
 

 

 

Суверенът 
Пряка демокрация: сега  

 
                    Дитер Валтер Лидтке    



 

 

Незабавно разузнаване 
Суверенът  

 
                               Дитер Валтер Лидтке  
 



 

 

 
Незабавно разузнаване 

   Суверенът 

 
 
 

Изследване на противоречието между 
общество и система: 

 

Диктатура + Страх 
 

или просветление и 
 

Пряка демокрация + свобода 
 
 
 
 
 

Дитер Валтер Лидтке 
 



 

 
4 

 
Работна хипотеза: 

Разработване на фирмена система 
 

Настоящите места на битките в обществото и системата 
не са бойните полета от миналото в демократичните държави. 

но медийните платформи. 
Налице е едностранно предизвикана глобална, но решителна борба 

между тайно възстановяване на робството 
 
и 

в съзнанието на някои слоеве от населението... 
бавно проявява желание за 

устойчиво и етично проектиране на нашата среда 
чрез специално защитена 

"Глобално приложение за пряка демокрация". 
 

Това, от днешната технология обявяване, напредъкът на демокрацията е 
приблизително. преди 15 години от групата за рестартиране на робството 

и потвърдена от проучвания и изолирани разработки за пряка 
демокрация, и в момента се прилага чрез намаляване на IQ посредством 

болести, пандемии, образи на войни, разпространяване на страх, 
контролирано развитие на творчеството, допълнително генерирана 

бедност и експлоатация, контрол на парите, потискане на информацията, 
фалшива информация, както и глобално обявено "рестартиране за 
намаляване на населението със скрита глобална евтаназия" при 

пренебрегване на конституциите, както и на Хартата на ООН за правата 
на човека. 

забавяне, бойкотиране и саботиране 
и трябва да се превърне в необратима 

Бъдеща диктатура с утилитарна нагласа. 
 

Коя от двете социални системи ще победи в крайна сметка 
се дължи на поетапното поддържане на страховете и тяхното засилване, 

както и на утвърждаването на средствата за власт на 
Група за диктатура 

 
или 

 
противоположната изобретателност и интелигентност на 

Група за пряка демокрация 
населението за вашата представа за бъдещето, 

(стига все още да може да се изразява свободно и да избира) 
да възпитаваш срещу страха и да печелиш в малък период от време. 
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Отпечатък 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
За контакти: info@the-sovereign.com 
 
Ó Дитер Валтер Лидтке 1988 г. - март 2021 г./  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
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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Цифровият манифест  
 
Въпросът за социалната система 2020 - март 2021 
 

Авторите проф.Дирк Хелбинг, проф.Бруно С. Фрей, проф.Герд 
Гигеренцер, проф.Ернст Хафен, проф.Михаел Хагнер, адвокатът и 
експерт по изкуствен интелект Ивон Хофщетер, проф.Йерун ван 
ден Ховен, проф.Роберто В. Зикари и проф.Андрей Цвитер още 
през 2016 г. предупредиха за опасностите от ново феодално 
управление чрез диктатура на данните:  

"Цифрова демокрация вместо диктатура на 
данните"  

"Големи данни", "набюдение", "контрол на 
поведението": застрашени ли сме от 
автоматизацията на обществото чрез 
алгоритми и изкуствен интелект?  

Общ призив за гарантиране на свободата и 
демокрацията".  

"Намираме се на кръстопът: ако все по-мощните 
алгоритми ограничат самоопределянето ни и бъдат 
контролирани от малцина, които взимат решения, ще се 
върнем към един вид феодализъм 2.0, тъй като ще бъдат 
загубени важни социални постижения. Но сега имаме 
възможност, при правилно избрана посока, да тръгнем по 
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пътя към демокрация 2.0, която ще бъде от полза за 
всички нас. Въпреки ожесточената глобална конкуренция 
демокрациите е добре да не изоставят постиженията, 
които са градили през вековете. В сравнение с други 
политически режими западните демокрации имат 
предимството, че вече са се научили да се справят с 
плурализма и разнообразието. Сега просто трябва да се 
научат да се възползват още повече от нея. В бъдеще 
водещите държави ще бъдат тези, които са постигнали 
добър баланс между икономиката, държавата и 
гражданите. Това изисква мрежово мислене и развитие на 
"екосистема" за информация, иновации, продукти и услуги. 
За тази цел е важно не само да се създадат възможности 
за участие, но и да се насърчава разнообразието. "С 
поглед към Китай: така ли изглежда бъдещето на 
обществото? "Подобен социален контрол се отклонява 
от идеала за самоотговорен гражданин и се насочва към 
субект в смисъла на феодализъм 2.0. Това е диаметрално 
противоположно на основните демократични ценности. 
Ето защо е време за Просвещение 2.0, което да доведе до 
демокрация 2.0, основана на цифрово самоопределение. 
Това изисква демократични технологии: Информационни 
системи, които са съвместими с демократичните 
принципи - в противен случай те ще унищожат нашето 
общество."  
(Откъс от статията в: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Еволюцията на социалните системи, както показва 
историята, е развитие, което е бавно и се забавя с 
Просвещението, Ренесанса и образованието.  

Основният въпрос е: как медиите са интегрирани в 
различните социални модели на страните?  
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През 21-ви век обаче е необходимо да се зададат някои нови 
въпроси за взаимодействието между политическата власт, 
капитализма на наблюдението, властта на медийните групи 
(социални и класически медии), PR информацията, 
дезинформацията и информацията, основана на 
доказателства, и тяхното представяне и прилагане в 
публикациите, тъй като те контролират и предсказват 
поведението на населението.  

Доказано е, че в продължение на хилядолетия 
информацията, предизвикваща страх, е била използвана за 
инсцениране и контролиране на намаляването на IQ в 
популациите, за да се запази властта. Днес тези страхове се 
генерират от самопотвърждаващи се, невронни, 
перманентни информационни цикли във всички медии, които 
или предизвикват и благоприятстват антидемократични 
ефективни структури за диктатури, или, от друга страна, 
предизвикват бунт или готовност за революция в част от 
населението, което генерира антидемократични цикли на 
страх и ефект и от двете страни, които обаче можем да 
разтворим с втори ренесанс и просветление чрез въвеждане 
на пряка демокрация.  

Дали събирането и използването на данни, както и 
информацията в медиите, която предизвиква страхове, ще 
направят възможно западните демокрации да бъдат 
политически контролирани и временно да намалят 
коефициента на интелигентност на населението си, което 
може да доведе до установяването на тоталитарни системи 
на управление?  

Но как може да се премахнат правата на човека, за които се 
е борила през вековете, и да се унищожат демокрациите? 
Как е възможно това да се случи в световен мащаб и в почти 
всички държави едновременно?  
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Възможно ли е и днес чрез дезинформация в медиите и чрез 
страховете на правителствата да се осъществява глобална 
духовна и материална експлоатация на населението за 
сметка на човешките права и конституциите?  

Възможността за подобна последица може да се осветли 
накратко, като се погледне към нашата история.  

 
Засега приемаме следните предпоставки:  
Глобалните корпорации са икономически ориентирани, 
тоталитарни управленски структури, които управляват 
държавите и правителствата по фино настроен, скрит и 
почти неразпознаваем начин, подкрепяни от медиите, 
техните PR агенции и някои големи международни 
организации; днес те заместват старите регионални, 
феодални системи на управление.  
 
За да можем да осветлим скритата феодална воля за 
управление на малцина днешни хора, трябва да си 
спомним старите системи на управление, в които: 
а) животът на субекта трябва да се води без човешки права, 
 
б) законът не се отнасяше за всички хора,  
 
(в) като крепостен селянин субектът не е разполагал с 
живота или свободата си, 
 
г) крепостният селянин е експлоатиран психически, 
икономически и физически от своя господар,  
 
д) царете са назначени от Бога,  
 
е) висшите благородници давали ленни владения (земя) на 
низшите благородници, които ги управлявали като крепостни 
селяни, живеещи в това ленно владение. Селяните трябвало 
да му плащат данъци и да работят за него. Самият феодал 
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не плащал данъци, но при необходимост трябвало да 
извършва военни услуги за своя владетел, 
 
ж) съдбата на крепостните селяни е предопределена от 
Бога, Църквата и феодалите. 
 
 
 
Въпросът е:  
Как тогавашните поданици са могли да бъдат управлявани от 
малцина феодали и как са могли да бъдат експлоатирани, 
както в животновъдството? 
 
Данните показват, че повечето територии, управлявани от 
крале, принцове и благородници по онова време, са били 
малки, с малобройно население, а около 95% от 
населението е било неграмотно.  

Владетелят можел да експлоатира собствения си народ в 
продължение на векове с малък брой полицаи, войници и с 
малък таен полицейски отдел, покриващ владенията му, 
както и чрез съюзи и бракове с други владетелски домове, 
ако броят на населението във владенията не се увеличава.  

Повече въпроси ще намерите тук:  
За да се сведе до минимум нарастващото население и да се 
разпространи страхът, на първо време са били увеличени 
данъците, като по този начин са били съсипани поминъците 
и накрая са били организирани войни между народите? (вж. 
също книгата на Мартин Клаус "Военна история на 
Средновековието" и рецензията за нея в списание "Spektrum 
der Wissenschaft" от Теодор Кисел, който обобщава: "На 
примера на Стогодишната война между Англия и Франция 
(1337-1453 г.) Клаус показва, че кампаниите за грабеж и 
опустошение доминират във военните действия през 
Средновековието. Основната цел е не непременно 
физическото унищожаване на врага, а унищожаването на 



 

 
12 

неговите ресурси. ") или археологическият доклад в 
"Spektrum der Wissenschaft" на Хекан Байкал за клане, 
унищожило цяло селище, за което науката няма обяснение. 
"Обектът е достигнал най-големия си размах през 
желязната епоха между 350 и 200 г. пр.н.е., когато 
регионът е бил населен от келтиберското племе берони. 
По това време, когато е извършено и жестокото 
нападение, селото придобива почти градски размери: По 
улиците и обществените площади, широки до пет метра 
и половина, павирани и осеяни с тротоари, имало повече 
от 300 сгради, в които се помещавали не само жилищни 
помещения, но и магазини и комунални съоръжения за около 
1500 жители. 
 

Нима на семействата не е било позволено да се обединят 
безконтролно в по-голяма група или село, за да обменят 
разпръснатите си знания или мисли и по този начин да 
обсъдят екзистенциалните си тревоги с творчески идеи за 
постигане на знания, просперитет и независимост?  

Дали хората, които не са принадлежали към феодалните 
структури, умишлено са оставали бедни, за да не могат да 
придобият знания, да изградят и изхранват все по-големи 
семейства, селища или градове? Ако е така, унищожени ли 
са? 

Ако хората вече не можеха да работят, трябваше ли да 
умрат рано, за да не може да се натрупат и предадат 
знания?  

Трябва ли да е възможно крепостният да пътува само със 
съгласието на сеньора, за да може той да има достъп до 
собствеността си и до крепостния по всяко време? 
 
Затова станаха крепостни селяни:  
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- достъпът до знания е бил блокиран в продължение на 
хилядолетия, -  
не им е било предоставяно образование, -  
Библията е била написана на латински,  
- църковната служба се е извършвала на латински или -  
данъчното бреме е било толкова високо, че населението е 
останало бедно и поради това, поради нарасналите страхове 
за оцеляване, болести и войни, не е могло да се грижи за 
образованието, творчеството или съзнателно  
да изключва  
други хора поради екзистенциални страхове?  
 
За тази цел данните за броя на населението, настроението 
на хората, архивите отпреди годините на войната в 
съответните доминиони могат да предоставят информация 
за научно изследване.  
 
 
В същото време сривът на средната класа чрез запори, 
кризисни закони и медийна истерия на страха се оказва 
добре дошъл ускорител на бедността и страха, който върви 
ръка за ръка с намаляването на IQ на населението, за да се 
осъществи намаляването на населението със задъхана 
скорост (вж. също оправданията на Сталин, Хитлер, Мао и 
камбоджанското правителство 1975-79 г.). 
  
Дали богатството, технологиите и знанията на средната 
класа ще бъдат върнати на властимащите и правителствата 
на най-ниски цени, както при феодалното управление, и в 
същото време ще бъде установена глобална диктатура на 
данните с феодално управление, която има възможност да 
обявява кризи по всяко време, за да намали броя на 
населението и да изгради отново цифрово-феодално 
управление за полза?    
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Освен това може да се зададе въпросът:  
Защо хората, които по собствена инициатива са развили 
високи духовни способности и са направили знанията си 
достъпни за всички хора на езика на народа, както и са 
осигурили на населението ориентация и медицинска помощ, 
изцеление и достъп до знания и просветление (Сократ, 
Галилей, Бруно, списъкът с имена може да бъде продължен 
с книги), са били осъдени или унищожени?  
(Вж. "lese majeste", присъдите за конспирация, религиозните 
процеси и изгарянето на вещици в Европа. )  

Дали човекът от народа е бил държан далеч от четенето и 
писането (в повечето държави и чрез училищни такси) до 
края на XVIII в., за да не може да се образова и по този 
начин да увеличи това чрез образование и по-добри 
възможности за живот и доходи в семейството?  

Трябва ли човекът, поради липса на творчество и 
образование, да не може да си помогне да бъде 
експлоатиран като полезен човек и крепостен селянин, да 
остане беден и да умре рано, когато вече не може да 
работи?  

Феодализмът и крепостното право пречат на човека от 
народа да живее достатъчно дълго, за да развие ума си чрез 
самостоятелно любопитство и познание за света, дори без 
училище или обучение, само с помощта на природата.  

Защо бедните и вашият труд са били облагани с данъци, 
а феодалите все още са можели да печелят от 
извършената работа, без да плащат данъци. Какво е по-
различното от това днес? Докато големите компании 
разкриват данъците на работниците за държавата, също 
така ги събират и дори чрез законни и разрешени от 
правителствата договорни отношения намаляват 
данъците си върху доходите, за услугите си като 
организатор и събирач на данъци, контрольор на 
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заболяванията и работата, както и създател на работа в 
международен план, почти до нулеви данъци и натрупват 
все по-големи богатства и могат да формират по този 
начин продажна власт, лобиране и влияние в 
правителствата и в медиите по своя воля (като 
капиталово силните принцове с владетелите на империи 
във феодалното управление).  

Откъс от Уикипедия от 10 октомври 2020 г. за 
крепостничеството в Германия, което е съществувало под 
различни форми в цяла Европа.  

 

 

 

(Откъсът от Уикипедия: Serfdom, е отбелязан в синьо) Този текст е 
лицензиран под лиценза на Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Използвани са материали от статията в Уикипедия "Schloss 
Biebrich". 
Списък на авторите е достъпен в Уикипедия. 

Преместването от имението без съгласието на господаря на имението не 
е било предвидено в Шлезвиг и Холщайн. Господарят на имението имал 
право да си върне крепостния от трети лица. Съществували договори за 
екстрадиция между териториалните владетели, а други благородници, 
градове и занаятчийски гилдии имали право да приемат крепостни 
селяни, които можели да представят грамота от владетеля на имението. 
Във Вюртемберг, от друга страна, има няколко нови правила: през 1455 г. 
свободата на движение изглежда е надделяла; лицето, което се 
премества, е трябвало само да се задължи да плати данък на човек. 
През 1523 г. данъкът за един човек възлиза на 36 хелера (сребърни 
грошове, изсечени в Швебиш Хол).  

През 1495 г. е въведена забрана за отдалечаване от владенията на 
лейбърите, а през 1514 г. - общо разрешение за отдалечаване с 
двадесетгодишен преходен период. През 1520 г. това разрешение е 
придвижено, а през 1537 г. отново е оттеглено. През 1551 г. правото на 
напускане е предоставено отново, а през 1598 г. то е окончателно отнето. 
Правото на преместване обаче не означавало, че крепостното право се 



 

 
16 

прекратява или че то е нарушено от чуждестранен местен господар; по-
скоро в Южна Германия се прилагал принципът на върховенството на 
крепостното право.  

Данъците на крепостните селяни, като например данъкът върху човека, 
могат да бъдат събирани от господаря на имението и на места, които не 
му принадлежат. Крепостните кокошки, с които всяка година се 
признаваше наново крепостното право, се събираха с големи 
административни усилия от кокошките-владелци като "Fasnachthennen" 
извън землището и местното владение и се вписваха в кокошката книга, 
както и в данъка върху човека.  

 

загуба на свобода   

Крепостното право се установявало по рождение; решаващ фактор бил 
статутът на майката. Ако вдовецът има деца от няколко брака, това може 
да доведе дори до отнемане на деца.  

Свободните хора можеха да изпаднат в робство. "Изтичането" на статута 
на свободен се случвало, когато свободен човек се заселил в област, 
където селското население било крепостно. Дори свободно родените 
деца стават крепостни, ако родителите им станат крепостни след 
раждането. Тези, които вече не можеха да се издържат икономически 
като свободни хора, можеха да станат крепостни селяни. За да бъде 
ефективна, тази декларация трябва да бъде направена в писмена форма 
в писмо за предаване. Появяват се и масови клетви по предварително 
изготвени модели, с които поданиците се задължават да не се 
отчуждават от господаря на имението с тялото и имуществото си - във 
Вюртемберг през 1282/1283 г. и 1296/1297 г. и в Базел през 1499 г.  

Премахването на крепостничеството може да се осъществи чрез 
освобождаване срещу заплащане и по желание на господаря на 
имението. Отсъствието от имението водело до отпадане на 
крепостничеството. За неженените лица този период е 31 години, шест 
седмици и три дни, а за женените лица - десет години.  

Във Вюртемберг размяната на крепостни селяни между отделни 
владетели се случва в изключителни случаи, особено в съседни 
територии. Промяна настъпила и по инициатива на крепостните селяни, 
най-вече когато те искали да се оженят и следователно да се преместят, 
но нямали пари за откуп.  

Крепостните селяни могат да бъдат продавани със стоки, а също и 
индивидуално. Обикновено обеднелите нисши аристократи продавали 
крепостни селяни на платежоспособни висши аристократи.  
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Разграничение между робство и крепостничество  

За да се разграничи робството от крепостничеството, съществуват 
основно три гледни точки, а именно тази за разликата, приликата и 
идентичността на двете. 

Разнообразие  

Историческият материализъм предполага разлика в развитието. Според 
него в системата на робството целият изработен продукт е принадлежал 
на собственика на роба, който след това е давал на роба толкова от него, 
че да остане жив. При феодализма крепостният селянин или 
земевладелецът първо получава целия продукт на своя труд, но трябва 
да се откаже от част от него в натура или в пари на феодала. Това 
означава, че не само потисникът и грабителят, но и потиснатите и 
ограбените имат дял в продукта. Излишъкът от продукта отива в по-
голяма или по-малка степен при феодала, но фактът, че част от продукта 
по право принадлежи на роба и че тази част в много случаи може да 
бъде увеличена чрез по-висок труд, прави феодалната система 
напредничава в сравнение с древната и позволява нейното 
съществуване на първо място.  

Сходство  

Международните договори и националните наказателни закони, които ги 
прилагат, също приемат разликата между робство и крепостничество, но 
постановяват същата правна последица, а именно абсолютна забрана. 
Според Конвенцията за робството от 25 септември 1926 г. робството е 
"състояние или статус на лице, което упражнява правомощията, 
свързани с правото на собственост, или някое от тях". Едва тридесет 
години по-късно в Допълнителната конвенция за премахване на 
робството от 7 септември 1956 г.] се добавя правното определение за 
робство: "Робството е състояние или правен статут на лице, което е 
задължено по закон, обичай или споразумение да живее и работи на 
земя, принадлежаща на друго лице, и да му предоставя определени 
услуги, независимо дали са платени или не, без да може самостоятелно 
да промени положението си."  

В член 4 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН от 10 
декември 1948 г. и член 4, параграф 1 от Европейската конвенция за 
правата на човека се говори за забрана на робството или 
крепостничеството, както и в член 5, параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, ратифицирана през 2009 г. От 1866 г. до 
2005 г. наказателна разпоредба относно робството и крепостничеството 
се съдържа с почти същата формулировка в член 234 от Наказателния 
кодекс на Северногерманската конфедерация, Германската империя и 
Федерална република Германия, който последователно се отчита по 
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същия начин; от 2005 г. до 2016 г. съответната разпоредба се намира в 
член 233 от Наказателния кодекс, а от 2016 г. - в член 232 от 
Наказателния кодекс. 

L 

От XVI в. нататък в Европа бавно се въвеждат първите 
училища със задължително образование, което след това се 
пренася в по-големи национални области до началото на 
индустриализацията през XVIII, XIX и XX в., в чиято мисия на 
училищно посредничество обаче общите знания, 
въображението и творчеството са изключени, а учебният 
предмет е сведен до най-важните културни техники за 
"работниците на ABC". Преподаването на предмета и 
неговите съдържателни ограничения, без да се преподава 
творчество, е пренесено (с някои реформи) от XIX в. в 
съвременното образование, като е запазена основната 
ориентация за изключване на творчеството и иновациите. 
Класическият "Studium Generale", който свързва и разширява 
областите на знанието, обикновено не се предлага от 
държавата или се предлага от университетите само в 
ограничена форма. Качеството на "Studium Generale" е 
оставено на инициативата и познавателните способности на 
отделния човек (вж. също Леонардо да Винчи) и от него 
зависи (дори срещу многобройни препятствия) да открие 
напредък и иновации чрез собствената си инициатива.  

Откъс от Уикипедия Задължително образование 
Този текст използва материали от статията Schloss Biebrich в 
Уикипедия и е достъпен под лиценза Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported. Списък на авторите е достъпен в Уикипедия. 
 
Въпреки че Женева въвежда задължителното обучение през 1536 г., а 
след това и други държави[2] и херцогство Пфалц-Цвайбрюкен през 1592 
г.[3] като по-малка държавна единица, а град Страсбург следва примера ѝ 
със съответен закон още през 1598 г., едва през XVIII в. повечето 
европейски държави въвеждат задължително обучение (Австрия 1774 г., 
Швейцария, САЩ), което включва и домашно обучение, или 
задължително образование (Лихтенщайн 1805 г., Франция 1882 г., 
Германия1919[4]). 
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За след Томас Малтус и социалния дарвинизъм възложени 
днешните мислители и предполагаеми спасители на 
човечеството (по времето на Френската революция 1789 -
1799) е да се реализира организирано минимизиране на 
човечеството за запазване на видовете по следните 
причини. Този феодален модел отдавна е опроверган от 
научни факти, изследвания и от развитието на човечеството 
до наши дни и се предполага, че с фалшива информация, 
маскирана като научни изследвания, се отклонява 
вниманието от факта, че става дума само за поддържане и 
експлоатация на полезното човешко отношение при 
използването на  
мерки за евтаназия и евгеника под флага на екологичната и 
вирусната защита за запазване на човечеството. Това, което 
последва, беше безкреативност под прикритието на научното 
просвещение, в което нарастващото световно население 
беше представено като заплаха, а не като етична 
придобивка за развитието на демокрацията. Това, което с 
реалното развитие в продължение на хилядолетия, както и с 
основани на доказателства изследвания и стотици 
документи, също и след изграждането на първите 
демокрации, с нарастването на световното население се 
оказа погрешно и е доказано.   
 
