситуация се проявява в редица термини, с които обществото 
работи в момента, за да се приспособи към нея. Говорим за 
риск и изчисляване на риска или за иновация и творчество, 
за да създадем условия за възможно най-различни бъдещи 
развития. 
 
Човек си дава кураж и със сигурност бездействието и 
чакането не биха били решение на проблема. Човек трябва 
да представи факти, за да може да разбере в ретроспекция 
какво се е случило с негово участие. Това означава, че 
светът вече не може да бъде възприеман като цялостен сбор 
от неща (видими и невидими), не може да бъде възприеман 
като "Universitas Rerum". Концепцията за света се превръща 
в корелативна концепция за вземането на решения, а 
ограниченията на възможностите за вземане на решения са 
дадени по-скоро от собствената им история, отколкото от 
света, останал недокоснат. Точно поради тази причина 
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литературата (а може да се добави и науката) има 
гореспоменатата функция да разширява паметта. Освен 
това, ако светът позволява да се вземат решения, той 
трябва да признае, че по този начин времето става 
необратимо (тъй като разликата между минало и бъдеще 
постоянно се подновява) и че това става чрез събития, които 
проявяват смисъл, макар че не траят и че с появата си вече 
отшумяват. Така се появява свят, който е исторически в 
тесния смисъл на думата и който дължи динамиката си не на 
специални сили (енергия), а на нестабилността на 
елементарните си компоненти. Това може да бъде само 
свят, който вече не предоставя опора. По този начин 
наблюдението на света е насочено към това, което се е 
случило и именно защото се е случило като събитие, вече не 
може да бъде променено. Още по-силно това описание на 
света акцентира върху бъдещето, в чиято неизвестност се 
крият възможности, за (или по-точно) чието осъществяване 
човек може да вземе решение. 
 
 
Проф. Никлас Луман  
Университет Билефелд 
Съветник на изложбата на изкуство art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