Откъс от Уикипедия за Томас Малтус (1766 -1834) 
Този текст използва материали от статията Schloss Biebrich в 
Уикипедия и е достъпен под лиценза Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported. Списък на авторите е достъпен в Уикипедия. 
  
В критика на оптимистичния възглед на Уилям Годуин за 
съвършенството на човешкото общество и неговите основни 
възможности за решаване на проблеми, в своето "Есе за принципа на 
населението" (1798 г.) Малтус изтъква пренаселеността като 
проблем на развиващата се икономика и общество. Малтус представя 
като очевидна съдбовна необходимост факта, че човешката раса 
сляпо се е подчинявала на закона за неограниченото нарастване, 
докато средствата за препитание, които са ѝ осигурявали живот, не са 
нараствали заедно с нея в същите пропорции. Този факт му се струва 
толкова добре установен, че той не се поколебава да го изкаже като 
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математическа аксиома. Той твърди, че хората се увеличават в 
геометрична прогресия, а храната - в аритметична прогресия. В 
числения пример: Ако една двойка има четири деца и те на свой ред 
имат по четири деца на двойка, населението съответно се увеличава; 
но увеличението на производството на храна не следва в същата 
пропорция. Подобреното напояване увеличава производителността с 
около 20%. Но това увеличение не води до по-нататъшно увеличение. 
Така, според Малтус, ще дойде време, когато запасите вече няма да 
са достатъчни за населението на Земята, ако тези коригиращи 
фактори като болестите, мизерията и смъртта не се намесват отново 
и отново, за да възстановят баланса. По този начин Малтус изразява 
своята научна и морална преценка за нещастните хора в пасаж от 
текста, който той заличава в по-късните издания, но който се смята за 
характерен за духа на неговото учение: 
"Човек - казваше той - който се ражда в свят, който вече е окупиран, 
когато семейството му няма средства да го изхранва или когато 
обществото няма нужда от неговия труд, този човек няма ни най-
малко право да иска каквато и да е част от храната и наистина е 
твърде много на земята. На голямата трапеза на природата за него 
не е отредено място. Природата му заповядва да си тръгне и не 
пропуска да изпълни дори тази заповед."[3] 
 
Феодалният модел на робство и крепостничество, широко 
използван от управляващите класи, е допълнително 
подсилен от философията на Томас Малтус за евтаназията 
(Принцип на населението и Принципи на икономиката) и 
социалния дарвинизъм за намаляване на 
продължителността на живота на хората. Доказано е, че тази 
мисъл на феодалите, които подстрекават към масови 
убийства, е не само научно погрешна, но и с обратен ефект 
за оцеляването на човечеството и е очевидно опровергана 
от положителното развитие на броя на населението, 
творчеството на световното население, добива на ресурси. 
Това обаче не попречи на нечовешката мисъл за евтаназия 
на Томас Малтус (през XIX в. 1,65 милиарда души под знака 
на Френската революция), Хитлер или маскирана като 
социален дарвинизъм, да оцелее до днес със 7,8 милиарда 
души през 2020 г. и да продължи да живее като тотална 
атака срещу същността на човешкото съществуване, като 
евтаназия на социалната класа, расата, бедността или 
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възрастта, както и под формата на принудителна 
стерилизация за спасяване на света, маскирана като 
дискусия за опазване на околната среда, насочена към 
глобалния PR.  
 
Откъс от Уикипедия за евгениката 
Този текст използва материали от статията Schloss Biebrich в 
Уикипедия и е достъпен под лиценза Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported. Списък на авторите е достъпен в Уикипедия. 

 
Под въздействието на нацистката расова хигиена много политици и 
учени се отказват от идеите на евгениката. Всеобщата декларация за 
правата на човека е подписана от Организацията на обединените 
нации през 1948 г. и съдържа следното изречение: "Мъжете и жените 
в брачна възраст имат право да сключват брак и да създават 
семейство без каквито и да било ограничения, основани на раса, 
националност или религия." През 1978 г. ЮНЕСКО обявява основното 
равенство на всички човешки същества за идеал. [76] 
В отговор на радикализацията по времето на нацистите почти всички 
страни се отдръпват от практикуваните преди това евгенистични 
политики, въпреки че идеята не изчезва. Джулиан Хъксли, първият 
генерален директор на ЮНЕСКО и съосновател на Световния фонд 
за дивата природа, също така председател на Британското дружество 
по евгеника и привърженик на евгениката, казва през 1947 г: 
"[Въпреки че е напълно вярно, че всяка радикална евгенична 
политика ще бъде политически и психологически невъзможна в 
продължение на много години, за ЮНЕСКО ще бъде важно да се 
погрижи за това евгеничният проблем да бъде разгледан с най-
голямо внимание и общественото съзнание да бъде информирано за 
проблемите, които стоят на дневен ред, така че много неща, които 
сега са немислими, да станат поне мислими." 
 
"Въпреки че със сигурност е вярно, че всяка радикална евгенична 
политика ще бъде политически и психологически невъзможна за 
много години напред, за ЮНЕСКО ще бъде важно да признае, че 
проблемът с евгениката се изучава с най-голямо внимание и че 
общественото съзнание се информира за фактите до такава степен, 
че немислимото става поне мислимо." 
- Джулиан Хъксли[77] 
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Учебниците от 20-те до 40-те години на ХХ век често съдържат 
съдържание, описващо научния прогрес във връзка с евгеничните 
практики. Много от ранните научни списания по генетика съдържат 
статии за евгениката. В следвоенния период много от тези препратки 
са премахнати. Научните списания дори промениха имената си. 
Например през 1969 г. Eugenics Quarterly се преименува на Social 
Biology. Въпреки това някои видни учени продължават да подкрепят 
евгениката. През 1963 г. фондация "Ciba" свиква конференция за 
бъдещето на човека, на която трима известни биолози и нобелови 
лауреати (Херман Мюлер, Джошуа Ледерберг и Франсис Крик) се 
изказват в полза на евгениката. [78] В църковната сфера също 
продължават да се чуват положителни гласове по отношение на 
евгениката; така например през 1953 г. папа Пий XII обявява 
основния подход на евгениката и генетиката за морално здрав в 
бележка до "Първия международен симпозиум по генетична 
медицина" [79]. [80]  
 
Нацистки период  
→ Основна статия: Националсоциалистическа расова хигиена 
В Третия райх раждаемостта в "арийските" семейства трябва да се 
увеличи чрез социално-политически мерки, а "недостойният живот" да 
се предотврати, сегрегира и унищожи. След идването на Хитлер на 
власт още през юли 1933 г. е въведен евгеничен закон за 
стерилизацията като важна част от националсоциалистическата 
идеология ("Закон за предотвратяване на наследствено болно 
потомство"): за разлика от по-ранните проекти, той предвижда и 
насилствена стерилизация, приписва наследствена непълноценност 
на сравнително големи групи от населението и - без прецедент в 
международен план - действително води до стерилизацията на около 
300 000 души през няколкото години до 1939 г., като до 1945 г. броят 
им нараства с още 60 000. Някои от засегнатите също умират в 
резултат на операцията по стерилизация.  
За сравнение: в САЩ между 1907 г. и 1939 г. са стерилизирани около 
31 000 души, а в Швеция - около 12 000 между 1934 г. и 1948 г. Във 
Федерална република Германия в продължение на много години са 
отхвърляни искания за обезщетение. Едва в края на 70-те години 
принудително стерилизираните лица получават пенсия за 
инвалидност. 

Законът разрешаваше целенасочена стерилизация в случай на 
различни заболявания, за които се подозираха генетични причини, а 
именно в случай на "вродена имбецилност, шизофрения, кръгова 
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(маниакално-депресивна) лудост, наследствена болест на падането, 
наследствен танц на Свети Вит (хорея на Хънтингтън), наследствена 
слепота, наследствена глухота, тежки наследствени физически 
деформации, [...] тежък алкохолизъм". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses. Закон и обяснения, Мюнхен: 
J.F.Lehmanns Verlag, стр. 56). Решението за стерилизация е трябвало 
да бъде взето от "наследствени здравни съдилища" по искане на 
засегнатото лице, неговия настойник или лекари на държавна служба, 
или от директорите на институциите и след такова решение е 
трябвало да бъде изпълнено "дори против волята на лицето, което 
трябва да бъде направено безплодно" (Gütt et al. 1934: стр. 58). 
За разлика от други европейски страни, този радикален вариант на 
евгениката в нацистка Германия в крайна сметка води и до 
систематично "изтребване на недостойния живот", което най-малкото 
е улеснено от евгеничното обезценяване на "низшите". Още през 
1929 г. Хитлер заявява на конгреса на Райхпартията в Нюрнберг: 
"[...] ако Германия има един милион деца годишно и премахне 700 000 
до 800 000 от най-уязвимите, крайният резултат може да бъде дори 
увеличаване на силата." 
Акция Т4 от 1939 до 1941 г. отново е мост към Холокоста срещу 
европейските евреи.  
 

Когато евгениката е дискредитирана от нацисткия Райх, 
защитниците на евгениката се нуждаят от нови стратегии. 
Така през 1946 г. Джулиан Хъксли, вицепрезидент на 
Британското евгенично общество, става първият 
генерален директор на ЮНЕСКО ["Международна 
организация на ООН за образование, наука и култура"]. 
Официалният документ на ООН, написан от него, 
"ЮНЕСКО, нейната цел и философия", показва: 

"Макар че със сигурност е вярно, че радикална евгенична 
политика ще бъде политически и психологически 

невъзможна за много години напред, за ЮНЕСКО ще бъде 
важно да се погрижи евгеничният проблем да бъде 

разгледан с най-голямо внимание и обществото да бъде 
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информирано по този въпрос, така че много неща, които 
днес изглеждат немислими, поне да станат отново 

мислими." 
 
  Целта е темата за евгениката или контрола на 
населението да бъде представена по съвсем нов и 
положителен начин като спасяване на човечеството. 
Отсега нататък евгениката означава: Защита на Земята от 
експлоатация, замърсяване и екологична катастрофа, 
причинени от човека, а не от индустрията и нейното 
лобистко законодателство на правителствата.  
Последваха десетилетия на "просвещение", в които 
нарастващото световно население се представяше като 
заплаха за човечеството, за да се припише на 
нарастването на световното население околната среда, 
която се разпадаше по шевовете, като се забравяше, че 
хората нямат власт да спрат промишлеността и 
правителствата да произвеждат или произвеждат неща, 
които са вредни за околната среда. Протестите и 
демонстрациите бяха възпрепятствани с полицейска 
намеса и дискредитирани от медиите, броят на 
участниците беше записан като рядко срещани чудаци, а 
концепциите за устойчива околна среда не бяха 
представени, а в някои случаи бяха облагани с данъци и 
декрети. Напротив, остарелите вредни за околната среда 
отрасли се финансират със силни лобистки предложения.  
(Предизборни концепции за партиите чрез контролирани 
и центрирани медийни репортажи), които защитават и 
субсидират индустрията. С цел запазване на работните 
места се инвестира в стари, вредни за околната среда 
техники, а не в образование, Второ просвещение, 
Studium Generale, насърчаване на творчеството на 
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населението, образование и пряка демокрация, 
основен доход на хората, както и в съвместното 
екологично бъдеще на всички граждани. 
  
 
Кронология на евгениката през ХХ и ХХI век: 
- През 1948 г. Хъксли основава Международния съюз за 
опазване на природата (IUCN).  
 
- През 1961 г. Хъксли основава WWF (Световен фонд за 
дивата природа). Други членове основатели са например 
Годфри А. Рокфелер, холандският принц Бернхард и 
съпругът на английската кралица Елизабет II, принц 
Филип.  
 
- През 1969 г. президентът Никсън публикува доклада 
"Растежът на населението и бъдещето на Америка", 
изготвен под ръководството на Джон Д. Рокфелер. 
Очевидно става дума за това евгениката отново да стане 
надежда, Следващият цитат от доклада показва връзката с 
евгениката:  
"Населението не може да расте до безкрайност. Никой не 
оспорва това и в заключението си казахме, че смятаме, че 

сега страната трябва да приветства и планира 
стабилизирано население." 

 
- През 1972 г. в Стокхолм се провежда първата 
международна конференция по въпросите на околната 
среда. Председател е Морис Стронг, близък приятел на 
Дейвид Рокфелер. Оттогава насам през последните 
десетилетия екологичното движение се фокусира върху 
други кризисни въпроси, като киселинните дъждове, 
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дупката в озоновия слой, тропическите гори и т.н., като 
обвинява за това нарастването на световното население, 
вместо да излага на отговорност правителствата и 
производствените компании. 
 
Накрая, през 1988 г., е създадена Междуправителствената 
група по изменение на климата (IPCC), известна като 
"Междуправителствена група по изменение на климата". 
Докладите, изготвени от Съвета по въпросите на климата, 
служат като авторитетни източници за медиите и за много 
други говорители на "глобалното затопляне", като 
например бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор. 
Междувременно въпросът за глобалното затопляне и 
свързаното с него намаляване на емисиите на CO2 става 
все по-актуален, така че днес той се е превърнал в 
основна тема в политиката, както и на срещите на 
водещите елити, като по този начин затваря кръга на 
евгениката.  
 
 -1988 г. принц Филип изразява пред Германската агенция 
по печата:  

"Когато се преродя, искам да се върна като смъртоносен 
вирус, за да допринеса с нещо за решаването на проблема с 

пренаселеността." 
 

-2021 г. Председателят на Европейската комисия г-жа фон дер 
Лайен предупреди на Световния икономически форум за 
нова пандемия, ако не бъдат постигнати целите в 
областта на климата. 
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Така днешните привърженици на евгениката получават нов 
тласък от разгърнатия капитализъм, съчетан с идеята за 
социалния дарвинизъм.  
 
Откъс от Уикипедия Социален дарвинизъм 
Този текст използва материали от статията Schloss Biebrich в 
Уикипедия и е достъпен под лиценза Creative Commons CC-BY-SA 3.0 
Unported. Списък на авторите е достъпен в Уикипедия. 
Социалният дарвинизъм е школа в теорията на социалните науки, 
която застъпва биологичния детерминизъм като мироглед. Той е много 
популярен през втората половина на XIX век и до Втората световна 
война. Той тълкува погрешно частични аспекти на дарвинизма по 
отношение на човешките общества и разглежда тяхното развитие като 
резултат от естествения подбор в "борбата за съществуване". Според 
Франц М. Вукетиц различните разновидности на социалния дарвинизъм 
са единодушни в три основни положения:  

- Теорията на подбора е напълно приложима в социален, 
икономически и морален план и е от съществено значение за 
човешкото развитие. 

- Съществува добър и лош генетичен материал. 
- Добрите наследствени черти трябва да се насърчават, а лошите 

да се изкореняват. 

Една от критиките към социалния дарвинизъм е безкритичното и 
погрешно пренасяне на биологичните закони върху човешките общества. 
Освен това някои от основните ѝ допускания не са включени в теорията 
на Дарвин и се смятат за остарели от съвременната наука. Това 
пренасяне на теориите на Дарвин, основано, наред с другото, на 
натуралистична грешка, не може непременно да бъде извлечено от труда 
на Дарвин, нито пък отговаря на Дарвиновата представа за света и 
човека.  

 
Аргументацията на евгенистите, привържениците на 
евтаназията и социалдарвинистите е научно опровергана и 
днес се смята за мит за масово убийство и геноцид, 
оправдаващ експлоатацията на човешки същества, както и 
за поддържане на властта на феодалните владения. 
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Но да се върнем към историята на развитието на 
образованието в населените места.  

За да може индустриализацията да продължи в страната и 
да се конкурира в международен план, дали работниците и 
гражданите са получили парламентарна демокрация с 
човешки права след революции, въстания и бунтове, защото 
работниците са били необходими за икономиката?  

Интернет медиите и до днес дават на населението 
възможността, без да се влияе от феодалите и без да се 
страхува, че в бъдеще ще бъде подвластно, да се 
информира или да разпространява собствената си 
информация по целия свят. За разлика от това, изглежда 
възможно, ако човек прелита над новия медиен пейзаж, че 
PR и медийна дезинформация индустрия, че 
самоинформиране на хората, с фалшиви новини във всички 
медии, за да обърка, дестабилизира, разделят и се опитват 
да дискредитират.   
 
Новата "Индустриализация 4.0" с роботи и самообучаващи 
се програми ще направи монотонния работник излишен в 
бъдеще. Това дава на хората време да мислят, да се 
образоват допълнително и да разширят творческите си 
способности, широтата и дълбочината на информацията 
чрез новите медии и да отделят избирателно фалшивите 
новини от истинската информация, като поставят 
информацията под въпрос. Понастоящем в демокрацията се 
появява отдавна необходимият решителен и образован 
демократ, който изисква повече демокрация, съвместно 
определяне и съвместни световни закони за предприятията и 
ресурсите за защита на човечеството и бъдещото развитие.  
 
Знанието за информационните, популярните и медийните 
ритуали може да ни покаже къде сме направили погрешен 
завой в развитието си и как тези информационни ритуали са 
проправили пътя за убийствените егоистични системи в 
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социалните системи на държавите, които мислят и действат 
само в самоограничаващи се групи.  
  
Немският философ на обществото Никлас Луман се изказва 
за формулата на изкуството за творчество и еволюцията 
чрез невронна и епигенетична ефективна информация на 
обществените системи през 1996 г. по такъв начин:  
"Може да се мисли за него като за еволюционно 
постижение, което, след като бъде изобретено и 
въведено, се самоосъществява. Ако прехвърлим 
резултата към системата на съвременното общество, 
което въвежда и изключва своите структури чрез избори, 
ще видим резултат от еволюция."  
 
Откритието за използването на нова информация от 
творчеството или страховете за контролиране на хора или 
цели нации чрез оформяне на невронни мрежи, както и на 
епигенетиката чрез медийна информация, беше потвърдено 
с изследвания години по-късно от учени, чиито открития бяха 
удостоени с Нобелова награда за медицина.   
 
Преди 75 години Херман Гьоринг е попитан по време на 
Нюрнбергския процес: "Как накарахте германския народ да 
се съгласи с всичко това? Той каза:  
"Разбира се, хората не искат война. (...) Но в края на 
краищата лидерите на една страна са тези, които определят 
политиката, и винаги е лесно да накараш народа да се съгласи, 
независимо дали става дума за демокрация, фашистка 
диктатура, парламент или комунистическа диктатура."( 
....). "О, всичко това е хубаво, но народът винаги може да бъде 
накаран да изпълнява заповедите на лидерите със или без право 
на глас. Това е много просто. Не е нужно да правите нищо 
друго, освен да кажете на хората, че са нападнати, да 
обвините пацифистите в липса на патриотизъм и да 
твърдите, че те излагат страната на опасност. Този метод 
работи във всяка страна."  
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(Източник: "Нюрнбергски дневник", Fischer Verlag)  
 
Въпреки това, дори в демократичните държави, 
креативността, иновационните технологии, 
изобретателността и епигенетичната формула на 
креативността и лечебното изкуство не се преподават в 
училищата и университетите до днес. Коефициентът на 
интелигентност, здравето и свободата на населението се 
саботират отново и отново от фалшиви новини или медийно 
подготвени и преувеличени, както и от най-силно 
генериращи страх съобщения за събития в медиите (а по 
този начин и за демокрацията).   
 
Това е история и отдавна е известно, че многобройни 
притежатели на знания, което доведе до предаването на 
знания, творчество, здравето на самопомощта на хората от 
феодалите в съзнанието на населението с обвинителен 
фалшиви новини mobbed и не като разпространител на 
знания, творчество и самопомощ пратеници на знания 
насърчава, но са били набеждавани за еретици, вещици, 
оскърбители на величеството или последователи на 
конспирацията, заговорници и вредители на народа от 
системите на властта, мнозинството от населението е било 
насочвано от феодалите (също и чрез награди) да ги 
осъжда, остракира, преследва или убива. Въпреки това, 
бавно в продължение на три века, с първата вълна на 
образованието, се развива демокрация, в която феодалите 
вече не са на преден план със своите системи на управление 
и могат да действат само тайно. 
 
 
Ако в някои държави активите, технологиите и знанията на 
средната класа (както при Хитлер до 1945 г;, Камбоджа 
1975-1979 г., в ГДР до 1989 г., в Русия до 1991 г., в Китай 
1949 г. до края на 70-те години) се падат на държавата или 
са забранени, тъй като средната класа и нейните служители 
(фирми до 499 служители - без отчитане на годишния 
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оборот - представляват през 1999 г. по данни на 
Федералната статистическа служба в Германия 98,8 % 
от средната класа на страната) може да гарантира 
свободното развитие на една страна, хората да са 
независими от държавата, да изработват икономически 
блага, както и да живеят свободно, без да се съобразяват с 
ръководството на държавата по достойнство и поне вече без 
експлоатация и корупция от страна на държавата? В Китай, 
започвайки от 70-те години на миналия век, 
комунистическата идеология е заменена от прагматизъм и 
изграждане на диктатура на данните "Китай вече не е 
комунистически", казва китайският историк и бивш член на 
Академията за социални науки Джан Лифан: "Има елитарен 
капитализъм, който носи пред себе си социалистическо 
знаме", казва той. "Хората с огромни богатства сега 
държат властта. Те експлоатират по-ниските класи." 
Привилегированите, казва той, са монополизирали 
активите, ресурсите и властта в ръцете на партията. 
"Няколко олигарси притежават огромно богатство, а 
социалното разпределение е крайно несправедливо." 
Всичко, което е останало от комунизма, според него, е 
автокрация - автокрация на имуществената класа." "Те 
създават илюзия, за да заблудят хората".  "Те самите не 
вярват в това. Това, което правят, е точно обратното на 
това, което казват." Цитат от Andreas Landwehr, dpa 
 
Историята на империите показва, че за да се отслаби 
населението в страните по брой и да се пречупи останалото 
по воля, първо трябва да се изтрие културата и етичната 
памет на възрастните чрез всяване на страх, кризи и войни, 
средната класа в страните трябва да бъде отслабена или 
елиминирана, а князете да бъдат привлечени на страната на 
императорите (по времето на Рим управляващите 
структури на окупираната страна, през Средновековието 
князете или отчасти и гражданите на градовете, вижте 
също как Мао, Хитлер, Сталин, Камбоджа или ГДР са 
лишили средната класа и образованите граждани, които 
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от тяхна гледна точка не са се съобразявали с 
правителството, от техните човешки права още през 20 
век и как ГДР ги е лишила от техните човешки права. 
Векове на техните човешки права са ограбени и милиони в 
концентрационни лагери за експлоатация на робски труд в 
Menschnutzhaltung или чрез масови убийства са 
елиминирани и по-голямата част от населението от 
медиите за действителните фон са измамени).  
 
Как средновековните закони и разпоредби в някои страни с 
диктатура си приличат. 
 
 
Луди хора с промити мозъци,  
през Средновековието = обладани и вещици / 
при диктаторите през ХХ век; без военните жертви около 50-60 милиона души само в 
епохата на Хитлер, при Сталин или при Мао = вредители на народа, които са хвърлени в 
затвора, използвани като роби за експерименти с хора и убити  
 
Отрицатели, антиправителствени конспиратори...  
през Средновековието = неверници и еретици /  
при диктаторите през ХХ век; без военните жертви около 50-60 милиона души само в 
епохата на Хитлер, при Сталин или при Мао = вредители на народа, които са хвърлени в 
затвора, използвани като роби за експерименти с хора и убити  
   
Нонконформисти или бунтари, които застрашават реда и 
желаното бъдеще и трябва да бъдат отстранени от 
общественото възприятие.  
през Средновековието = публично екзекутиран или 
изпратен в затвора /  
при диктаторите през ХХ век; без военните жертви около 50-60 милиона души само в 
епохата на Хитлер, при Сталин или при Мао = вредители на народа, които са хвърлени в 
затвора, използвани като роби за експерименти с хора и убити  
 
 
Нищо от това не е тайна. Историците отдавна са го 
доказали. Въпросът за еволюцията на социалната система 
днес е: кога ще се появи искането на населението за 
пряка демокрация и устойчив и етичен капитализъм, 
които ще ни позволят освен висок икономически растеж 
без съжаления и замърсяване на околната среда?  
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Повече от седем-осем милиарда души могат да бъдат 
управлявани от днешните правителства, дори и с повече 
войници и полицаи, без допълнително разширени системи за 
електронно наблюдение на гражданите, само чрез 
ограничаване на основните права на хората, чрез нови 
закони и разпоредби и нарушения на основните закони и 
конституциите на държавите и с помощта на медиите и 
парламентарните демокрации в държавите (вж. също 
днешните бежански потоци). Ако старите политически 
системи искат да продължат да управляват според старите 
традиционни принципи, те трябва да ограничат свободите и 
гарантираните права на гражданите в основните закони или 
конституциите по такъв начин, че да могат по всяко време, 
без да питат народа, да въведат извънредно положение с 
допълнително ограничаване на правата на гражданите дори 
при 10 или 13 милиарда души.  
 
Съдбоносното или безкреативното намаляване на 
световното население чрез войни, пандемии или 
стерилизация и истерия на страха не решава проблемите 
на човечеството, а отрязва бъдещето на всички хора, 
защото нарастващата креативност е намалена или 
унищожена от интернет и току-що осъзнаващата се, от K 
I по-добре използваема, роева интелигентност.  
 
Намаляването на коефициента на интелигентност или на 
креативността на световното население води до 
ограничаване на умствените ресурси. 
Еволюцията си дължим само на упоритостта и 
изобретателността на няколко души.  
Ограничаването на интелигентността от страха води вече в 
рамките на 70 години по отношение на все още свободните 
общества до страхове от бъдещето, липса на радост от 
живота, липса на мотивация и на сила от живота с деца до 
безсмислено съществуване, в което населението с не 
ориентирано към устойчивост мислене и действие води до 
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престъпност, тероризъм, както и до ограничаване на 
иновациите и до ограничаване на икономическите системи, 
до бедност, болести или несвобода и намаляване на 
имунната сила. Резултатът е обърнат рай, който води до 
упадък, повторно обособяване на фашистки култури и войни, 
както и до феодални системи на управление.  
 
Въпросът, който възникна: Защо е така?  
Имайки предвид, че се нуждаем от нова устойчивост и за 
предпочитане от безкрайни, както и етично използвани 
ресурси за допълнително увеличаващото се световно 
население. 
 
Как може да се стигне до такова развитие? 
Нима изостаналите феодални сили още преди години са 
осъзнали чрез проучвания, че глобалното развитие, което 
започва от населението на страните и води до прилагането 
на пряка демокрация, ще доведе до разпадане на властта на 
партиите и политиците, както и на глобалните корпорации и 
мегакапитали, и ще отстъпи място на нов хуманен, етичен 
капитализъм?   
 
Дали началото на третото хилядолетие е последният 
момент, в който властимащите, както и някои политици, 
все още могат да проявяват активност, за да 
предотвратят предстоящото развитие на пряката 
демокрация, тъй като в социалните системи по света се 
наблюдават следните промени:  
 

1. Изкуственият интелект освобождава хората от 
монотонната работа и им дава време за живот и 
информация чрез новите медии за еволюционно 
мислене.  
 
Фалшиви новини за всяване на страх и 
предотвратяване на въвеждането на пряка 
демокрация: Изкуственият интелект премахва 50% от 
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работните места в световен мащаб. Безработните 
трябва да бъдат подпомагани постоянно и да не 
плащат нищо в пенсионните и социалните фондове.   
  

2. чрез предвидимия втори Ренесанс и Просвещение 
страховете на населението от бъдещето ще се 
разсеят и генетично заложената креативност ще 
се освободи отново. 

 
      Фалшиви новини за генериране на страх и 
предотвратяване  
      въвеждането на пряка демокрация: тъй като все 
повече и повече  
      повече, а не работещите хора, които без да работят 
повече   
      Време за мислене и обмен на идеи, както и  
      Интернет за ИНФОРМАЦИЯ и дискусии   
      да имат демократичен глас и в крайна сметка    
      пряката демокрация като отдавна закъсняла   
      Стъпката на социалната система ще изисква. 
 

 
3. по-възрастните и по-здрави хора имат все повече 

време да мислят без страх за социалната система, 
в която искат да живеят, и демократично ще я 
изискват с правата си на човека, 

Фалшиви новини за всяване на страх и 
възпрепятстване на въвеждането на пряка 
демокрация: Хората стават все по-възрастни и след 
като вече не работят, са в тежест на пенсионните и 
социалноосигурителните фондове, които се захранват 
от таксите и данъците върху работното време, 

4. нарастването на просветеното, самостоятелно 
мислещо население на света разбива монопола на 
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правителствата и скритите глобални феодали чрез 
пряка демокрация.   

          Фалшиви новини за генериране на страх и 
предотвратяване на     
          Въвеждане на пряката демокрация: растеж  
          на световното население ускорява негативните    
          екологични процеси, енергия, храна, отпадъци и др., 
както и   
          глобалното затопляне, разходите за   
          училищната и здравната системи, както и за пенсии и   
          Социалноосигурителните фондове стават все   
          на безработните в световното население   
          и ще доведе до нови масови миграции, 
          (като има предвид, че за около 7 милиарда души 
образованието не е   
          вече не е необходим).     
       
Точки 1- 4 вече не могат да бъдат покрити и със сигурност не 
могат да бъдат решени чрез PR-съобщения в медиите, 
подаръци за избори и фалшива научна информация в 
днешния медиен пейзаж. Те водят до фалшивия спасителен 
извод на силните на ПЕТ още по-нехуманна мисъл за 
феодално управление по модела на Томас Мултус:  
 
Хората, които са безполезни, трябва да умрат. 
 
Това забравя,  

a.) че в информационната мрежа (според Общата теория 
на информацията на Дитер Лидтке) на едно общество 
няма безполезни хора. 

b.) че тези негативни условия; на околната среда, 
климата, токсините в околната среда, здравните 
системи, индустриалната храна, извънредната 
ситуация на творческо развитие на образованието са 
били одобрени и насърчени от някои правителства с 
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отстъпки за индустрията и бизнеса и с пропуснати 
последващи промени; 

 
1.) да приемат закони за устойчиво производство и 

производство,   
 

2.) създаване на закони за устойчиви ресурси,  
 

3.) трансформация на образователната система за 
етично и творческо население,   

 
да придружава населението в процеса на съвместна 
работа с околната среда чрез информация,  

 
4.) да въведе медиен кодекс срещу насаждането на 

страх,  
          само кризите на настоящето показват, че чрез   
          Неуспехите на правителствата да се справят с тези 
бедствия     
          може да се развие на първо място.  
 
Някои правителства действат по този начин, насочвайки 
вниманието си към населението: Спрете крадеца!  
 
Предполагаемият крадец трябва да бъде изплашен до 
парализа от страх (според правителствените насоки за 
медиите, както и медийните и PR доклади) от постановените, 
навсякъде забележими по сила видими правителствени 
мерки и да потъне във фалшиво съзнание за вина и да се 
предаде под силни страхове, от присъствието на 
общественото медийно мнение, законите, наредбите, 
полицията и армията в съдбата си (като наемател без 
възможност да придобие собственост и сигурност), която е 
постановена на мнозинството от населението (постепенно до 
90%) от висшата власт като неизбежна.  
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Към настоящия Corona Virus  

Контролиране на обществото чрез страхове от пандемии? 

Първо, някои добри новини.  

Пандемията от Корона ще изгуби своите ужаси и ще 
може да бъде контролирана, когато се поучим от 
грешките си да живеем с много по-смъртоносни 
пандемии, без да се налагат блокирания и истерия на 
страха от страна на правителството и медиите.  

За тази цел съставите на ваксините и техните комулативни 
активни съставки с бъдещите ваксинации трябва да бъдат 
взети предвид чрез проучвания на общия риск за здравето, 
който тези отложени във времето ваксинации предизвикват в 
различни възрастови и рискови групи (и дали ваксините 
отслабват имунната система чрез изкуствената вирусна 
атака и я подготвят за следващата по-силна вирусна атака).  

Фармацевтичната индустрия, в допълнение към медиите и 
СЗО, трябва да поеме поне продуктовата отговорност за 
неблагоприятните последици за здравето от ваксините (във 
връзка с информацията в медиите, околната среда, храната 
и лекарствата за рисковите групи и правителствените 
заповеди за блокиране), които е разработила и продала, а 
правителството трябва да възложи независими дългосрочни 
проучвания на ваксините за всички рискови групи.  

Остава положителната реализация (след 2021 до 
следващата пандемия) в популациите, които от 
фармацевтичната индустрия, правителства и медии 
подклаждаха страхове и блокировки, в собствената 
производителност на мисленето и наблюдение на 
поведението, сега на всички след намаляването на 
страха; като IQ и намаляване на интелигентността, както и 
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депресия, натрупване на болести и вирус клетъчен прием 
ключ може да се разбере.  

Следващият мрачен текст е само измислица, която всеки 
трябва да забрави възможно най-скоро, след като я 
прочете, и да я извади и да си я припомни едва когато 
политическите събития покажат механизмите за контрол 
на страха, записани тук в правителствените изявления и 
медиите. 

Тази мрачна измислица няма реалност и е само игра на ума. 
Нека развием мисълта по-нататък. Какво ще бъде позволено 
на глобалното общество през 2022-2025 г. освен 
информацията от основните медии като реалност и 
информация, без да бъде изключено от обществото, което 
на свой ред в медиите е антидемократично насилвано и 
дискредитирано от политическите процеси и формирането 
на общественото мнение?  

 
Дали едва сега забелязваме чрез интернет, чрез новите 
медии, реалността на скрития феодализъм и 
направляващите или определящите втори и трети ръце, 
която не сме могли да забележим чрез класическите медии, 
или информацията в мрежата относно това състояние на 
нашето общество е просто дезинформация? 
  
Дали отново е така, както по времето на вярата в 
Средновековието или по времето на диктатурите, че трябва 
да вярваме безусловно, че на поданиците са обявени 
причините за войната, пандемиите, климата и тероризма, че 
не можем да поставяме под въпрос информацията на 
феодалите и след научно доказани факти да не изследваме 
и още повече да не публикуваме? На гражданите не е 
позволено да се срещат, да обменят информация или да 
създават дискусионни общности (в интернет или в 
аналоговия свят)?  
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В допълнение към днешните правителствени вярвания, 
които подобно на религиозните догми през Средновековието 
се разпространяват чрез медиите и не могат да бъдат 
оспорвани от науката (тогава, както и сега), без да бъдат 
дискредитирани и преследвани от страна на правителството 
(в основните медии на 20 век в страните на Хит, Сталин, 
Мао, както и за агресивната война срещу Ирак от 
медиите на феодалната вяра и без доказани илюстрирани 
факти). век в страните на Хитлер, Сталин, Мао, както и 
за агресивната война срещу Ирак от медиите на 
феодалната вяра и без доказани и осветени факти) се 
разпространява само едната страна, а именно 
информацията на правителствата и техните "фалшиви 
новини", като по този начин медийно се "изяснява" като 
единствената истина чрез автоцензура;  
"Този, който причинява вреда на човечеството." 
 
Както тогава, така и сега, това се прави, без да се решават 
проблемите на околната среда, капиталистическото 
здравеопазване и нарушаването на човешките права в 
собствената им страна, за да се наложи скрито 
крепостничество на населението с още по-големи 
нарушения на човешките права чрез закони, укази и 
заповеди, безброй убийства с помощта на медиите, чрез 
твърдения за абсолютна вяра, включително автоцензура на 
населението (което е възможно само благодарение на 
медиите), от страна на правителствата от съображения за 
самосъхранение. (Медиите и журналистите все още не са 
обвинени в престъпленията си, в разпространяването на 
фалшива информация по времето на Хитлер, в 
подпомагането на неетичната автоцензура на масите 
чрез фалшивите новини или в нарушаването на човешките 
права, както и в подстрекаването към убийството на 
милиони и изключването и унищожаването на цели 
народи). 
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В пряка последователност на средновековните феодални 
претенции на някои правителства, съществуват ли и днес 
тези антидемократични и нехуманни информационни 
убеждения, които водят до автоцензура на населението и 
напомнят за нехуманните практики на сектантските, 
комунистическите, националсоциалистическите и 
капиталистическите лидери? 
 
Може ли климатът, тероризмът, замърсяването и 
пандемията Corona тези (списъкът е само примерен и може 
да бъде добавен към по-нататъшно) да бъдат изградени и 
използвани като убеждения за крепостни селяни в медиите 
от медиите, установени автоцензура на гражданите по такъв 
начин, че тези проблеми за идеологически мотиви и с липса 
на творчество не са, разгледани и поправени от 
правителствата като спешно необходими, но се използват 
като причина да доведат до по-нататъшни сериозни 
нарушения на правата на човека, унищожаване на поминъка, 
разпадане на стопанството и смъртта на стотици милиони 
или дори милиарди хора, убити от правителствата чрез 
закони и мерки "за защита на човечеството"? 
 
 
Сегашната пандемия около Корона е пример за това как 
може да се разруши парламентарната демокрация:   
Антидемократичната автоцензура може да бъде установена 
чрез вируса "Корона" и всяването на страх в съзнанието на 
населението от страна на правителствата чрез средствата за 
масова информация. Освен това има многобройни 
разказвачи на конспирации, -хипотези.  
и легенди в новите медии, които объркват медийния 
потребител, така че от негова гледна точка и за да се 
ориентира, той възприема самоцензурата, предлагана от 
правителствата.  
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Само бавно и предпазливо автоцензурираният човек отваря 
защитното си пространство и само когато може да види това:  
 

1. Възможно е да е попаднал в капана на автоцензурата 
 

2. От достоверни източници и проучвания му става ясно, 
че фактите са представени невярно или са скрити от 
него. 

 
3. Той може да си създаде различна и нова представа от 

очевидните научни данни, което отменя 
автоцензурата. 

 
     4. той вижда, че са създадени две информационни 
картини 
         а. образът на информационната линия на 
правителството с   
         Ръководство за автоцензура и  
         б. образът на отговорния демократ, който въз основа на   
         очевидни научни факти неговия избор и   
         Взема решения. 
 
Дали днес сме като във времето преди първата печатна 
преса, Ренесанса и Просвещението, само че управляващите 
са толкова обвързани с демократичните конституции и 
електорати, че могат да осъществяват плановете си 
демократично само чрез фалшива информация и медийна 
автоцензура на електората. Тук им помагат класическите 
медии, които се надяват, че с помощта на правителствата 
ще могат да си възвърнат водещата роля, също и в новите 
медии, чрез нови закони за феодалите, но които в крайна 
сметка бързо ще се превърнат в обратното чрез 
антидемократичната автоцензура, пораждаща поведение у 
населението в бурята на знанието чрез мирно и 
демократично просвещение.  
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В новите медии се създава впечатлението, че отново 
прозира тъмният социален модел на скритото феодално 
управление в демокрациите, в който две неетично работещи 
сили, без съгласувана и използвана креативност за етично 
оформяне на бъдещето с видима, отдалечена социална 
връзка с хората, от политиката и глобалната власт на 
парите, с цел заедно (като страни майки - бащи или 
глобални благодетели и чрез грижи с безброй PR статии и 
дарения за медийни компании във всички страни, 
замаскирани като предпазна мярка) все по-възрастното и 
по-интелигентно световно население, което от тяхна гледна 
точка, социалната хазна, околната среда, ресурсите, 
природата или климатичната тежест, в бъдеще чрез работни 
роботи и програми се заменят и така вече не са необходими 
на феодалите от по-нататъшно просвещение може да 
насърчи признаването и така революциите започват.   
  
Тъй като феодализмът в своята структура е 
самоподдържащ се и убийствен за управляваните, този 
тъмен модел изисква поне сериозно разглеждане.  
 
 
 
Хипотетично предположение: За да се предотвратят 
революции, населението на дадена страна трябва да бъде 
намалено с милиони, както и световното население 
постепенно да стане по-малко от един милиард души. Ако 
това е вярно, то не може да се обсъжда открито или да се 
прави с обяви, защото населението, правозащитниците и 
демократите ще се вдигнат на бунт срещу него.  
 
По-долу е описан хипотетичният път на глобалния заговор на 
правителствата и монополите с концентрирана власт срещу 
населението. 
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Пандемиите трябва да се използват за намаляване на 
населението, тъй като днешните големи войни могат 
напълно да унищожат света (включително играчите).  
 
Медиите предизвикват огромни страхове у населението 
(тероризъм, пране на пари, климат, пластмасови отпадъци, 
бежанци, бедност, околна среда, пандемии и т.н.), които са 
реални, но не съществуват поради увеличаването на 
световното население и следователно, за да ги поддържат, 
се създават само в съзнанието на медиите като световна 
разруха и не се борят с тях.), които са реални, но не 
съществуват поради увеличаването на световното 
население и поради това, за да се поддържат, се създават 
само от медиите в съзнанието като световна разруха и с тях 
не се води борба, докато в действителност, ако те наистина 
бяха толкова разрушителни за човечеството, с 
установяването на етично ориентирана глобална пряка 
демокрация тези (нереални или реални) разрушителни за 
бъдещето страхове биха могли да бъдат отстранени чрез 
ново и глобално ефективно гласуване в пряката демокрация 
чрез нови етични екологични закони за бизнеса и 
промишлеността. Тъй като преминаването на икономиката 
към устойчиви енергии, производства и продукти ще доведе 
до безпрецедентен икономически растеж и ще генерира нов 
просперитет за всички хора в увеличаващото се световно 
население, то може да бъде отчетено. 
 
Остава въпросът как глобалните актьори ще предотвратят 
следващата еволюционна стъпка на социалните системи? 
 
Всичко сочи, че неетичното намаляване на световното 
население е резултат от концепцията на участниците в 
политиката и глобалния капитал, която има за цел да 
разшири властта им за дълго време, и затвърждава, че 
човечеството ще изчезне напълно. 
 
Хипотетичният фон на тази измислица. 
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Тъй като може да се стигне до некреативното и неочевидно 
мнение, че с целенасоченото намаляване на световното 
население се намаляват и решават всички проблеми, 
например да няма пластмасови отпадъци в морето, по 
бреговете и в горите, да няма парникови проблеми в 
климата, да няма потребление на изкопаема енергия, няма 
бедност, глад и нездравословна храна, няма проблем с 
бежанците, няма проблеми със застаряващото население, с 
нарастването на световното население, с икономическия 
растеж, с недостатъчната заетост, с фондовете за 
здравеопазване и социални грижи и със системите за 
здравеопазване. 
 
 
С вече споменатите милиони или милиарди глобални загуби 
на човешки животи от ваксинации, населението, полицията и 
армията на страните с пандемии и устойчивост на микробите 
могат да бъдат настроени към тази бавно проникваща и уж 
безалтернативна доброволна експлоатационна готовност с 
минимизиран живот на индивида, чрез медиите с фалшиви 
научни факти, както и с данни за диктаторско феодално 
управление. Като първа стъпка всички хора ще бъдат 
регистрирани и маркирани, но не с татуиран номер в кожата, 
а чрез PCR тестове, ДНК на всички хора може да се 
съхранява, така че без объркване тези лични данни на 
хората да бъдат достъпни от правителството за хора, групи 
или народи от технически усъвършенствана армия. Точно 
както публичните екзекуции през Средновековието, 
бандитите, арестите или публичните убийства вчера и днес в 
диктатурите съзнателно и целенасочено разпространяват 
страхове, така и разпространителите на вируси могат лесно 
да създадат нови пандемични огнища във всички страни и 
градове и по този начин да увеличат страха на населението. 
Повтарящите се епидемии от вирусни пандемии могат да 
бъдат прекъснати само ако се преустанови използването на 
PCR теста, вместо него се въведе бърз антигенен тест и 



 

 
46 

самотест и се блокират цели региони или градове, както и 
общини, и се запечатат само по-малките райони, в които има 
действително болни от вируси жители. Рисковите групи 
допълнително се предпазват и с ваксинация срещу тежки 
курсове на заболяването, както и с рискови групи на 
болестта, намаляващи произведенията, както и с шведския 
начин и тези мерки с очевидно научно изясняване на всички 
факти се комбинират, че над действително в Корона е 
починал във връзка с броя на смъртните случаи от фин прах, 
рак, промишлено произведени храни, тютюнопушене, 
алкохол и т.н. пътят в правителствените изявления и в 
медиите намира. 
 
В процеса на работа сривът на средната класа чрез 
пандемични блокирания и затваряния изглежда желан 
ускорител на бедността и страха, който да върви заедно с 
намаляването на коефициента на интелигентност на 
населението, за да се осъществи намаляването на 
световното население със задъхана скорост, преди хората 
да се събудят (вж. също оправданията на Сталин, Хитлер, 
Мао и камбоджанското правителство за масовите убийства 
през 1975-79 г.). 
  
Ще бъдат ли предадени на властта и правителствата на 
евтаназията богатството, технологиите и знанията на 
средната класа на възможно най-ниски цени, като 
същевременно се установи глобална диктатура на данните с 
феодално управление като в Китай, с възможност за 
обявяване на кризи по всяко време чрез пандемии, за да се 
намали населението и да се установи цифрово феодално 
управление за утилитаризъм?    
 

 
 
Само от iStock 
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Ето защо бедствията, престъпността, прането на пари, 
климатичните проблеми, унищожаването на околната среда, 
тероризмът, войните и пандемиите, контролирани от 
организации и фондации, както и благодарение на платените 
PR агенции, медийните репортажи си проправят път в 
мозъците ни по такъв навременен и значим начин, 
несъразмерен с броя на нещастните загинали и оцелели и на 
засегнатите региони, така че да сме разсеяни, (да не можем 
да използваме творчеството си от страх за подобряването на 
света), коефициентът на интелигентност на населението да 
спадне и да се откажем от човешките си права сега и днес, 
както и от вече примамливата си райска свобода и бъдеще, а 
логическият ни ум и съпротива в полза на вярата в 
недоказана наука да доведат до подготовка за диктаторска 
система на управление. 

 
 
 
 
Принципът, засвидетелстван в конституциите и 
основните закони: Останете безстрашно отворени към 
противопоставянето и фактите на теории, наричани от 
правителствата и медиите теории на конспирацията, но 
които са свързани с развитието или подобряването на 
демокрацията, свободата и обществото и се основават на 
основния закон или конституциите. Не се отказвайте от 
твърдите човешки права, извоювани само през последните 
два века срещу робството. Това е най-добрата основа на 
демокрацията. На това се гради и това подпомага 
творческото развитие и личността ви. Да поставяте под 
въпрос, да обсъждате, да претегляте всички мнения и научни 
доказателства, както и да се събирате мирно, да 
демонстрирате и да изразявате мислите си, е ваше право и 
отличителен белег. При демокрацията това не може да ви 
бъде отнето или ограничено от държавната власт (както е в 
западните демокрации).  
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Важен въпрос за основни научни изследвания, за всички 
публикувани животоспасяващи идеи или на конспиративни 
теории и измислени разкази за конспирация с настоящия 
вирус остава:  
Дали вирусът Corona е изчистен от информацията и 
масовите хипнози в медиите, които се добавят към 
подсъзнанието и съзнанието, както и произтичащите 
страхове при взаимодействието с лекарствата на рисковите 
групи (също и за други вируси и бактерии) като имунни 
понижаващи Nocebos особено активно начинът да влезе в 
клетките на тялото ни?  
 
Дали това е модерно ДНК разпятие, което е табу за избрани 
социални класи, етноси и цели популации?  
 
Дали следните четири са преосмислените и скрити ДНК 
гвоздеи на нашето разпятие пред олтара на властта: 
 

1. имат ли вирусните и екзистенциалните страхове 
отрицателно въздействие върху здравето и 
продължителността на живота ни? 
 

2. има ли липсата на кислород поради задължителните 
маски отрицателно въздействие върху здравето и 
продължителността на живота ни? 

 
3. имат ли социалната изолация и самотата отрицателно 

въздействие върху здравето и дълголетието? 
 

4. Дали ориентацията към безсилие с фалшивите новини 
като ноцебо оказва негативно влияние върху здравето 
и продължителността на живота ни? 

 
Освен това с блокирането увеличаваме податливостта на 
населението към вируса, тъй като блокирането в сравнение с 
неблокирането прави неефективно спирането на 
разпространението на вируса чрез точки 1-4? (вж. също 
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проучването на университета Standfort от януари 2021 г. 
относно блокирането). 
 
Липсват допълнителни проучвания за:  
Дали затварянето на живота, специално пригоден за 
изкуствена хигиена с намалено развитие на естествена 
резистентност срещу причинители на болести, е 
контрапродуктивно за бъдещи пандемии? 
  
Допринася ли ваксинацията за еволюцията на вирусните 
вариации? 
 
Могат ли бъдещите и общи ваксинации да се използват като 
човешко или евгенично копие на страха - вирус на 
страданието - за унищожаване на населението от 
управляващите?  
 
 

 
Новото видеооборудване на Института "Макс Планк" 
(Връзка: The Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck 
Society MPI), което сега трябва да покаже вируса Corona в 
процеса на размножаване, го прави директно видим. Един 
въпрос остава без отговор: Дали неговият ефект или 
антителата срещу вируса възникват само чрез медийната 
масова хипноза (вж. видеото 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) в човешкия 
организъм, защото имунната система с ноцебо ефекта може 
да включва или изключва генни програми и по този начин 
реални заболявания могат да бъдат предизвикани и 
насърчени от информацията в средствата за масова 
информация? 
 
Резултатите от изследванията на ETH Zurich от 2014 г. 
доказват: Мислите могат да активират гените. Възможно 
ли е след ново свързване на невроните, чрез открития 
посредством огледалните неврони в мозъка, чрез 
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преувеличени и постоянни медийни новини със снимки и 
филми за болестта, мъртвите корони да насърчават вируса 
чрез тази информация или генните програми да се 
препрограмират и да произвеждат ензими, протеини, 
хормони, белтъци или вируси и бактерии като антиагенти или 
антитела (естествена еволюционна генетична ваксинация 
чрез информация) за запазване на вида, за да стане 
имунен? Сега това може да бъде изследвано от 
ученитепомощта на микроскопа Coronascope iScat на 
Института "Макс Планк".  
 
Това ще се види след няколко години, когато ще се изследва 
и ноцебо ефектът от периода на короната или някой 
изследовател ще предостави доказателства за тази хипотеза 
или ще я опровергае. Независимо дали вирусът е осъзнат 
или стабилизиран като симбиоза особено ефективно чрез 
информацията и реакцията, както и взаимодействието на 
ума, тялото и стреса и борбата с вирусите, които летят 
наоколо и се лутат с помощта на маски и намаляване на 
кислорода, изглежда, че фармацевтичната индустрия 
използва ноцебо ефекта в световен мащаб чрез информация 
за PR паника, за да го лекува с ваксини и лекарства, които 
имат медикаментозен и реален медицински спектър на 
действие и са обогатени с токсични вещества и предизвикват 
физически имунни реакции чрез антитела и странични 
ефекти, но могат допълнително да влошат и без това 
слабата имунна система и по този начин да дадат достъп на 
болестта или вируса до пространството в клетката, въпреки 
че би трябвало да защитят клетката чрез имунна система, 
настроена да се бори с вируса. Но кои измерими 
информационни програми работят в гените, ако някой 
докаже на предполагаемо болен, млад или стар човек чрез 
информация, че до 86% на над 75 години стари хора и на 
младите далеч под 1% умират и в допълнение всички стари 
са все още изолирани, вместо че хората, натоварени от 
Vorerkrankungen са особено защитени освен общите мерки 
Corona. 
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Катарина Амтман съобщава в германския вестник Merkur: 

Двама лекари от Ерланген сега хранят надежда, че ще 
могат да идентифицират по-добре тежките курсове: Д-р 
Георг Вебер, заместник-директор на клиниката и старши 
лекар в Клиниката по хирургия в Университетската 
болница в Ерланген, и д-р Алан Бенар, служител в 
Клиниката по хирургия. Заедно с други изследователи от 
изследователската група "Клетъчен имунитет при 
възпаления и рак" те са открили важен ранен индикатор за 
това дали инфекцията ще бъде лека или тежка. Според 
infranken.de това е имунният пратеник интерлевкин-3. 
Резултатите от изследването са публикувани в списание 
"Nature Communications". 

Интерлевкин-3 е протеин, който стимулира 
естествената имунна защита на хората. Той стимулира 
процеса на образуване на кръв и затова се използва 
например след трансплантация на костен мозък, но също 
така и при обща анемия или след химиотерапия. Според 
портала това има за цел да насърчи образуването на кръв. 

Изследователи от Ерланген идентифицират протеин: 
Тежка коронарна прогресия с ниски нива на интерлевкин-3? 

В своето проучване Вебер и Бенар вече са доказали, че 
ниското ниво на интерлевкин-3 в кръвната плазма често е 
свързано с тежко протичане на корона. Протеинът играе 
важна роля в организацията на имунния отговор на 
организма. На мястото на възпалението - например при 
пневмония, предизвикана от SARS-Cov-2 - той стимулира 
клетките там да произвеждат протеина CXCL12. "(от 
Münchner Merkur) 
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Ще стане ясно дали ограничаването на маските, 
намаляването на кислорода, затварянето, намаляването на 
социалните контакти, истерията на страха и понижената 
радост от живота не са довели до контрапродуктивни 
причини за големия брой инфекции. Изследванията с новите 
видеозаписи с микроскопа iScat на изследователския център 
MPI ще дадат по-добра представа и вероятно ще докажат, че 
липсата на производство и ниското ниво на интерлевкин-3 
при локализациите и страховете, причинени от медиите, 
както и лишаването от смисъл и понижената имунна защита, 
както и тежките курсове на корона, са свързани. 
 
 
Може ли да е съвпадение, че сценарият на Корона с 
ограничаването на гражданските права се развива по 
същия начин в почти всички страни?  
 
Ако отговорът на този въпрос е най-вероятно "не", тогава 
може би процесът се е случил на международни, повтарящи 
се конференции "за благото на света" и специални маси с 
цел тайно създаване на картел за решаване на екологичните 
проблеми (чрез намаляване на световното население с 
милиарди) под омерта (омерта е кодексът на мафията за 
чест и секретност) и внимателно посредничество, с 
помощта на предпазни изследвания на предварително 
избраните и поканените.  
 
От статистическите данни и изследванията на кариерите на 
политиците, медийните лидери, ръководителите на 
международни организации, ръководителите на фондации и 
бизнес лидерите от всички страни, поканени на "Световните 
конференции за спасение", може да се прочете, като техен 
личен барометър за правата на човека, съгласието за 
съвместно създаване на диктатура на данните на 
инициаторите за намаляване на световното население, за да 
се "спаси човечеството" чрез делата и да се осъзнае тяхната 
политическа ин или цел и да се види дали политическото 
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взаимодействие на силите се случва случайно или 
целенасочено. (вж. също книгата на Шошана Зубоф: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Както е случаят с групите и клубовете на "тофите от 
Оксбридж" (вж. книгата на Нела Полашек "Скъпи Оксбридж" - 
мостът между Оксфорд и Кембридж), които живеят в 
английската аристократична и финансова класа с 
убеждението и традицията, че бедността е дадена от Бога и 
бедните хора могат да бъдат плашени и експлоатирани без 
колебание. Че да живееш и да мислиш може да отвори 
вратата на системата, че може би не е случайно, че са 
разработени нови ваксини, които да се използват без 
дългосрочно тестване на ваксината и подкрепени от 
разпоредби и закони в страните, и че хората, които не 
принадлежат към висшата класа, се разглеждат като хора с 
полезност, дадена от Бога или по рождение, държани в страх 
и ако не се използват, постепенно се подготвят чрез ваксини 
за понижаване на имунитета и блокиране за по-силна 
вирусна атака.   
 
 
Травмиращ филм на ужасите. 
Фикцията за ноцебо плацебо расов и социален класов 
геноцид.  
 
Най-лошият сценарий на феодалното управление на някои 
милиардери, техните политически помощници, PR агенции, 
медии и правителства може да бъде шаблон за филм на 
ужасите: Масовата хипноза на страха с цел понижаване на 
IQ на населението се насърчава допълнително с помощта на 
медиите и чрез премахване на правата на човека. 
Милиардерите стават все по-могъщи и почти безсмъртни 
благодарение на новите изследвания в областта на 
медицината. Немилиардерите, нормално богатите и 
средната класа, както и населението като цяло, са принудени 
да се откажат от правата си и да "приберат реколтата" в 
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творчеството и професионалния си живот чрез изграждане 
на страх, намаляване на IQ, за да се съгласят с 
премахването на човешките права, свободи и лични права, 
парични средства, както и промени в конституциите и 
законите, Наблюдението, диктатурата на данните и 
ограниченията в интернет до преждевременната смърт на 
болните в резултат на погрешни диагнози и лечения, 
дезинформация от СЗО Zikzak пандемичната криза първо 
чрез страхове, лишаване от свобода, намаляване на IQ, 
погрешно дозирани лекарства 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) постепенно 
се появяват вредни ваксинации, затваряне, социална 
изолация, задължителни маски, неправилно прилагани 
технологии според възрастовите групи, социалните класи на 
етапи, периоди и държави. Човешкото същество, ограничено 
в съществуването си от страхове и с понижен коефициент на 
интелигентност, може да си купува още живот и малки 
свободи, лукс, удобства с лекарства, доноси срещу ближните 
си или с добро поведение към правителствата чрез така 
наречените социални точки (както вече е въведено в Китай), 
докато и времето на смъртта му се определя от феодалите.  
 
Тези точки водят до погрешния извод, че ОКУПАЦИЯТА и 
ПРЕЗАРЕЖДАНЕТО на света могат да бъдат предотвратени 
не чрез промяна в производството и създаването на закони 
за устойчиви ресурси с цел етично опазване на човечеството 
и околната среда, което правителствата досега не са успели 
да направят, а чрез тайно унищожаване на световното 
население чрез пандемии, контролирани през определени 
интервали от време. 
 
 
Намаляването на световното население не решава 
проблемите, а отрязва бъдещето на човечеството.   
 
Безкреативното ограничаване или намаляване на световното 
население води до ограничаване на духовните ресурси и на 
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общия коефициент на интелигентност на човечеството. 
Еволюцията си дължим само на упоритостта и 
изобретателността на няколко души. Но ако се осъществи 
закъснял с поколения расизъм и масово убийство на 
социални класи, което нарушава наказателните закони на 
страните, всички конституции и основни закони, както и 
правата на човека, и Висшия закон, това води още в рамките 
на 70 години по отношение на все още свободните общества 
до бъдещи страхове, липса на радост от живота, липса на 
мотивация и на сила от живота с децата до безсмислено 
съществуване, в което населението с мислене и действие, 
които не са ориентирани към устойчивост, водят до 
престъпност, тероризъм, както и до ограничаване на 
иновациите и на икономическите системи, до бедност, 
болести или липса на свобода и намаляване на имунната 
сила. Резултатът от това е обърнат рай, който произвежда 
западащи, повторно обособени фашистки култури и войни, 
които в сравнение със свободните общества не могат да 
поддържат вече постигнатия връх на устойчиво развитие и 
бавно се сриват. При падането си те се превръщат в 
свободна пряка демокрация, която показва следващата 
стъпка от еволюцията на социалните системи, за да се 
съгласуват социалните системи с общата система на 
сътворение на природата чрез предаване на информация по 
начин, който е благоприятен за човека, природата и 
еволюцията.  

В повечето случаи не държавите, държавните компании 
или монополните корпорации искат да насърчат идеята на 
хората за свобода и просперитет без страх, да я подкрепят и 
да оформят бъдещето по етичен начин за човека, животните 
и природата, защото за да осъществят исканото от хората 
етично преобразуване на капитализма, те трябва да се 
откажат от монополното си положение на власт и да го 
прехвърлят на хората, 

но  
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това са милиардите хора от средната класа, сини и бели 
якички, и неудачниците, хората, живеещи в бедност, хората с 
притъпена креативност, създадени в училище, които са 
дезориентирани от страхове, а коефициентът им на 
интелигентност е намален от изкуствено създадената 
медийна информация (фалшиви новини и разпръснати 
неясни конспиративни разкази без доказателства), всеки от 
които без страх от бъдещето би могъл да разбие феодалите 
в световен мащаб с освободената си креативна сила и 
идеите и концепциите, които произлизат от нея.  

 

Чрез мнозинството от знаещи хора в населението 
правителствата и властимащите, както и медиите, са 
призовани да коригират информацията и произтичащите от 
нея действия, да претеглят всички емпирични факти и 
възможности чрез интернет, докато се осъществи защитата 
на населението и демокрацията в името на законите, 
конституциите и правата на човека. Преодоляхме този 
труден период на открито феодално управление в повечето 
страни, защото дори ориентираните към бъдещето и силните 
на деня осъзнаха, че само насърчаването на творчеството, 
здравето, удължаването на живота, както и просперитетът и 
свободата на широката част от населението на света 
осигуряват живот, включително и собственото им оцеляване, 
в обич и мир с тяхното уникално благоденствие и живот.  

 
Инвентарна книга 
Високите разходи, загубите и прилагането на фалшивите 
наредби на Корона и прилагането на блокирането на Корона, 
без да се отчитат щетите, разходите и особено населението: 
 
И все пак работи!  
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В рамките на четири години, ако бяхме действали 
толкова последователно в полза на природата, околната 
среда, климата, творческото образование и хората и 
бяхме използвали капитала за тази цел, щяхме да го 
загубим заради блокадите и страховете:  

1. никакви пластмасови отпадъци в морето, по 
крайбрежието, в пейзажите и горите,  

2. няма проблем с парниковия ефект върху климата, 
няма замърсяване на въздуха с фини прахови 
частици, 

3. рязко намаляване на потреблението на енергия от 
изкопаеми горива,  

4. няма бедност и глад   
5. не е проблем на бежанците,  
6. няма недостиг на творческо образование сред 

населението  
7. няма омраза между религиите 
8. няма опасения за бъдещето на големи групи от 

населението. 
9. не се увеличава броят на заболяванията, дължащи се 

на дезинформацията и вирусите на страха, 
разпространявани в медиите,  

10. няма криза на парламентарната демокрация поради 
отдавна закъснялата пряка демокрация 

ако бяхме спестили парите, които се губят в световен 
мащаб само за една година от блокирането на "Корона" в 
държавите и сред населението и се плащат на 
ваксинационната индустрия, като се откажем от 
блокирането (както в Швеция) с интелигентни концепции 
срещу "Корона" и използваме спестения капитал от 
отказа от блокиране за разчистване и финансиране на 
глобалните оплаквания от точки 1-10. Това създава 
впечатлението, че не може да става дума за здравето и 
смъртността сред населението, защото в противен случай 
човек отдавна щеше да е преминал към намаляване на 
вредите от известните резултати от изследванията и щеше 
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да избере шведския начин, подобрен днес от резултатите, 
или други държави или региони без блокиране.  

Човек може да стигне до мнението, че чрез вече 
очевидните кризи от 1. до 10. и причиняването от тях 
на до стократно по-висок брой заболявания и 
смъртни случаи във връзка с кризата на короната, 
се използват за медийно генериране на страх за 
бъдещето, но самите кризи не трябва да се 
поправят.  

1. Второто, засега скрито, решение за финансиране 
произтича освен от живота без блокиране и от 
незабавното отстраняване на кризите, от разпускането 
на постоянното разпространение на страх и 
намаляване на креативността на населението чрез 
медиите, което ежегодно, освен за съжаление, 
увеличава броя на болните и мъртвите, няколко пъти 
по-високи щети за здравето и икономиката, причинени 
от болни хора, самоубийства в болниците, 
нелекувани или отложени приеми, както и намалено 
икономическо, използваемо творчество с медийно 
внимание, кражба на време от живота за бъдеща 
организация, възстановяване, както и време за 
радост от живота, отколкото причиняват 
блокиранията.   

Истериите на тревожност увреждат имунната ни система. 
Каквото е направено, е направено!  Нещастните мъртъвци не 
се връщат към живот. Обвиняването на миналото не води до 
решения. Умствени игри и теории за възможни фон и 
днешните бенефициенти на кризи трябва всеки да забрави 
възможно най-скоро след четене да работи без страхове с 
цялата си креативност и сила на неговата и положително 
бъдеще. 
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Ако населението вярва, че правителствата нямат план и 
правят грешки, въпреки че постоянната поредица от 
погрешни интерпретации, грешни данни и вредни за 
здравето и благоприятни за вирусите правителствени мерки 
в продължение на години в резултат може да бъде само 
целенасочено планирана, тъй като правителствата, ако 
самите те веднъж сгрешат, имат на разположение хиляди 
учени, които вече са намерили начини за излизане от 
кризата, но те са дискредитирани и атакувани от същите 
правителства и медии.  
 
Проучванията могат да бъдат организирани, връзката на 
Lockdown, заключване, тревожност неврози, социална 
изолация, кислород понижаване маска, потъване радост от 
живота и по този начин в понижена имунна защита се 
прилага и така само увеличаването на броя на Corona 
инфекция благоприятства и води до. Някои неща говорят за 
това, че планираният информационен хаос трябва да ни 
парализира.   

 
Да се предадеш на страховете за собствения си живот, да 
бойкотираш смелостта и креативността на мненията за по-
добри решения на другите, означава да прикриеш 
собствената си липса на смелост и идеи, като дълг на моите 
ближни, породен от страха ми, и да възпрепятстваш 
спасителните идеи, смелостта да отстояваш живота си и 
този на моите ближни, а животът чрез страх е фатален капан 
на аргументацията, който уж дава сигурност, а произвежда 
обратното. Това не означава, че в името на най-високата 
сигурност на нашето бъдеще от днешна гледна точка не се 
предприема всичко, което е научно обосновано, за да се 
сведат до минимум щетите за здравето, живота, 
благоденствието, както и за демокрацията и свободата.  
 
Независимо дали страховете са реални, или не. Влиянието 
на страховете върху здравето, творчеството и психиката е от 
решаващо значение. Заради страховете, които десетилетия 



 

 
60 

наред се създават в населението от медиите, без да се 
разяснява връзката между страха и ефекта върху здравето, 
свободата, демокрацията и творчеството, става ясно, че 
трябва да се установи глобална пряка демокрация, за да 
можем да формираме нов глобален етичен модел на 
обществото. 
 
Дори и правителствата и медиите скоро да променят 
мнението си, за да се подготвят по-добре за 
нерегламентирани демонстрации и събирания, Бундесверът 
сега се модернизира до 2024 г., защото вирусът е креативен 
и продължава да доминира в съзнанието.  
 
По-строги забрани за влизане и използване на военни сили 
вътре? 
Основният закон (Grundgesetz, GG) в Германия предоставя 
правна рамка за това, която се различава от тази в почти 
всички други държави: "С изключение на отбраната, 
въоръжените сили могат да се използват само доколкото 
това е изрично разрешено от този основен закон", се казва в 
член 87а, параграф 2 от Конституцията. Причината за това 
се крие в германската история - и не само в периода на 
националсоциализма. Още в Прусия и Германската империя 
армията многократно е използвана за налагане на 
държавната власт във вътрешността на страната - също и 
особено срещу политически демонстрации. "Само 
войниците помагат срещу демократите", пише пруският 
крал Фридрих Вилхелм IV през 1849 г. Във Ваймарската 
република политикът от SPD Густав Носке, като министър на 
Райхсвера, разрешава използването на войската срещу 
местни въстания и за потушаване на въстанието на Спартак 
през 1919 г. Според днешния основен закон:  

 
Възможни са военни операции у дома във Федерална 
република Германия, както и в почти всички други държави. 
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От Уикипедия: Мерките за самоохрана в рамките на страната с цел 
предотвратяване на криминални престъпления или намеса в 
служебната дейност в съответствие със Закона за използване на 
пряка принуда и упражняване на специални правомощия от 
военнослужещи от германските въоръжени сили и съюзническите 
въоръжени сили и гражданска охрана също не се считат за военна 
операция съгласно конституционното право, дори когато се 
обезпечават временно създадени специални военни зони за 
сигурност извън стационарните военни райони. 

 
Кои са членовете на групата на Малтус или диктатурата  
от редиците на властимащите, правителствата и 
организациите? По какви характеристики можете да 
разпознаете тази група?   
 
Всеки може сам да проучи този въпрос в медиите чрез 
изявленията и изказванията на евентуалните "кандидати": 
 

1. Населението е твърде глупаво. Трябва да се 
отбележи, че членовете на групата произвеждат 
тази глупост в населението първо чрез страхове 
и че членовете не могат да си представят как 
можем да вървим с нарастващо, по-здраво, по-
възрастно и по-интелигентно население на 
света без войни към по-добро бъдеще, с 
оптимални системи за социална сигурност за 
всички хора, без да унищожим управляващите и 
глобалните силни. (По този начин само 
висшето образование и творчеството не са в 
началото на живота, а са преместени във 
времето след трудовия живот, 
приблизително от 60 до около 100 години. 
Изследванията доказват, че здравият мозък 
продължава да се развива дори в напреднала 
възраст. Което води до яснота, мъдрост и по-
добри решения на предишни проблеми). 
 



 

 
62 

2. Членовете са и в списъка на спонсорите на 
Световния икономически форум в Давос 

 
3. Членовете разпространяват глобалното 

нулиране  
 

4. Членовете искат да предотвратят пряката 
демокрация чрез дискредитиране, тормоз в 
техните медии, както и чрез правителствени 
действия и нови закони. 

 
5. Членовете на ЕП провеждат проучвания за 

пандемии, вируси и кризи, без да предлагат 
решения за тяхното преодоляване, или пък 
техните проучвания и публикации дават неверни 
указания, съвети и медийна информация, които 
засилват кризата.  

 
6. Членовете са расисти по отношение на 

социалните класи и не се противопоставят на 
евтаназията и стерилизацията. 

 
7. Членовете на ЕП смятат, че цифровата 

диктатура е желателна. 
 

8. Членовете на ЕП имат нагласата, че броят на 
световното население е твърде голям, за да 
може до седем милиарда души да живеят 
устойчиво в благоденствие за всички хора.    

 
9. Членовете на ЕП искат всички да бъдат 

ваксинирани. 
 

10. Депутатите казват, че се нуждаем от регистър 
на ваксинациите 

 



 

 
63 

11. Членовете искат свободите да бъдат 
ограничени в медийно съзнание и географски 
реално блокиране. 

 
12.  Членовете винаги искат блокиране  

 
13. Членовете увеличават хаоса на мисълта сред 

населението, като предоставят противоположна 
информация по една и съща тема. 
 

Този списък не е пълен и не дава никаква сигурност, че дори 
и контрапроверяващият да се е изразил по сходен начин във 
всичките 13 точки, той по този начин не е член на групата на 
диктаторите, защото може би е несамостоятелен 
последовател или мислител, който се самоцензурира, или 
пък ТОЙ, ТОЙ, ТОЙ просто е стигнал до това убеждение чрез 
информация в медиите.  
 
Можете също така да погледнете на тази пандемия през 
друг ъгъл: 
 
Ако планът е за намаляване на популациите, как бихте могли да 
разберете? 
 

Посредством медиите се разпалват страхове сред населението. 
Научно доказано е, че страховете намаляват имунната система, 
а творческите способности на мозъка се свеждат до нула. Човек 
се концентрира, генетично обусловено повърхностно върху 
конструкцията на страха, срещу коронавируса без фон, с 
творческо мислене и нормален здрав разум, който да поставя 
под въпрос или да може да обмисли.  
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Тъй като всяко човешко същество без страхове има мозък, с 
включен и нормален здрав разум, то със сигурност притежава 
повече креативност от безмозъчния вирус.  
 

 
И така, от какво се страхуваме?  
Установихме опасността.  
Защото знаем какъв е рискът от корона за нашите близки и 
какви са страховете от корона на нашите съграждани. Ние 
уважаваме правилата за лична хигиена на нашите медийно 
загрижени събратя и не позволяваме да ни отнемат 
творчеството, духа, свободата, просперитета и живота или 
здравето, както и здравия разум, достойнството и 
фантастичното бъдеще чрез правилата на страха на 
правителствата, а спазваме логичните и научно доказани 
хигиенни правила. Също така не гледаме безучастно, че тези 
лишени от креативност правила на страха от Средновековието 
(в което все още не се е знаело нищо за причините за 
пандемиите, а чумата се е приписвала на еврейския народ, на 
вещиците или на Божието наказание) трябва да се прилагат за 
всички хора и това може да намали човечността. Не 
позволяваме светът да бъде представян в негативен план, 
както е направил Томас Малтус през XVIII век (с 1,65 милиарда 
души на земята по това време), когато обратното е разбираемо 
от хиляди години и е доказано от увеличаването на 
човечеството, средната възраст на живота и нарастващото 
благосъстояние, както и свободата на човека чрез 
творчеството.  

 
 

Станете най-накрая суверенни! 
 

 
Има прости и етични начини да се защити демокрацията и 
хората от тези назадничави малтусианци, когато това се 
наложи. Защото колкото и бързо да се появяват тези 
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негативни за властимащите призраци, увеличаването на 
световното население, увеличаването на здравето и 
удължаването на живота, свободата на информацията, 
една нова развиваща се и просперираща икономика може да 
се развие в социалните медии, както и от PR агенциите и 
медиите, които признаха, че с факти и устойчиви, креативни 
решения може да се развие нова развиваща се и 
просперираща икономика, основана на устойчивост, 
съвместна околна среда и етика, ако населението може да 
живее в пряка демокрация, да начертае нов мироглед за 
бъдещето.  
 
Ясно е, че въпреки разпространението на страха чрез 
медиите, игрите и филмите и съпътстващия го временен 
спад на коефициента на интелигентност, човечеството става 
все по-интелигентно и с нарастващото световно население и 
средния коефициент на интелигентност, който отново се 
повишава благодарение на намаляването на истерията на 
страха, ще поиска пряка демокрация със социален 
капитализъм за устойчивото развитие на света.  
 
Във връзка с горните точки трябва да се отбележи, че 
властимащите не могат да си представят как можем да 
отидем към едно по-добро бъдеще с нарастващо, по-здраво, 
по-възрастно и по-интелигентно световно население без 
войни, с оптимални системи за социална сигурност за всички 
хора, без да унищожим управляващите и глобалните сили. 
Трябва ли дезинформацията, фалшивите новини и 
разобличаването на усилията за демокрация да се разбират 
като конспиративни теории?  
 
Не би ли трябвало тази малка и специална диктаторска група 
хора да бъде образована за творческия роеви интелектуален 
капацитет на човечеството, за който свидетелстват 
историята ни и самата епигенетика, за да си проправи път 
към мястото в обществото, без да се страхува за себе си и 
семействата си? 
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Реализирането на един мрачен измислен модел на света в 
киното, без предложения за изход от тази задънена улица и 
капана на страха на съзнанието, както и реализирането му 
глобално на всички езици, би било фатално и би понижило 
цялостното ни етично глобално развитие, тъй като ще бъде 
съчетано с информацията за страха от медийната 
информация, които заедно формират перспективата да се 
озовем в едно ужасяващо бъдеще. Тези многократно 
дублирани страхове ще засилят истерията и ще намалят 
интелигентността на получателите на филма в населението 
и ще предизвикат реакции на самоубийства, депресии и 
агресия в по-голямата част от населението, които са 
насочени срещу силните, които са в малцинство, и 
нарушават или ликвидират извоюваните човешки права, 
както видяхме при предишни революции.  
Революциите, както виждаме неколкократно в най-новата 
история, не са особено благоприятни за етичното развитие 
на света, тъй като разпространяват истерия на страха и 
съпътстващото я понижаване на коефициента на 
интелигентност на населението за социална еволюция, и 
винаги водят до диктатури, а по-късно и до тяхното 
разпадане.  
 
Като общество смятаме, че дължим много на "пионерите и 
разпространителите" на иновации по отношение на 
постигнатото хуманитарно развитие. Това, че самите те са 
подвластни на страховете на населението, е разбираемо, 
тъй като по природа те са с различно мислене, а Каините в 
обществото все още не са потиснали завистта си или не са 
се научили да я пренасочват и използват за собственото си 
развитие. Ако изключим глобалните пионери в обществото, 
те ще липсват като ускорители на еволюцията в световното 
население.  
 
Всички трябва да спрат да завиждат на особено успелите и 
мегабогатите хора, защото тази завист и тормоз над силните 
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нарушава законите, накърнява човешките им права и 
свободи и само свидетелства за IQ на хората, които действат 
по този начин, подтиснати от безсилие и страх. Не бива да 
тровим мозъците на хората с негативни образи, филми и 
идеи. Те струват само енергия. Това е грешен път и води до 
социален регрес, но ние трябва да се предупреждаваме 
взаимно, без омраза, истерия, страх и предразсъдъци, 
защото е безспорно, че през миналия век в световен мащаб 
около 40 милиона души от по-дълбоко мислещата и 
независима от държавата средна класа (без загиналите във 
войните) са били доведени до насилствена смърт или 
принудени да работят като роби в концентрационни лагери. 
Със сигурност не можем да твърдим, че в нашите 
демокрации искаме обществените порядки и закони отново 
да станат като във феодалните владения или диктатурите 
или че това е целта на правителствата.  
 
Принципът, засвидетелстван в конституциите: 
Останете безстрашно отворени към противопоставянето и 
фактите на теории, които правителствата и медиите наричат 
конспиративни теории, но които включват еволюция или 
подобрение на демокрацията, свободата и обществото въз 
основа на Основния закон или конституциите. Не се 
отказвайте от трудно извоюваните човешки права срещу 
робството едва през последните два века. Това е най-
добрата основа на демокрацията. Тя е изградена върху това 
и насърчава творческото ви развитие и личността ви. Да 
поставяте под въпрос, да обсъждате, да претегляте всички 
мнения и научни доказателства, както и да се събирате 
мирно, да демонстрирате и да изразявате мислите си, е 
ваше право и отличителен белег. При демокрацията това не 
може да ви бъде отнето или ограничено от държавната власт 
(както е в западните демокрации).  
 
Забелязваме ли все пак чрез интернет и новите медии една 
нова реалност на скрит феодализъм и направляващи или 
определящи втора и трета ръка (лобизъм), която досега не 
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можехме да забележим чрез класическите медии, или 
информацията в мрежата относно това състояние на нашето 
общество е само дезинформация? 
 
Дори властимащите знаят, че до Средновековието 
населението на света е нараснало до 500 милиона души, от 
които около 50-70 % са гладували и средно не са живели 
повече от около 1,5 години. 35 години (силните са живели 
почти два пъти по-дълго) и че въпреки или просто защото 
цифрите показват, че днес (500 години по-късно) със 17 пъти 
по-голямо население на света и два пъти по-дълъг живот 
бихме могли да изхраним 89% от всички хора и с акцент 
върху устойчивото отглеждане, екологичните и етичните 
изследователски цели, както и правилното разпределение на 
храната, 100% от нарастващото население на света или да 
произведем излишък от храна.  
и че днешните обикновени граждани са по-свободни, имат 
човешки права и конституции, могат да живеят два пъти по-
дълго (отколкото владетелите), по-здрави и с повече 
свобода, просперитет и достойнство, отколкото през 
Средновековието.  

 
 

Намалява тревожността 

Да се предадеш на страховете за собствения си живот, да 
бойкотираш смелостта и креативността на мненията за по-
добри решения, означава да прикриеш собствената си липса 
на смелост и идеи, породена от моя страх, като дълг на 
моите ближни, а да използваш спасителните идеи за моя 
живот и този на моите ближни и да възпрепятстваш живота 
чрез страха е фатален капан на аргументацията, която уж 
дава сигурност, а поражда обратното, а именно смърт и 
бедност. Това не означава, че в името на най-високата 
сигурност на нашето бъдеще от днешна гледна точка не се 
предприема всичко, което е научно обосновано, за да се 
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сведат до минимум щетите за здравето, живота, 
благоденствието, както и за демокрацията и свободата.  
 
Независимо дали страховете са реални, или не. Влиянието 
на страховете върху здравето, творчеството и психиката е от 
решаващо значение. Поради страховете, които медиите от 
десетилетия постоянно създават у населението, без да го 
информират за връзките между страха и ефекта върху 
здравето, свободата, демокрацията и творчеството, става 
ясно, че трябва да установим глобална пряка демокрация, за 
да можем да формираме нов глобален етичен модел на 
обществото. 
Има решения: Станете директни демократи и поставяйте под 
съмнение всяка информация от политиката и науката, докато 
не разберете нейния смисъл. Изисквайте от политиците и 
медиите да се консултират с всички научни изследвания и 
нови проучвания, които не са организирани от индустрията, с 
аргументи "за" и "против", за да се вземат основани на 
доказателства решения и мерки срещу страха и да се 
публикуват в медиите по разбираем за всички начин. 
Не позволявайте мнения и полуистини без доказателства да 
ви се привиждат като научни страхови факти! 

Отхвърлете мненията и докладите, всяващи страх, като 
недемократичен инструмент и посегателство срещу 
демокрацията, както и срещу вашия коефициент на 
интелигентност, здраве, независимост, достойнство и 
самоопределение, и спазвайте всички защитни мерки, 
основани на научни доказателства. 

Историята на човечеството показва, че съзидателният 
потенциал на всеки нероден човек не позволява на 
населението да направи следващите стъпки в еволюцията 
си (свобода, здраве, удължаване на живота, просперитет, 
етика и пряка демокрация). Децата се раждат като гении, 
които бързо се учат. Обществото и училището, освен че 
преподават азбука и специализация по даден предмет, 
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организират намаляване и обуславяне на гениалните 
иновационни и мисловни способности на децата.  
Ето защо всяко новородено е добре дошло и укрепва 
суверена в пряката демокрация с възможностите на своя 
немалък интелект.  
 
Много от гениите, на които дължим ускорената си еволюция, 
не биха се родили през последните 100 години. Нашият свят 
ще изглежда мрачен. Данните от статистиката за развитието 
на световното население също доказват това: С повече хора 
в света можем да живеем по-дълго и да изхранваме повече 
хора по по-добър и по-устойчив начин.  

Това са 90-те процента от милиардите хора от средната 
класа, сините и белите якички, както и изоставащите, хората, 
живеещи в бедност, чието творчество е затъмнено от 
училището, дезориентирано в страховете и IQ на 
творчеството, намалено от изкуствено създадената медийна 
информация (фалшиви новини и разпръснати неясни 
конспиративни разкази без доказателства), от които всеки 
индивид без страхове за бъдещето би могъл глобално да 
пречупи силата на дизайна на страха с освободената си 
творческа сила и с идеите и концепциите, които възникват от 
нея с подходящо творческо образование. 

По целия свят има "знаещи хора, лекари, изследователи, 
историци на изкуството, политици, свободомислещи, 
влиятелни хора и журналисти", странични мислители, 
представители на средната класа, които ни защитават, 
отчасти с риск за работата или живота си, и които могат 
правилно да класифицират фалшивата или преувеличена 
информация за страха, да я проследят емпирично и да 
мислят логично, без "страхове", както и да ни обяснят 
правилните връзки въз основа на научни факти.  
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Чрез мнозинството от знаещи хора в населението 
правителствата и властимащите, както и медиите, са 
призовани да коригират информацията и произтичащите от 
нея действия, да претеглят всички емпирични факти и 
възможности чрез интернет, докато се осъществи защитата 
на населението и демокрацията в името на законите, 
конституциите и правата на човека. Преодоляхме този 
труден период на открито феодално управление в повечето 
страни, защото дори далновидните и силните осъзнаха, че 
само насърчаването на творчеството, здравето, 
удължаването на живота, както и просперитетът и свободата 
на широката част от населението на света осигуряват живот, 
включително собственото им оцеляване, в обич и мир с 
тяхното уникално благоденствие и живот.  

Класическите медицински изследвания са на път да дадат на 
хората (и на първо място на властимащите) дългоочакваното 
здравословно и многократно удължаване на живота чрез 
подмладяване на телесните клетки за 20-30 години. Но 
поради ограничените финансови възможности на големи 
групи от населението ще се очертае нов терористичен окоп 
между съвременните почти безсмъртни (до около 20 % от 
населението, които могат да си позволят или не могат да 
получат тези лекарства за удължаване на живота поради 
блокиране на достъпа от страна на правителството) и 
безсмъртните (около 80 % от населението, които не могат да 
си позволят лекарство за подмладяване на клетките на 
тялото). За да се предотврати това, трябва да се разработи 
генна програма, която да направи здравето и 
подмладяването на клетките достъпни глобално и безплатно 
за всички хора за още по-кратко време. Fundacion Liedtke 
подкрепя изследователски проект за подмладяване на 
клетките с приложение за социална мрежа, наречено "www. 
aimeim.info", за да можем да осъществим един положителен 
етичен свят, в който всички хора могат да се радват на 
векове време и благоденствие, здраве и свобода, за да 
разширят и развият своето мислене, съзнание и творчество, 
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за да развият един етичен, устойчив и симбиотичен свят с 
природата като "съ-свят". Правата на човека, залегнали в 
Устава на ООН и конституциите на демократичните държави, 
ни гарантират свободно развитие на личността без 
феодално управление, робски труд, мъчения и страхове. 
През последните векове това са трудно извоювани висши 
блага на свободата, която се укрепва от все по-осъзнатото и 
безстрашно население на света и от все по-силно 
действащата ООН. Нашата хилядолетна история доказва; 

повече хора = повече човешки права, повече свобода,  
повече богатство, повече здраве и повече живот,  

повече ноу-хау 

Всяко човешко същество носи със себе си около 1200-1500 
грама генетично-творческа, но частично блокирана от 
страхове мозъчна маса. В исторически план дължим на може 
би 2000 мозъка, които не са се страхували от ума (2,4 - 3 
тона мозъчна маса при приблизително 150 милиона тона 
мозък на 110 милиарда души, живели досега в човешката 
история - приблизително 0,000002% - които също са били 
преследвани, елиминирани или екзекутирани), развитието на 
свободата, здравето, храната и днешния ни - в историческо 
сравнение - три или четири пъти по-дълъг живот. Днес на 
планетата Земя има около 10 милиона тона жива, човешка 
мозъчна маса, от която чрез творчество около 100 000 тона 
мозъци (700 000 до 800 000 души или около 0,01%) на 
различни етапи през последните 70 години вече са 
потъмнели. На тях дължим особено бързото и отчасти 
устойчиво покритие на търсенето в обществата. Това 
отключване на творчеството и неговото използване ще 
продължи да се развива експоненциално. След 10 до 20 
години ще имаме 5-10 % отключени от творчеството хора 
(500 до 1000 пъти повече от днес), които ще продължат да 
прилагат този процес и ще искат да произвеждат само 
устойчиви ресурси, така че хората и животните, във и с 
природата, да живеят заедно според етичните принципи. За 
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тази цел страховете, насаждани в обществото от медиите, 
трябва да бъдат сведени до минимум с помощта на нов 
медиен закон (основан на Хартата за правата на човека на 
ООН и на резултатите от неврологичните и епигенетичните 
изследвания през новото хилядолетие) и медиен кодекс. 
Информаторите като Джулиан Асанж или Едуард Сноудън, 
както и тяхната защита от обществото, имат важно системно-
коригиращо и творческо-ускоряващо значение за това 
революционно, но необходимо развитие за оцеляване с 
етични и устойчиви творчески ресурси на човешкото 
същество, без да се страхува от управляващите, от 
нарушенията на човешките права от страна на 
управляващите или от техните имперски структури. Всяко 
човешко същество трябва да има правото (това е негово 
човешко право) да живее постоянно и здравословно без 
инсценирани страхове, а също и без използването на 
капитал, да отделя знанията, съзнанието и личността си от 
боклука, страха и съдържанието, което намалява живота, 
чрез селективно възприемане на новостите, да прави 
разлика между животоподдържаща и животозастрашаваща 
информация. Човек трябва да има правото да избира и ако 
пожелае, да се развива, да усвоява нови професии на всяка 
възраст със свеж ум и тяло, да учи, да се посвещава на 
изкуството, на хората, на природата или на себе си и на 
собствената си творческа сила, както и да не прави нищо 
временно или постоянно в развиващото се устойчиво 
общество на изобилието, със самообучаващи се програми и 
роботи, още повече че "нищото" е относително неделимо от 
сътворението.  

Историята на човечеството доказва, че нарастващата 
креативност дава възможност за здраве, по-дълъг живот, 
просперитет за всички хора и естествена и чиста околна 
среда, устойчиво производство на храна, енергия и ресурси, 
както и постоянно развиваща се креативност на всички хора 
чрез нова информация. 
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"Роевото творчество или интелигентността на 
човечеството... 

ги кара да се превърнат в творец." 

Днес човечеството вече защитава себе си и природата от 
баналните властимащи, като предава новите открития на 
науката на населението, така че бъдещите възможности за 
опазване на видовете и природата да получат пространство 
за разбиране и демократични действия, а иновациите и 
информацията, които са резултат от роевата интелигентност 
на хората и служат за изграждане и разширяване на тяхното 
бъдеще, се разпространяват по целия свят чрез интернет. 

 
 
Започва второ просветление: световното общество, както 
доказва историята ни от последните 50 години (въпреки 
войните, организирани от баналните властови структури), 
става все по-силно под тази интерпретация на растежа на 
творчеството чрез увеличаване на световното население от 
10 или 20 милиарда души и постоянен и здравословен живот 
в благоденствие за всяко човешко същество с нарастващо 
творчество на рояци. Сега е достигнат моментът, в който 
този процес вече не може да бъде обърнат, без да се стигне 
до глобално унищожение на творчеството, и човечеството за 
пръв път ще навлезе в устойчива, етично проектирана епоха 
на мир без ограничения на Глобалния роеви интелект на 
неограниченото световно население.    
     
Когато политиката и медиите правят уравнението; 
 

"Повече хора = повече креативност 
= 

По-етични и устойчиви решения" 
 

получаваме най-доброто от всички възможни светове. 
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Медийният кодекс от 2014 г. 

 
Интелигентност и промоция на здравето или 
намаляването им чрез информация трябва да 
бъде отбелязано. 
 

 
 
Страховете, разпространявани и предизвиквани от правителствата и 
медиите, както се вижда от новопубликуваните невробиологични и 
епигенетични изследвания, изискват публикуването на: 
 

 Медиен код 
 

Преувеличената, невярна и негативна информация вреди на 
организма,  

интелигентност, свобода и демокрация. 
 

Те само увеличават печалбата и властта   
на диктатори, политици и отделни корпорации  

и не помагат на хората  
или развитието на демокрацията.   

 
Ние, жертвите,  

дезинформираните, подведените от държавата и медиите, 
конспираторите, престъпниците и причинителите на вреди ще се 

обединят в групи от държави като потърпевши страни по целия свят и ще 
подадат конституционни искове срещу медиите и правителствата на 

страните, които не предотвратяват намаляването на мозъчната мрежа, 
поробването на съзнанието на човека и не спират намаляването на IQ на 

населението в своята страна.   
 

Ние сме  
над 2 до 2,5 милиарда души, склонни към депресия  

Хората по света,       
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над 100 милиона души годишно са убити рано,   
безбройните за тяхната интелигентност,  

творчество и свобода,   
неколичествените дискриминирани,  

маргинализираните и творческите личности,  
тези от други вероизповедания,      
прекомерния брой престъпници,  
убийци, диктатори и терористи,     

фаталистите и фанатично вярващите,    
масовите убийци и атентаторите самоубийци,    

които всяват страх в милиарди,  
експлоатираните и доброволно  

Хора, живеещи в робство,   
милиардите хора, лишени от възможността да водят здравословен 

живот,   
милиардите хора, лишени от позитивното си бъдеще, и тези, които са 

родени в бъдещето  
същото се случва и с вас.    

 
 Предявяваме иск за: 

непредоставяне на помощ, подпомагане и подстрекаване и 
организиране 

за престъпления срещу правата според висшия закон 
както и намаляване на IQ на населението.  

до телесна повреда на мозъка, която е последица от ограничението, 
гарантирано от основните закони или конституциите и от 

наказателните закони на държавите  
Права на лична свобода,  

 нарушаването на правата на човека и потребителите  
и 

 Харта на ООН за правата на човека  
свободното развитие на личността 

 
подстрекаване, подпомагане и съучастие и организиране 

 чрез вашите органи и медийни съобщения от: 
Убийство 

Тероризъм, 
Експлоатация, 
Престъпление, 

Лишаване от свобода, 
до доброволно робство, 

за намаляване на интелигентността и креативността 
на населението 

и ограничаване на конкуренцията по отношение на 
други икономики, 
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за насърчаване на войната, 
и от страхове,                  

целенасочено намаляване на IQ 
на популацията, както и недостига на  

на демокрацията. 
 

Ние изискваме:  
Изискването за етикетиране на информация за медиите.   

Тъй като консумацията на генетично закотвена пристрастяваща и 
фино, латентно - произвеждаща страх негативна медийна 

информация намалява интелигентността и здравето, потребителят и 
консуматорът могат да се защитят само чрез предварително 

предупреждение и етикетиране.  
от негативна информация.   

 
Това предварително предупреждение е необходимо, защото:   

а.) потреблението на негативна медийна информация предизвиква 
мутации в синапсите на реципиента, които блокират бъдещото му 

виждане и творчество, 
 

б.) се активира от негативната информация чрез генетичната програма за 
пристрастяване към страха, която присъства във всички човешки 

същества (пристрастяване към допълнителна негативна информация), и 
продължава да губи първоначалната си способност за вземане на 

решения под влияние на пристрастяването.  
е силно ограничена,    

 
в.) защото способността му да комбинира е затъмнена или изключена, 
включително и в сравнение с неговата прозорливост, изобретателност, 

креативност, която е налице без страхове, и творческата мрежова 
интелигентност  

и по този начин първоначалната му възможност за  
спектърът на личността е значително намален,   

 
г.) нездравословните страхови реакции могат да се установят 

епигенетично и невробиологично за него и да се предадат на децата му.   
 

Съответно отрицателната информация е  
достойнството на човека,  

правата на човека,  
наказателните закони,  

нарушават демокрацията, както и конституциите или основните 
закони.  

и вредното им въздействие върху здравето и творчеството 
 в населението.   
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Обвиняемите  

не са ни предпазили и предупредили за това, въпреки по-добрите 
познания, получени чрез новите резултати от невробиологичните и 

епигенетичните изследвания, както и от еволюционните и 
поведенческите изследвания: негативна, предизвикваща тревога и 

нарушаваща достойнството на човешкото същество информация, 
медийни съобщения, игри, филми,  

IQ и креативността временно  
(намаляване на способността за позитивно виждане под 
въздействието на негативната информация до 100%)   

влошават здравето или причиняват заболяване и намаляват 
мотивацията, и  

да формират положително бъдещето.  
 

Пречка за изцеление и лечение 
Освен това ответниците са действали умишлено, тъй като 

те са скрили разпознаването на изкуството 
процесът на мутация на страха чрез негативна информация или 

nocebos, 
който обръща намаленията на мозъчната свързаност или IQ чрез 

огледални неврони в мозъка, обръща ограниченията на 
интелигентността чрез невронни байпаси и прехвърля творчеството 

от културата (технология, изкуство, литература) към населението, 
което позволява здравето, творчеството, свободата и просперитета 

на хората. 
 

Ние не сме  
за ограничаване на свободата на печата, но за етикетиране на 

негативната информация, както и срещу смесването на здравно 
неутрална и позитивна информация с негативна, тъй като това 

уврежда физически мозъка и психологически тялото чрез болести, както 
и самоопределението, развитието на личността и развитието на 
емпатията към другите хора, а също така е значителна тежест за 

социалните и здравните системи.  
 

Ние сме против това:  
креативността и оздравяването на човешката невронна мозъчна 

мрежа и по-високата роева интелигентност на населението са 
възпрепятствани от правителствения и медийния блок за 

насърчаване на креативността на населението.  
 

Ние сме против това:  
демокрацията като форма на управление е дотолкова увредена от 
вътрешно-страховното разделение на човека, че вътре в страната 
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се наблюдава страх и изостанала диктатура на умствените 
разграничения, а отвън - "правителствени и изборни решения, 

противоречащи на основния закон и правата на човека".  
и така  

Самата демокрация става антидемократична  
т.е. обръща се срещу себе си. 

 
 
Негативната медийна информация, игрите, филмите могат да доведат до 
30% по-нисък коефициент на интелигентност, както и до намалена 
креативност, престъпност, враждебност, изключване, расизъм, фашизъм, 
войни, песимизъм, депресия, бедност, поведенчески разстройства, 
болести, негативен начин на живот, както и до 28% преждевременна 
смърт. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown автор, публично достояние, чрез Wikimedia 
Commons 
 
 
 
 
 

Позитивната медийна информация, филмите и игрите, обозначени с 
логото по-долу, насърчават IQ, просперитета, личностното развитие, 
приятелствата, силата да определяш бъдещето, творчеството, 
самоопределението, свободата, демокрацията и водят до по-дълъг и 
здравословен живот. 
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Творчеството е ключът 2019-2020 

                             
              

Като изобретател и страничен участник в изкуството през 60-
те години на миналия век се сблъсквах отново и отново с 
въпроси, на които културните и образователните институции 
не можеха да дадат задоволителен отговор. 
Като младеж исках научно обоснована яснота, защото като 
мен милиони граждани чувстваха: просто нямаше логични 
отговори на въпросите ни за творчеството в изкуството или 
как можем да станем по-творчески настроени, въпреки че от 
милиони примери и историята ни се виждаше, че 
творчеството осигурява нашето здраве, достойнство, 
свобода, суверенитет, просперитет и бъдеще. 
 
Основните въпроси бяха: 

Какво е изкуство и има ли то смисъл? 

Дали произведенията на изкуството са просто новите дрехи на 
краля, имидж и маркетинг, или зад дрехите има нещо, което 
трябва да бъде скрито от населението? Ако всичко е обявено за 
изкуство, съдържанието се размива, а дрехите продължават да се 
оформят през умствената мъгла.   

Никой ли още не е стигнал до мисълта, че усилието да се затъмни 
и лиши сетивата от модерно изкуство е алармен сигнал, който 
показва, че зад изкуството трябва да се крие нещо повече, още 
повече че диктаторите и техните държавни пропагандни отдели с 
изявления, подобни на тези на днешните герои на изкуството, 
само засилват влиянието си върху населението със злорадство и 
дискредитиране на модерното изкуство, стигайки до изключване и 
наказване на художниците. Използва ли се изкуството само за 
спекулации и печелене на пари? Но тогава въпросът за смисъла 
на изкуството остава открит, защо е това табуиране от страна 
на държавата и изкуствоведите? Какво не е наред с него? Няма 
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смисъл да се полагат толкова големи усилия за пропаганда от 
страна на изкуствоведи и списания за изкуство или от страна на 
държавата чак до училищните уроци, ако няма какво да се открие 
зад изкуството.  

Дали лишаването на сетивата от изкуство подхранва егоистично 
класово съзнание с тщеславие и изключения, или само 
замъглява истинското величие на човешкия дух, наблюдател на 
изкуството. Трябва ли образованата буржоазия, която сега, когато 
религиите са все по-малко способни да изпълняват задачата да 
подчиняват последователите си на Божието слово и 
църковните догми чрез резултатите от научните изследвания, да 
бъде възпитавана да се превърне в дезориентирана, 
безпомощна вяра в държавата с помощта на изкуството? 
Могат ли историците на изкуството да се превърнат в новите 
жреци, на които трябва да се вярва безусловно, или в противен 
случай отстъпчивите, неприспособимите и неподчиняващите се 
на духа му ще бъдат изключени от общността на изкуството и 
образованите граждани. 1.) 

Дали всичко това е само теория? 

Дали изкуството има тайно, научно и емпирично разбираемо 
значение за развитието на нашето общество, или просто 
училищните системи (въведени в началото на индустриалната 
епоха) са остарели. А може би и двете са верни?  

Ако някой може да докаже съществуването на изкуствена 
формула, всичко говори за това, че сме епигенетично 
манипулирани. 

Исках да продължа тези въпроси с търсенето на художествена 
формула и въз основа на новите резултати от невробиологичните 
изследвания. 
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Търсенето ми на формула за всички изкуства беше 
възнаградено през 1979 г., но едва през 1988 г. най-накрая 
приложих формулата за изкуство като графичен символ за 
човешките творения (което отговаряше на молбата, отправена 
ми през 1984 г. от Йозеф Бойс, да обясня на всички всички всички 
човешки творения, т.е. изкуството през всички епохи, по много 
прост, ясен и лесен за разбиране начин). В книгата "Der Schlüssel 
zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Ключът към изкуството - решени 
загадки за изкуството) през 1990 г. представих пред 
обществеността в Германия формулата за субективно и обективно 
изкуство, а през 2019 г. разработих система за оценка на 
изкуството със сертификат за произведения на изкуството, 
наречена "Artinvest", която ясно разграничава изкуството от 
декорацията по съдържанието на иновациите и нивото на 
иновативност в произведението.  
 
Формулата на изкуството и еволюцията 2.) 
 

Живот + разширяване на съзнанието = изкуство 

 
 
 

Законът на изкуството е:  

"Разтварянето на границите на изкуствата и историята на 
изкуството или съзнанието чрез изкуството."   

 

Правото на изкуството и развитието на обществата 
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"Общественото прилагане на закона за изкуството води до 
премахване на ограниченията на творчеството, 
интелигентността и здравето, както и до просперитет на 
обществата." 

 
"Висшето ниво на изкуството се проявява чрез диалектиката 
на Хегел с теза, антитеза и синтез, приложена към изкуството 
във всяко произведение на изкуството, и така самото то е 
произведение на изкуството като процес, който става видим в 
картината."    
До момента формулата не е публикувана в Германия и не е 
включена в училищните програми. 
Блокирането на креативността на населението чрез невъвеждане 
на формулата на изкуството, както и допускането на намаляване 
на коефициента на интелигентност чрез разпространяване на 
информация от страх 3.) пречи на демокрацията, еволюцията и 
духовното развитие, както и на просперитета на народа. 
Политиците действат съзнателно или несъзнателно, като 
пропускат да помогнат, както и като съдействат и подстрекават не 
само срещу Основния закон или Конституцията на своята страна, 
но и срещу "Правилата според висшия закон", който в крайна 
сметка стои над законодателя и е довел до осъждането на 
нацистките престъпници в Нюрнберг. 
 
Днес политиците и отделните медии биха могли да бъдат 
подведени под отговорност за публикуваните резултати от 
изследванията в областта на невробиологията и 
епигенетиката за скрито и активно подпомагане на робството, 
експлоатацията, лишаването от свобода и телесното 
увреждане на мозъка, както и за нарушаване на "Правилата 
според висшия закон",  
 
а.  когато се разпространява медийна информация, която 

разболява хората, като поражда страх и разрушава IQ, без да 
се постави предупредителен етикет (етикетиране и 
предупреждение, както при тютюневите изделия), 

 
б.  ако възстановяването на невронната мрежа чрез 

разпознаване на изкуството и възстановяване на здравето, 



 

 
84 

творчеството и повишаването на коефициента на 
интелигентност на хората се предотвратява от формулата на 
изкуството.  

 
Възникналият контекст: 
 
Понижаване на IQ поради негативна информация  
плюс изключването на възстановяването на гените и предаването 
на креативността чрез формулата на изкуството създава 
общества с креативност, заключени в постоянен страх. 
 
 
 
 
Политиците и медиите са изумени,  
че в други страни, като Франция и САЩ, популизмът и расизмът, 
религиите, както и сегрегацията спрямо другите хора също 
набират сила с понижаването на IQ.  
 
Времеви заглавия на 28 март 2019 г. и чудеса:  
 
"Преди бяхме по-умни. В продължение на десетилетия 
коефициентът на интелигентност в индустриалните страни 
се повишава, включително и в Германия. В продължение на 
няколко години тя намалява. ЗАЩО?"  
 
Настъпи обратният ефект на Флин. През 20-ти век Джеймс Флин 
открива, че коефициентът на интелигентност в 
индустриализираните страни се увеличава ежегодно. Очевидно 
Германия е епигенетично блокирана да разпознае формулата на 
изкуството. Както ясно показва редакционната статия за IQ на 
Натали Бойел, Найк Хайнен и Таня Щелцер в седмичника "Die 
Zeit". Въпреки всички резултати от изследвания в областта на 
епигенетиката, в Германия все още няма съобщения за 
художествената формула и нейния положителен ефект. В Испания 
- поне на регионално ниво - за формулата се съобщава подробно 
още през 1992 г., а принципът ѝ е обяснен от един вестник в 52 
седмични статии под заглавие "Решен художествен пъзел".  
 
На първо място трябваше да разбера защо - без теория на 
конспирацията и без конспирации - се намираме пред тъмна стена 
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в духовното развитие не само в Германия, но и в други страни. 
Още през 1910 г. в книгата си "Духовното в изкуството" Кандински 
нарича тази етична еволюционна бариера срещу просперитета и 
положителното развитие на всички хора "черна ръка".  
 
Обществото, медиите и политиците по принцип не са виновни за 
това, тъй като може да се предположи, че действията им не са им 
ясни и следователно не се контролират съзнателно от тях. Не 
съществуват и споразумения или негласни договорки в интерес на 
някакви тайни групировки, които да възпрепятстват умственото 
развитие на населението, за да могат да го използват по-добре 
или да го държат неспособно да мисли, да го учат на умствени 
грешки, за да може да бъде манипулирано и използвано като 
електорална маса с помощта на медиите в почти всякаква посока. 
Парламентарната демокрация беше най-важната стъпка по пътя 
към един по-добър свят с пряка демокрация до днешното развитие 
на интернет. Опитът на парламентаристите или партиите (както в 
диктаторските системи) да блокират IQ на населението чрез 
страхове и достъп до новите иновативни произведения на 
изкуството чрез погрешна информация, за да получат 
легитимация на управлението си за 1000 години, както и да 
предотвратят пряката демокрация, не може да бъде признат. 
Въпреки това не може да се обясни, защо не е получено знанието 
какво е изкуство и че въпреки това 100 000де на изкуството и 
авторските процеси в целия свят във всички изкуства емпирично 
за всички произведения на изкуството юридически, както и 
художествено-исторически доказателства.  
 
Как реагират участниците в утвърдения пазар на изкуство на 
публикуването на формулата за изкуство? 
Художественият критик Кени Шехтер разказва във филма Arte (от 
2017 г., режисиран от Грит Ледерер) за международния търговец 
на изкуство с 14 галерии - Лари Гагосян. Цитат от филма на Кени 
Шехтер: 
"В света на изкуството все още е като в мафията, когато се 
обявява омерта, има "тайна", както в мафията има правила, за 
които никой не говори.  В света на изкуството се отделят 60 
милиарда долара годишно. Вероятно най-големият бизнес с най-
малко информация за това как работят механизмите. Лари 
Гагосян, търговецът на произведения на изкуството във филма: 
"Ако хората не разбират това, те не са част от този свят." 
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(Омерта е кодексът на честта в мафията. Мафиотска поговорка: 
"Глухият, слепият и немият живее сто години в мир.") Реакцията на 
протагонистите на пазара на произведения на изкуството избягва 
факта, че те нарушават човешките права и закона, както и че 
противоречат на образователната мисия на музеите, но също така 
мислят твърде недалновидно и действат против собствените си 
очаквания за печалба, както може да се види в сравнение с 
разрастващия се книжен пазар чрез интернет. Посветените 
търговци на произведения на изкуството разглеждат пазара на 
изкуството като свой собствен затворен монополен бизнес и 
вярват, че трябва да защитят получените печалби чрез секретност 
от лесна за разбиране формула на изкуството. Това е егоистично 
и пречи на развитието на творчеството сред населението, създава 
объркване в преценките за изкуството и насърчава измамата 
"какво е изкуство или декорация". Освен това тя е 
контрапродуктивна и погрешна за развитието на пазара на 
изкуство, защото с глобалното отваряне или демократизиране на 
пазара на изкуство за населението чрез формулата за изкуство 
пазарът на произведения на изкуството, художници и творчески 
продукти ще се увеличи стократно поради по-високото търсене, 
както и цените на обективните произведения на изкуството 
(иновативни реални произведения на историята на изкуството) и 
субективните произведения на изкуството (декорация). Пазарите 
ще се разделят на обективно и субективно изкуство, но и двете ще 
растат по-бързо. За да отвори пътя към изкуството за музеите, 
любителите на изкуството и широката общественост, Fundacion 
Liedtke е разработила сертификат за изкуство, наречен "Artinvest", 
който въз основа на нововъведенията в творбата изяснява дали 
въпросната творба е истинско произведение на изкуството 
(обективно изкуство) или декорация (субективно изкуство). (вж. 
също: www.freebocks.gratis) 
 
 
Но ако искате да разберете защо ни се налага да блокираме 
достъпа до генетично заложената ни креативност, трябва да 
навлезете по-дълбоко от пазара на изкуство в поведенческите 
изследвания. Оказва се, че дори в училищната система 
творчеството не е представено или е представено погрешно. 
Изкуството се възхвалява като гениална изява, а не се 
документира и обучава като процес на иновации, който може да 
се усвои. Формулата на изкуството, която открива лесен достъп 



 

 
87 

до селективното възприемане на иновациите дори за децата 
(децата се раждат като гении на ученето с вече добре 
устроени мозъци), е отказана не само на децата, но и на цялото 
население. 
 
Гениалността на детето се осакатява или убива с училищната 
информационна система от 18-ти век. Колко мозъчни ресурси и 
устойчиви иновации губи обществото по този път?   
 
Става ясно, че дори в художествените академии не се изучава 
процесът на създаване чрез художествена формула, а на преден 
план са техниките от миналото. В тези условия учениците 
изпитват големи трудности да създават изкуство, да бъдат 
креативни.  
 
Инженер на иновациите? 
В университетите и колежите не се преподава иновационно 
инженерство по формулата. Студентът не може да получи 
инженерна диплома или докторска степен по иновации. 
 
Но както през XV-XVIII в. с помощта на печатарската преса 
населението се е научило да чете и пише, така и цялостната 
представа за сътворението и нововъведенията, както и за техния 
еволюционен ход, ще бъде усвоена от младежите в интернет със 
селективния поглед на формулата при самообучение. На помощ 
му идва разпространяващата се хиперактивност - като изход от 
старите ценности на обществото, които са в процес на 
преобръщане. 
 
 
 
 
Какъв е смисълът на старата техника на преподаване.  
Неправилно инструктираните политици, обучени в същата 
система, правят лоша услуга на държавата и народа, като 
използват павловската система, ограничена и администрирана  
Продължавайте да преподавате съдържание (което започна с 
индустриалната епоха - слава Богу - и обучаваше работници за 
машините, но за сегашното време поради липса на бъдещи 
концепции, защото не бяхте обучени в прилагането на самата 
формула на творчеството). Концепциите от старата школа няма 
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да са достатъчни за настъпващото ново време, за да се осигури на 
всички хора благоденствие, здраве и да се реализира демокрация, 
която гарантира човешкото достойнство.  
 
Ще има ли повече социални вълнения в средносрочен план? 
Какво ще правят в бъдеще хората, чиято креативност е потисната 
от държавата и училищната система, а машините, компютрите и 
постоянно усъвършенстващите се програми поемат постоянно 
повтарящата се работа?  
 
Имаме само една възможност, ако не искаме да потънем в 
революции, войни за разпределение и разделение на обществата 
с изостанали или десни идеали:  

- отваряне на творчеството с помощта на формулата на 
изкуството в училищата и сред населението,   

- Етикетиране на негативна медийна информация, 
предизвикваща тревожност (например тютюневи изделия),  

- осигуряване на основно ниво на просперитет за всички 
хора. 

  
 

Изследванията показват: Генетичните и познавателните 
способности са заложени в гените на всеки човек, за да съживят 
неговия гений. Средният коефициент на интелигентност на 
населението ще се повиши отново. 
 
Ефектът от съживяването на изобретателните способности на 
човека се проявява в рамките на три до шест месеца.  
 
Политиците все още вярват (въпреки че опитът с интернет и 
социалните медии показва обратното), че твърде голямата 
креативност на населението ще хвърли държавата (или 
политиците) в хаос.  
 
Това не е вярно. Точно обратното.  
Държавите и компаниите процъфтяват с непозната досега сила на 
бъдещето, както се вижда например от интернет компаниите. Това 
може да уплаши онези, които мислят по старата училищна 
система, и да доведе до закриване на училища. За новомислещия 
човек тя носи радост и му отваря бъдещето. При базов доход 
хората ще се занимават само с работа, която смятат за приятна 
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или смислена. Днес в Германия вече 5 милиона души полагат 
доброволен труд. Седмичното работно време на човека ще 
намалее, както се вижда от данните за последните 100 години. 
Държавата ще трябва да се откаже от факта, че предприятията са 
контрольорите на работното време и "събирачите на данъци" за 
работниците и служителите. Ще бъдат разработени нови модели 
на работа, които отчитат склонността, усещането за работа, 
работното време, образованието, текущото психическо и 
физическо състояние, отчетността чрез споделени метаданни и 
привилегията да се работи за общото благо, като се позволява на 
служителя да регулира и разпределя часовете си по своя 
преценка. И тук онлайн компаниите вече могат да се възползват от 
опита си. Работата се превръща в хоби и награда. Първите 
подходи в тази насока са NWoW - New World of Work или New Way 
of Working. 
 
Формулата за изкуство е включена в училищната програма. 
Конституцията или Основният закон гарантират защита на 
творчеството и включват правото на обучение с формулата на 
изкуството, както и това, че негативната медийна информация, 
филми, снимки и игри, намаляващи коефициента на 
интелигентност, трябва да бъдат обозначени и не могат да 
бъдат смесвани с нормална информация, както е посочено в 
Конституцията или Основния закон.  
 
Новият популярен спорт се нарича изобретяване, създаване 
на изкуство и разработване на нови, по-добри, устойчиви и етични 
концепции за днешния и утрешния ден. Бъдете креативни, станете 
творци, живейте смислен живот и материализирайте 
положителните идеи и ги реализирайте в света. 
 
От собствен опит  
 
След като през 1988 г. доказах художествено-исторически и 
научно формулата на графичното изкуство като код за 
иновации, от 1989 до 1993 г. разработих нови формати 
(телевизия, печат и радио) с формулата на изкуството за медиите, 
за да направя формулата известна на обществеността с цел 
повишаване на креативността, както и за да се подготвим за 
новото, предвидимо време на все по-бързо развитие на 
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иновациите в света и да освободим генетично съществуващото 
селективно възприятие за иновации в мозъчните мрежи на 
населението, отново просто и трайно епигенетично; 
a. Търсене на съкровища - търсене на произведения на изкуството 
на бълхите с формулата за изкуство  
b. 1 000 произведения на историята на изкуството и вашите 
иновации,  
c. Блестящи звезди -Представяне на новостите в творчеството на 
млади художници.  
   
След като установих, че медиите блокират формулата за изкуство 
за репортажи, а също така не искат да я публикуват с новите 
формати, взех решение да разкодирам с формулата голяма 
художествена изложба с 1000 оригинални творби на 
световноизвестни художници от областта на изобразителното 
изкуство и да я направя в различни епохи на изкуството с 
произведения на музиката и литературата, за да документирам 
валидността на формулата за всички произведения на изкуството, 
изкуства и течения в изкуството.  
 
С частно организираната и особено мащабна изложба простата 
формула за иновации, която е разбираема за всяко осемгодишно 
дете, трябваше да бъде представена на обществеността в 
световен мащаб с международно известни патрони. Тогава 
останах с погрешното впечатление, че изложбата вече не може да 
предотврати въвеждането на формулата на изкуството.  
 
От 1994 г. организирах художествената изложба "art open" на площ 
от 23 000 кв. м с над 1000 оригинални произведения на изкуството, 
а като патрони с формулата на изкуството се запознаха и се 
убедиха в нейната правилност германски министър, бившият 
президент на Русия и испанската кралица, както и отговорни 
директори на музеи и колекции от Русия, Полша, Испания, 
Швеция, Франция и Германия. Музеите ми даваха безплатно 
назаем творби на велики майстори на изобразителното изкуство. 
Сред тях бяха Дали, Пикасо, Рубенс, Ел Греко, Бойс, Малевич, 
Кандински и пълни големи изложби на каменната ера, изкуството 
на вуду, руското средновековие, изкуството на XIX в., както и 
творби на Кристо, Гигер и Ернст Фукс, за да обясни формулата на 
изкуството с тези творби в изложбата "отворено изкуство - 
изкуство от каменната ера до наши дни" и да представи на 
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публиката нейната обща валидност във всички периоди и течения 
в изкуството. 
 
"Откритото изкуство" е първата художествена изложба в света, 
която обхваща различни епохи по отношение на съдържанието и е 
в състояние да обясни творбите само с една формула.  
Произведенията на изкуството са документирани от 
художествената формула в техните културни иновационни 
стъпки, което за първи път води до цялостен еволюционно 
ориентиран общ поглед върху последователното развитие. След 
това за посетителите на изложбата стана ясно: изкуство без 
иновации/еволюция не съществува. Произведенията без 
иновации са епигонална украса.  
 
Незабелязана от обществеността, формулата пише културна 
история. 
Като консултант успях да работя с:  
Проф. Никлас Луман 
Проф. Карл Рурберг 
Проф. д-р Франц Мюлер-Хойзер 
Проф. д-р Харалд Земан 
Проф. д-р Манфред Шрай 
Проф. д-р Фридеман Шренк 
Успях да спечеля редица академично и социално утвърдени 
експерти. Успях да убедя и други директори на музеи във 
формулата на изкуството и да ги спечеля за изложбата "Art Open". 
 
Изложбата е открита на 10 юли 1999 г. в изложбените зали на 
Есен.  
Посетителите имаха свободен вход, а презентацията/изложбата 
беше отворена денонощно - 24 часа.  
При обсъжданията с град Есен предварително беше поискано в 
случай на продължаване на изграждането на изложбата да се 
събира входна такса от 20 германски марки на посетител. Само 
така можеше да се гарантира, че подкрепата на града ще бъде 
запазена, което включваше, от една страна, финансовата страна, 
а от друга - гаранция за гладко функциониране, без пречки или 
други нарушения или санкции. Не можех и не исках да се съглася с 
тези условия, тъй като вече бях наел изложбените зали на 
изложбения терен с обща площ от 23 000 кв. м през 1996 г. за 
фиксирана сума от 200 000 германски марки, а условията за 
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откриването през юли 1999 г. бяха договорени и планирани с 
всички спонсори и заемодатели на произведенията.  
В отговор на моя отказ в региона се появи вълна от фалшиви 
новини и манипулативни репортажи, които имаха за цел да 
провалят изложбата. 
 
От Messe Essen GmbH (дружество на град Есен) ми предложиха 
да организирам "арт опън" като ежегоден изложбен проект от 
името на града с малки промени (20 DM вход на човек) и да 
отложим първия "арт опън" от 1999 г. с години напред. Поради 
съществуващите договори временното преместване, както и 
събирането на входна такса от 20 германски марки, изглеждаше 
неосъществимо по това време. През март 1999 г. градският съвет 
взема решение за мащабно разширяване на изложбените зали на 
Messe Essen, което започва през същия месец като "откриването 
на изкуството" и се проточва с години. Наетите изложбени зали 
бяха затворени с дъсчена ограда. Входът на изложбата е 
преместен в неизвестен досега вход на залата. 
 
От сегашната ми гледна точка затварянето на "отвореното 
изкуство" беше планирано още преди откриването. Защото 
изложбата е била блокирана и саботирана още по време на 
строежа. В случай на отваряне е отправена заплаха за бомбена 
атака. Офисът на ръководството на изложбата е разбит, а 
компютрите с кореспонденцията и плановете са откраднати. 
Пощата от спонсорите не е достигнала до офиса на 
организацията.  
 
Вечерта на 14 юли се състоя представяне и демонстрация на 
формулата на изкуството с помощта на изложените творби по 
повод пресконференция в 22:00 ч. пред около 100 журналисти от 
Рурската област (както се оказа по-късно, представителите на 
медиите извън града са били подведени от официалната 
служба за сигурност на град Есен, така че в крайна сметка 
отново са си тръгнали). На следващата сутрин, в 10 часа местно 
време, "отвореното изкуство" е запечатано, като са сменени 
ключалките на всички врати на изложбените зали. На 
посетителите не беше позволено да влизат в залите, а 
охранителите допълнително проверяваха дали никой не може да 
посети изложбата. Чуждестранните представители на пресата, 
дошли на пресконференцията, бяха отблъснати от градската 
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охрана. В същото време обаче това попречи на глобалното 
въвеждане на формулата на изкуството и на по-бързото и 
устойчиво развитие на просперитета чрез засилване на 
иновационната сила на народите. 
 
На крехки основания и в разрез със съществуващите закони, 
независимо от висококачествените произведения на изкуството, 
уникалността на изложбата, художествената формула и 
художествено-историческата концепция или меценатството от: 
 
Кралица София Испанска 
Д-р Норберт Блум, федерален министър 
Михаил Горбачов, Нобелов лауреат 
 
както и пренебрегване на Основния закон на Германия, 
произведенията на изкуството са включени във формулата. 
 
Застраховката на произведенията на изкуството поставяше 
условие нормалните/старите ключалки да бъдат заменени с нови 
защитни ключалки. Ръководството на изложението е било наясно 
с това застрахователно условие, тъй като е заменило старите 
ключалки с нови защитни ключалки. Въпреки това, с голям риск за 
висококачествените произведения на изкуството (стари ключалки 
и прекратено застрахователно покритие), ключалките бяха 
подменени обратно от Messe GmbH от град Есен. По-късно съдът 
потвърждава, че затварянето и смяната на ключалките на вратите 
на изложбените зали са забранени произволни действия на 
наемодателя.  
 
Адолф Хитлер вече е бил убеден, че творческите произведения на 
изкуството променят невронната мрежа на мозъка на зрителя или 
читателя. Затова особено творческите произведения с нови 
перспективи или иновации са дискредитирани като 
дегенеративно изкуство срещу населението, авторите им са 
преследвани или, ако са литературни произведения, са изгаряни.  
 
Конфискуването или изгарянето на произведенията на изкуството 
не беше възможно. Но беше възможно изложбата да бъде 
заключена и прекъсната, за да не станат публично достояние 
произведенията с художествената формула.   
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При първия шок през 1999 г. за мен беше напълно непонятно защо 
властите са наредили това затваряне в Германия с крехки и 
фалшиви причини, след като Третият райх не е съществувал от 
1945 г. 
 
Формула за изкуство, която обяснява изкуството на населението и 
кара хората да станат ценители на изкуството и по-творчески 
настроени, като по този начин ги укрепва и демократизира всички 
изкуства, днес все още е "дегенеративно изкуство"? От гледна точка 
на историята на изкуството той може да бъде класифициран като поп-арт 
(в поп-арта се изобразяват популярните символи на хората, а отделният 
човек се издига като звезда). Формулата на изкуството в своята простота 
обявява попарта и всички изкуства за иновации, като по този начин 
превръща всяко изкуство в поп арт, а всеки човек - в творец.  
  
Къде е медийният протест на изкуствоведи, ценители на 
изкуството, художествени критици, философи и 
интелектуални пионери? 
 

"Изглежда не са забелязали, че формулата на изкуството.  
е императорът на поп-арта, който демократизира всички 

изкуства, докато обезсилва себе си." 
 

Едва когато след известно време се събудих от сковаността на 
принудителното затваряне и сравних контекста на резултатите от 
моите генно-художествени творби (от 80-те години) с новите 
резултати от епигенетичните изследвания на генното 
програмиране и неговото унаследяване, те ми дадоха ключ и 
доказателство, това, което се случи в Германия през 1999 г., като 
бивша страна на нацисткия Хитлер, крепост и остров на 
репресиите срещу изкуството и създателите на модерни 
произведения (които са предимно евреи), чрез епигенетичното 
програмиране на нашите предци и техните потомци. 
Епигенетичната обусловеност на невронните мрежи е насочила 
импринтирането на генните програми чрез фалшива информация 
и необективни медийни новини срещу иновациите в изкуството 
(дегенеративно изкуство), както и срещу еврейския народ, а 
съзнанието на германците е обусловено от страховете от 
нацистката епоха. 
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Сегашното мнение на някои историци на изкуството, че е 
невъзможно да се обясни изкуството с формула, се подкрепя 
от собствения опит на любителя на изкуството, че изкуството не 
може да се обясни с формула, "тъй като няма такава формула". 
Изкуството е в очите на зрителя - това е попагализираното 
мнение на образованите буржоа. Това е променило 
епигенетичната обусловеност, но е пренесло колективните 
страхове от бъдещето с тези промени до наши дни. 4.) 

 
Това генно програмиране, както показва политиката, до голяма 
степен не е преодоляно и днес, но може да бъде колективно 
заличено чрез публикуването на формулата на изкуството.  
Тази възможност е предотвратена чрез епигенетично запечатано, 
несъзнателно последващо подчинение на нацистката империя до 
ден днешен. 5.)  

 
Германските списания "Prinz" и "Spiegel" отразяват формулата на 
изкуството без дискредитация или злонамереност.  
Оригинален текст Spiegel от Улрике Кнофел:  
"Така той създава формулата на изкуството "живот + 
разширяване на съзнанието = изкуство". И в Есен той иска да 
просвети съзнанието на масите - Лидтке разчита на "един 
милион посетители плюс XXL". Табелите с рекордни лозунги са, 
за да научат изумените неспециалисти какви нови неща са 
създали известните художници: До картина на маниериста Ел 
Греко е поставена табелата "Разширяване на пропорциите на 
тялото", а до Кандински - "Началото на абстракцията". 
Подобни "иновативни изобретения", иска да знае Лидтке, са 
единствената тайна на голямото изкуство. Ако аматьорите 
са разбрали този "език на изкуството", те могат сами да 
започнат да творят в творческо студио. И по този начин да 
направят нещо за своята наследственост. Всяко прозрение, 
което майсторът вярва, че е открил, има ефект върху гените." 

6.) 

 
Затварянето на отворените пространства за изкуство и формулата 
за изкуство, които до днес са "табуирани" от медиите, са в ущърб 
на творчеството и развитието на IQ на населението, и то въпреки 
факта, че още през 1999 г. беше ясно, че само творческите и 
интелигентни общества ще имат шанс в бъдеще да се утвърдят на 
световния пазар, и че висшите политици, властите и медиите бяха 
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информирани от мен за ефектите от признатото изкуство още в 
началото с писмо. Ако не отворим изкуството и творчеството с 
формулата на изкуството - както четенето и писането през XVIII в. 
- за населението, ще загубим иновативната почва, за да успеем на 
световния пазар.  
 
Това поведение нарушава не само демокрацията като цяло, 
основния закон или конституциите, но и наказателните закони и 
Хартата на ООН за правата на човека. Тя е вредна за развитието 
на обществото, предприятията и цялата страна, антидемократична 
и насърчава "търговията с роби" чрез намаляване на личността и 
интелигентността, както и блокиране на информацията за 
произхода, културата и иновативната сила на един народ, както и 
иновативната сила и еволюцията на световното население, като 
"затварянето и складирането в лагери" на важни 
художествено-исторически произведения и унищожаването, 
както и кражбата на културни ценности, които също служат за 
отделяне на победени или доминирани народи от иновациите 
на техните бащи и за унищожаване на знанията за психическото 
и физическото здраве, както и силата на идеите на един народ, 
съхранени в произведенията и паметниците (вж. напр. например 
Картаген, Александрия, а в близкото минало - действията на 
Сталин, Хитлер, Мао). Или пък да конфискуват и хвърлят в 
затвора произведенията на изкуството и, както в случая с 
големите паметници, да им дават мистични, забулени обяснения 
за тяхното съществуване или значение с ново и фалшиво 
съдържание (пещери от каменната ера, пирамиди, кръгли 
гробници, Стоунхендж, небесен диск в Небра и т.н.). Покореното 
население е могло да развие толкова малко сила, творчество, 
иновации и не е трябвало да има здравните познания за 
медицинските приложения на мъдрите жени и знахари (които са 
били преследвани и убивани). Човекът трябваше да подчини 
себе си и своя ум безусловно на догмите на религията и на 
волята на управниците. Чрез фалшива и потискана информация 
се предотвратява връзката с нововъведенията, съхранени в 
старата собствена култура, така че населението не може да се 
свърже отново с нея и да се изправи като един народ срещу 
управляващите структури. Народът е държан без сила на идеите, 
в страх, болен и сломен, за да може управляващите по-лесно да 
експлоатират хората и земята. Хуманизмът постепенно премахва 
тези ограничения на съзнанието. Въведена е парламентарната 
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демокрация. С издигането на изгубеното знание за "лечебните 
процеси на изкуството и културните иновации" на предците, 
днешните хора могат да се свържат с Просвещението на 
модерната епоха чрез демистификацията на произведенията на 
изкуството и да разполагат с откритото знание. Второто 
Просвещение (което показва, че всяко човешко същество е 
творец) започва като сигнал с изложбата Art Open в Есен през 
1999 г., която е закрита след пет дни.  
 
Трябва ли формулата на изкуството да бъде достъпна само 
за посветени и ценители на изкуството и да остане тайна за 
работещите? 
Галилео е осъден, защото е записал и предал знанията си на 
италиански език, езика на народа, а не на латински, езика на 
духовенството, както показват протоколите от съдебните процеси 
във Ватикана от онова време.  
 
Формула за изкуство за населението? 
Но и до днес населението не знае, въпреки че на 
пресконференцията за формулата на изкуството на 14.7.1999 г. в 
22:00 ч. в изложбените зали на "art open" (в присъствието и в 
личен разговор за формулата на изкуството и нейното 
въздействие върху населението с редакторката на "Цайт" Урсула 
Боде) и милионите медийни отразявания чрез репортажите за 
закриването на изложбата "art open" на 15.7. че съществува лесна 
за разбиране, емпирично доказана формула за изкуство, която 
може да се приложи към всички форми на изкуство и с която всеки 
може просто да разбере изкуството, като го види, и в резултат на 
този процес да увеличи собствената си креативност чрез 
естествени невробиологични и епигенетични процеси. 
 
Във в. "Die Zeit" от 15 юли 1999 г. г-жа Боде пише в статия, 
накърнена със самохвалство и дискредитация, под заглавие: 
"Spinnerpotenz" двусмислено: "Лидтке е комуникативна" и 
обяснява формулата на изкуството със злонамереност в едно 
изречение.  
 
Леонардо да Винчи, който създава своите произведения, знаейки 
как работи формулата, казва за процеса на работа с това знание в 
изкуството: "Виждането и разбирането са едно и също нещо". 
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През 2005 г. публикувах книга за закриването на изложбата "Art 
Open", озаглавена "Код Лидтке", в която се обяснява 
предисторията на закриването от моя гледна точка. Формулата за 
изкуството е вярна и издържа на всяко по-нататъшно емпирично 
изследване на милиони произведения на изкуството, както от 
изследователи, така и от най-известните историци на изкуството. 
Никога обаче не е имало публично обсъждане на формулата. В 
Германия просто не се знае за съществуването на формулата, а 
информацията за нея се крие от населението - или ако се 
споменава, то повърхностно и със злонамереност, без да се 
вниква в посланието и ефекта на формулата.  
 
Дали формулата на изкуството и откритата изложба на изкуството 
пречупиха изкуствоведите с цялата сила на метода на твърде 
простото за населението декодиране на всички изкуства, като 
пробив на нечовешката и поддържана от векове стена на знанието 
за защита на интелектуалната демаркация от пролетариата, така 
че последният можеше да реагира само главоломно с незаконното 
закриване на откритата изложба на изкуството и със 
злонамереност? Безпомощното и до ден днешен антисоциално 
поведение на историците на изкуството и на медиите, според по-
късните наблюдения, беше изкуствоведската награда за 
формулата. 
 
Дали свободното развитие на личността чрез творческа 
интелигентност и повече демокрация умишлено не е желано в 
Германия през 1999 г.? Ако водещите политици не са правилно 
информирани от съветващите ги изкуствоведи, трябва да 
превърнете насърчаването на творчеството на населението в 
задача на шефа, защото от въвеждането на формулата на 
изкуството зависи развитието на цялата страна. ЕС осъзна това и 
обяви 2009 г. за година на насърчаване на творчеството на 
хората. Това не е било от полза, защото съществуването на 
формулата за изкуство не е достигнало до политиците. 
 
Носител на Нобелова награда за мир по този въпрос: 

 
"Надявам се, че вашият новаторски подход ще доведе до по-широко и 

непосредствено запознаване на много хора с 
 с изкуствата.  

Смятам, че в нашето съвремие това е особено важно. 
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 и благородна задача." 
 

Михаил Горбачов 
Лауреат на Нобелова награда за мир / патрон на откритата изложба на изкуството Código 

Universo 

 
Какво прави етичното развитие на обществата толкова трудно 
въпреки Просвещението?   
 
Дали табутата в мисленето, залегнали в историята, 
пречат на нашето развитие? 
 
Един по-внимателен поглед и отчитане на новите резултати от 
невронните и епигенетичните изследвания показва, че ние сме 
били невронно и епигенетично предварително формирани от 
нашата история с 5 "табута за тайни мисли" като основа на 
мисленето в продължение на хиляди години, които непрекъснато 
се адаптират в настоящето чрез медийната информация, в 
комбинация със селективно възприятие, съобразено с 
епигенетичното предварително формиране, така че чрез тези 
изключения и в по-ново време новият националсоциализъм, чрез 
страха от бъдещето в медиите, можеше само да се развива. Това 
обаче не важи само за Германия, а се отнася без ограничения за 
всички групи, общества и държави. 
 
Тези мисловни табута са толкова основни и кодирани по 
такъв начин, че дори не можем да ги разпознаем като 
мисловни забрани или табута. В най-добрия случай ги 
разпознаваме като религиозни заповеди, традиции, 
политически мнения или стандартни фрази, но не и като стари 
епигенетични отпечатъци, които са се запазили до днес и се 
обновяват и променят отново и отново чрез ритуали, 
традиции и информация.  
 
За етичното развитие на човека е неизбежно да започне 
второто просветление и да разруши 5-те табута. 
 
 
5-те табута в мисленето: 
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Табу 1 - Само негативната медийна 
информация е интересна.  
Читателите и зрителите искат да е така. Медийните данни го 
доказват. Имаме свобода на печата.  
 
Реалността  
Генерирането и разпространяването на страх от медиите, 
филмовата индустрия и индустрията за игри с прекомерен акцент 
върху смущаващото съдържание (измислено или не) намалява 
креативността и интелигентността чрез негативната невронна 
мрежа в мозъка на реципиентите. Тя предава едностранчив 
негативен поглед върху света и генетично създава силна 
зависимост към негативни новини, депресия, агресия, война, 
като по този начин създава негативна информационна спирала 
като система за селективно възприятие. Независимо от генетично, 
в продължение на милиони години, ограничения обхват на 
възприемане на собствените сетивни органи до около 100 метра 
(по съвременни данни и от слухове до около 100 км без снимки) на 
хората, медиите произвеждат в съзнанието ни информация за 
света, която предизвиква страх (далеч надхвърляща обхвата на 
генетично дадените ни сетивни органи), така че глобалните и 
следователно почти неизбежни заплахи от този свят се 
произвеждат като реални в мозъка ни, а негативното селективно 
възприемане от медиите потвърждава този "екстремен мироглед". 
Изследванията доказват, че ставаме агресивни, депресирани или 
и двете, което може да се отрази епигенетично в нашите генни 
програми и по този начин в нашето поведение и това на децата ни.  
Тъй като сме генетично (предварително) програмирани за 
негативна информация за запазване на вида по еволюционни 
причини, като един вид пристрастяване, ние се намираме в 
генетичен капан на страха, който се е развил, за да защити 
запазването на вида преди милиони години, но сега, чрез 
властимащите и медиите, може да бъде насочен срещу нашата 
еволюция и здраве. Тези стари генетични програми с пряк 
информационен кръг на сетивните органи от 50-250 метра и 
според предадената информация с непряк информационен кръг 
до около 100 км се използват за упражняване на власт, 
експлоатация и увеличаване на циркулацията чрез глобално 
разпространение на информация, пораждаща страх. Цялата 
информация за света, пораждаща страх, се пренася от медиите в 
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нашия мозък, който не е генетично подготвен за глобалната маса 
и разнообразие от негативна информация. Трябва да чакаме 
допълнителна информация според нашата генетична програма за 
запазване на вида (нашата генна програма създава 
пристрастяващо поведение за допълнителна негативна 
информация). След като веднъж сме навлезли в това състояние 
на пристрастеност чрез нашите генни програми да търсим 
причината и връзките с информацията, която ни причинява 
тревога, ние сме блокирани в творческите си способности. 
Безнадеждността, депресията, сензорната депривация и 
психическите и физическите заболявания се проявяват трайно. 
Само няколко души могат да развият изход, въображение и 
увереност в бъдещето в тази държава, както показва историята 
ни. Постоянно търсим повече информация за причините за тази 
предизвикваща страх негативна информация в медиите, за да 
възстановим собствената си сила за действие и да можем отново 
да вземаме творчески решения. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
В най-голямото психологическо проучване под прикритие на 
всички времена с почти 700 000 участници, през 2014 г. Facebook 
изпраща положителни новини на една част от 700 000 
потребители и отрицателни новини на другата част. Резултатът е, 
че негативните новини са довели до депресивни и/или агресивни 
емоции при много потребители, докато останалите потребители са 
съобщили за положителни емоции. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Това намаляване на коефициента на интелигентност има 
хилядолетна традиция.  
с публичните екзекуции (в които сановниците и населението 
трябва или могат да участват), разпъването на кръст, изгарянето, 
убиването с камъни и т.н. до днешните публични "екзекуции" на 
престъпници в печатните медии, по телевизията и в социалните 
мрежи. "Задачата" за намаляване на коефициента на 
интелигентност днес е поета съзнателно или несъзнателно от 
медиите. 
 
С предотвратяването на медийна дискусия относно задължението 
за етикетиране (както например при тютюна...) за негативна, 
понижаваща IQ медийна информация, състоянието на IQ на 
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населението се понижава още повече в невронен план. Свободата на 
печата е запазена в случай на задължително етикетиране на 
информация, увреждаща здравето и IQ. 
 
 
Табу 2 - За изкуството няма правило или 
проста формула. 

 
Реалността 
Невярното твърдение за същността на изкуството, което се 
разпространява по този начин, ни прегражда пътя да станем по-
творчески настроени чрез произведенията на изкуството (чрез 
огледалните неврони в мозъка) и по този начин ни пречи - както 
показват изследванията на мозъка и епигенетиката - да 
оптимизираме непрекъснато невронната си мрежа чрез 
възприемане на новостите и да повишаваме интелигентността си 
(вж. също Нобеловите награди и резултатите от изследванията 
през последните 20 години в областта на генетиката и 
медицината).  
 
Да направиш изкуството или творческата сила на хората 
недостъпни за населението на света с помощта на проста 
формула:  
1.  подклаждане на страхове чрез понижаване на IQ, както и 

популизъм.  
2.  да запечата изкуствата и творческите професии и научните 

изследвания като развитието на една компания или цяла 
държава. 

3.  насърчаване на народен или групов социализъм и диктатура в 
дадена държава. 

4.  насърчават депресията и физическите заболявания или не 
успяват да ги намалят сред населението. 

 
Възможността да се поправят наранените и прекъснати невронни 
мрежи, които са създадени от негативната информация, чрез 
невронен "байпас ремонт" с помощта на творчеството, както 
доказват резултатите от изследванията, с формулата за изкуство 
и познание, за да се подобри отново коефициентът на 
интелигентност (което може лесно да се провери в емпирични 
изследвания), тази връзка се прикрива, като не се съобщава 
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формулата на изкуството (и че въпреки че в 100 хиляди 
съдебни решения в световен мащаб относно иновации и 
копия на авторски права формулата на изкуството се 
потвърждава с всяко решение и по този начин в световен 
мащаб не съществуват никакви съмнения относно 
правилността на формулата, а освен това формулата е 
доказано художествено-исторически неоспорима) в ущърб на 
развитието на IQ на населението. Това е нарушение на основните 
закони, конституциите или наказателните закони на много 
държави, както и на Хартата за правата на човека на ООН.  
 
Гаранциите за личната свобода на развитие, физическата и 
психическата неприкосновеност на основните права на 
човека, които се нарушават от медиите и държавите чрез НЕ-
ЕФЕКТИ, не могат да бъдат поискани от населението, защото 
то дори не знае за тези ефекти (табу 1) и не е безсилно да се 
изложи на намаляването на своя коефициент на 
интелигентност, на своята личност, на своето здраве и 
свобода независимо от системата чрез познание и изкуство 
посредством простия достъп до "разбирането на цялото 
изкуство и иновации" с формулата на изкуството чрез табу 2.  
 
Възстановяването на една нация е възможно в краткосрочен 
план, защото в музеите са събрани и вече са изложени 
хилядолетни иновации и произведения на изкуството. За 
първи път в своята история музеите могат да изпълнят 
своята мисия и да нарушат табу 1 и 2 с публикуването на 
формулата на вече изложените си произведения и да 
предизвикат мирна революция чрез еволюция на знанието и 
да отговорят на новата социална, глобална задача в 
обществото.  
 
 
С преодоляването на прекъсванията на табуто 1. и 2.  
табута 3, 4 и 5 се издигат в мозъка на човешкото същество, с 
новото селективно възприятие след опознаването на 
информацията за иновациите, невронно равностойно с, тъй като 
това възприятие е генно програмирано за нашата еволюция 
(NEUGAR) и се отключва от формулата на изкуството с невронни 
интелигентни заобикаляния. По този начин страхуващото се, 
агресивно, депресирано и с намален коефициент на 
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интелигентност население остана в миналото. Пряката 
демокрация е намерила пътя към един нов, по-добър свят или 
нашето положително развитие с издаването на Формулата на 
изкуството (вж. също книгата "Етичен капитализъм"). 

 
Тази формула на изкуството, като сърцевина на изложбената 

концепция на отвореното изкуство, не само очарова 
ценителите на изкуството, но и съдържа твърдения с висока 

степен на експлозивност за историците на природата." 
 

Проф. д-р Фридеман Шренк 
Заместник-директор на Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Как тези два големи таблоида, които определят тенденциите, 
си проправят път към общественото внимание: 
1.  чрез изложбата на изкуство: i = E = MC2 -Второто 

просвещение-  
2.  чрез глобален архитектурен знак на мира - "Кампусът на 

глобалния мир". 
3.  чрез научно доказано емпирично доказателство, че Бог или 

творението съществуват , по формулата: i = E = MC2. 
4.  чрез възможното интегриране на религиозните общности в 

една глобална конституция на религията. 
5.  чрез клетва на всички хора, в медиите и пред творението, че 

вярващите и невярващите имат неограничено право на 
здравословен, постоянен и свободен живот с всички 
възможности за развитие на личността и са защитени от 
клетвопрестъпника като творец-знаещ.  

 
 
Следващите три табута се надигат в мозъците на 
населението, когато табута 1 + 2 са нарушени. 
 
Табу 3 - Не можете да разберете 
безкрайността.  

 
Реалността 
Изявлението пропуска безкрайните ресурси и енергия в областта 
на научните изследвания. Близкото отсъствие на изследване на 
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безкрайността създава, организира и затвърждава съзнанието за 
ограничени ресурси, нереални страхове от бъдещето, 
изключвания, пространствени и  
Войни за разпределение на ресурсите. 
 
 
 

 
Табу 4 - Бог или творението не трябва да 
се разбират. 

 
Реалността 
По този начин "човекът-творец" е "подреден" само като работник, 
член на религиозна общност или идеология, потребител и поданик 
или избирател и е значително ограничен и редуциран в активната 
си роля в полза на цялото човечество, въпреки че изследванията 
и еволюцията във всички общества (въпреки временните им 
регресии) доказват и ни показват противоположни истини за 
човека като творец на своя свят. 
 
Табу 5 - Раят на земята не може да се 
осъществи чрез злите страни на човека. 
 
Реалността 
Това не е вярно, както доказват епохите след Просвещението и 
особено тези през последните 50 години. Това означава да се 
прикрие и отклони вниманието от факта, че благодарение на 
силата на сътворението, творчеството на човека и еволюцията на 
човечеството ние отдавна сме в процес на осъществяване на рая 
на земята за всички хора.  
 

• Живеем почти два пъти по-дълго, отколкото преди 150 
години.  

• Все повече машини поемат тежката и монотонна работа.  
• Справяме се все по-добре и по-добре (дори в развиващите 

се страни) в сравнение с предишни времена.  
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• Ако разпределяме храната правилно, за първи път 
произведената храна ще бъде достатъчна за всички хора.  

• За пръв път разполагаме едновременно с 10 милиона тона 
жива мозъчна маса, която можем да свържем в мрежа чрез 
"Второ просвещение" по нов и по-креативен начин в полза на 
нашата еволюция и чиито интелектуални и материални 
постижения (иновации) можем да използваме повече заедно.  

• Умът и творчеството ще се превърнат в нашия нов, безкраен 
източник на енергия и ресурси, който ще продължи да 
нараства с всеки нов човек, роден в епохата на "второто 
просветление". (вж. също книгата "Просвещението сега" на 
Стивън Пинкър, професор в Харвардския университет). 

 
С помощта на 5 табута интелигентността и креативността на 
населението от хилядолетия се движи в епигенетично 
предопределени граници на интелигентността. Тези спирки - в 
съчетание с фалшивите новини в медиите - водят до 
понижаване на IQ, експлоатация и лесен контрол над 
населението. 
 
С изискванията на глобализираното и модерно общество тези 5 
забрани за мислене за развитието на нов етичен свят в здраве и 
просперитет за всички хора са най-лошите ни заложници, които 
водят до войни и връщат назад нашата еволюция отново и отново, 
които правят диктатурите и войните възможни на първо място. 
 
Разпозната опасност, предотвратена опасност  
 
Можем да осъществим второ просветление, за да премахнем 
5-те табута или забрани за мислене директно, без революция 
и мирно чрез интернет. 
 
Когато започнете "Второто просветление" с Формулата на 
изкуството, веднага получавате следните видими резултати:  
 
1. Формулата на изкуството като сърцевина на "второто 

Просвещение" разтваря мистицизма и загадките на древните 
култури. Знаем откъде идваме и накъде ще върви 
човечеството в бъдеще. Страхът от бъдещето се разсейва. 
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2. След прилагането на формулата и оповестяването на 
негативната информация в медиите в обществото може да се 
развие етичен капитализъм в рамките на "Второто 
просвещение". 

 
3. С "Второто просвещение" започва развитието на творчеството 

и интелигентността на всички хора, което ще доведе до повече 
демокрация и до нови, устойчиви изобретения.  
Икономиката ще се развива огледално на населението и 
устойчиво с него и в смисъл на цялостно разбиране. 

 
4. Формулата, използвана като инструмент на "Второто 

просвещение", показва решения за хората, които искат да 
дойдат при нас, и разкрива как те не натоварват, а облекчават 
нашите социални системи. 

 
5. С формулата и "Второто просветление" се разработва 

практически достъпна, безплатна епигенетична програма, 
която се предоставя на всички чрез интернет портал за 
възстановяване, здраве и подмладяване на клетките.  

 
6. Въз основа на формулата, с "Второто просветление" става 

възможно да се реализира концепция за мирно съжителство на 
всички религии под името "Globalpeace Campus". 

 
Още шест месеца след въвеждането на формулата и началото на 
"второто просвещение" ще можем да забележим първите 
резултати сред населението. 
 
Тогава хората са по-активни, по-мотивирани  
и по-здрави  
и да живеят по-дълго; 
и заживяват щастливо до края на дните си:  
по-малко тревожност, 
по-малко умствени спирания и чувство на безнадеждност, 
по-малко депресия, което намалява броя на самоубийствата, 
по-малко престъпления и агресия, 
повече просперитет 
(това ще може да се види от статистиката след една или две 
години); 
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те имат тогава:  
повече креативност,  
повече интелигентност, 
повече състрадание, 
по-високо социално съзнание,  
повече и по-добри решения на проблемите в ежедневието и в 
обществото, 
те ще подадат повече заявки за изобретения, 
те ще участват все по-активно в политиката и демокрацията на 
своите страни. 
 
В "Етичен капитализъм" ще се развие ново разбиране за 
демокрацията с глобална тематична и фактическа интернет 
демокрация, както и с етични баланси на компании, хора и 
държави. Разпалването на страхове ще се наказва като тормоз. 
Духът на основните закони и конституции ще бъде взет предвид 
чрез въвеждането на формулата за изкуство в училищните уроци, 
както и чрез разпознаване на информацията за страха и болестите 
в специално създадени медийни зони. Такова съдържание ще 
бъде обозначено с предупредителни надписи, както е в случая с 
тютюневите изделия, лекарствата, хранителните продукти и т.н., 
като по този начин ще се допринесе за опазването на околната 
среда. - което ще допринесе за равни възможности за всички. 
 
Накрая религиите ще подпишат религиозна конституция за 
глобален мир между религиите и за признаване на правата на 
човека. 
 
На хората, които искат да гласуват, ще бъде издаден лиценз за 
гласуване. Партиите вече няма да предоставят министри, а само 
ще подготвят темите, които се считат за актуални за съответните 
избори, чрез информационни филми (с проверка на фактите). 
Допускане до гласуване по тези въпроси ще бъде предоставено, 
когато персонализираните информационни филми по съответните 
въпроси на изборите са били видимо гледани и разбрани в 
интернет. 
 
След това всеки, който притежава лиценз за гласуване по 
съответната тема, ще може да гласува. Всеки избирателен лиценз 
ще бъде персонализиран и снабден с различни характеристики за 
биологичен достъп. Министрите ще бъдат безпартийни 
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професионалисти, подбрани и номинирани от независими агенции 
за подбор на персонал. Министрите ще бъдат назначени от 
министерски съвет. 
 
Хората ще могат да направят живота си и държавата по-добри и 
по-хубави, като са наясно и използват интелигентността си, която 
вече не е блокирана. Хората, които не се интересуват от 
държавата, които остават без избирателни права или не гласуват, 
ще плащат с около 10% повече данъци заради по-големите усилия 
на държавата. 
 
Демагозите и диктаторите вече няма да намират почва за 
развитие в демокрация, която не предизвиква страхове за 
бъдещето, а разработва решения за бъдещето и в която не могат 
да се разпространяват страхове чрез медиите, особено тези, които 
активират инстинктите и премахват креативността. 
 
Нашето бъдеще  
"Метаданните" ще бъдат публикувани и предоставени на всички за 
създаване на етични проекти и корпоративни баланси, както и за 
разработване на оптимизирани и устойчиви продукти и концепции. 
Метаданните на Агенцията за национална сигурност (АНС) 
принадлежат на всички хора! 
 
Хората ще могат да живеят почти вечно. 
Благодарение на творчеството на човечеството всички ресурси ще 
бъдат на разположение в изобилие в световен мащаб - още 
повече при силно нарастващо световно население (както вече е 
доказано в миналото). 
 
Какво остава да се направи?   
Станете суверенни и се докоснете до бъдещето без страхове и 
започнете с "Второто просветление". 
 
 

 
Имаме избор между 

 
Капитализъм Диктатури 
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с утилитарно отношение 
 
 

или изграждането на 
 

Преки демокрации 
на свобода в устойчива среда с по-дълъг и 

здравословен живот. 
Живот в благоденствие за всички 

 
 
1) Както през Средновековието: Църквата е претендирала за върховенството на 
тълкуването и за това, че е единственият представител на творението. Вярващият трябва 
да вярва. Нищо повече. Трябвало е да подчини съзнанието си на догмите на църквата. Ако 
самостоятелно мислещият или свободомислещият човек не се подчинява, той е изключен 
от религията като еретик, изгорен или екзекутиран по друг начин. Историята на Църквата 
също показва, че най-висшите представители на вярата са се отдалечавали от творението 
чрез догмите и тълкуванията на вярата по времето на инквизицията, противоречали са на 
творението по самата му същност и са разтваряли творението с тълкувателната 
власт, която са претендирали да имат в този свят. Духовното и здравното развитие на 
населението през Средновековието спира или намалява. Това може да бъде 
преустановено само с дългия процес на просвещение, както и с революциите, тъй като от 
началото на книгопечатането до края на XVIII в. населението се е научило да чете и пише.  
  
Днес невярващият в изкуството, който се съмнява в думите на изкуствоведите: "Че няма 
прост начин и формула за разбиране на изкуството за населението, а само вярата в 
определенията за определено произведение на изкуствоведа създава изкуство" и 
изразява това, е подложен на своеобразен процес на мафиотизиране или невежество. Но 
това също така доказва претенцията на историците на изкуството за единствено 
представителство и единствено интерпретаторски суверенитет по отношение на човешките 
творения и ще доведе, не на последно място чрез произвол, до ограничения (вместо 
свобода към същността на творчеството) в създаването на произведения на изкуството 
от художниците, в развитието на историята на изкуството, както и в развитието на IQ и 
иновативната сила на населението.  
 
Историците на изкуството не оспорват факта, че изкуството е творчество. Въпреки това 
трябва да се прави разлика между обективното изкуство, което съдържа информация, 
която е нова в историята на изобразителното изкуство и представлява еволюция в 
историята на изкуството, и произведенията, които не съдържат никакви 
нововъведения в историята на изкуството, а само предизвикват или предизвикват нова 
индивидуална информация като субективно произведение на изкуството в различните 
зрители по света. Нито едно произведение на историята на изкуството, нито едно 
обективно произведение на изкуството не е създадено от субективната интерпретация 
на изкуствоведа или зрителя на субективно произведение на изобразителното 
изкуство, ако самото произведение не показва никакви нововъведения в изобразителното 
изкуство.  Субективно + субективно = субективно произведение на изобразителното 
изкуство. От друга страна, една субективна интерпретация на произведение на 
визуалното изкуство, която няма иновации в самата история на изкуството, може да бъде 
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обективно произведение на изкуството в литературата чрез своите интерпретативни 
текстови иновации.  
 
Въпреки че интерпретациите на произведения на изкуството дават възможност да се 
установи художествен стил в литературата, те не могат да определят субективното 
изкуство, копията, плагиатството и декорацията на изобразителното изкуство като 
обективни произведения на изкуството, тъй като произведенията не притежават 
необходимите две взаимосвързани и взаимно обосноваващи се иновации за обективни 
произведения на изкуството - форма и съдържание.  
Разделителната линия, която създава яснота в изобразителното изкуство, е между 
обективното и субективното изкуство, както и между изобразителното изкуство и 
литературата за "интерпретативното изкуство" като възможно самостоятелно движение в 
изкуството. Историците на изкуството би трябвало да познават тези разделителни линии от 
своите проучвания, в противен случай те не са внимавали в клас. За изкуствоведи, които са 
наясно с разделителните линии в изкуството и не ги вземат под внимание в своите 
интерпретации, както и не ги публикуват в оценките си на произведения на изкуството, е 
измама чрез дезинформация и в общия контекст на генетиката, епигенетиката, здравето, 
демокрацията и свободата, както и във връзка със социалното развитие; АСОЦИАЛНО, 
както и подпомагане и подстрекаване към робство и експлоатация на населението и 
нарушава Основния закон на Германия, конституциите и наказателните закони на 
повечето държави, както и Хартата за правата на човека на ООН. 
 
Това не бива да се разбира погрешно. Всички изкуства, художествени движения и 
интерпретации на изкуството са необходими и важни, за да издигнат обществото от 
различните му нива на образованост и креативност, от платформите на съзнание на 
неговата възраст, култура и предишно образование и да разкрият и стимулират 
иновативната сила или креативността на населението с помощта на художествената 
формула за творчество, обхващаща всички платформи. Това обаче няма да е успешно, ако 
границите на иновациите, творчеството и творчеството в изкуството се размият, тъй като 
генетично заложеното селективно възприятие за иновации не може да ги възприеме или 
разбере и по този начин огледалните неврони в мозъка не могат да изпълнят задачата си 
за запазване на вида и еволюцията на човека, за да стане той самият по-креативен, като 
възприеме разбраните иновации. Мъглата на произвола, която противоречи на 
вътрешната същност и принципа на творчеството, се разсейва чрез осмислянето и 
прилагането на творческата сила в съзнанието на зрителя чрез размиване на границите 
на изкуството, примесено с фалшива информация. Според Йозеф Бойс за по-
нататъшната еволюция на обществото (социална скулптура) ни е необходима ясно 
дефинирана формула на изкуството, която по най-простия начин прави творчеството в 
произведението видимо за всички. Тъй като държавата, училищните системи и 
класическите медии до днес не са публикували формулата за изкуството, допълнително 
просветление може да бъде осигурено чрез изложба на изкуство с формулата i = E = MC2, 
представена в новите медии.  
 
Както хората трябваше да се научат сами да четат и пишат без помощта на държавата от 
печатарската преса насам в продължение на повече от три века, така и населението на 
страните ще се освободи от невронното предаване на творчеството чрез формулата на 
изкуството с помощта на новите медии. Това няма да бъде отново процес, продължил 
повече от 300 години, а може да се случи във всяка страна с изложба в музеите или с 
помощта на новите медии с формулата на изкуството в рамките на 3 месеца.  
 
С прехвърлянето на творчеството и съзиданието към населението се разсейват агресията, 
депресията, болестите, бедността, войната, тероризмът, фашизмът, расизмът, 
експлоатацията, изключването и престъпността. Цялостното образование, хуманизмът, 
здравето, просперитетът и свободата на населението нарастват ясно измеримо за няколко 
години и дават на демокрацията решаващата обновяваща сила за едно етично цялостно 
бъдеще за човека и природата.  
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2.)Обективно изкуство е всичко, което създава ново обективно знание в историята на 
изкуството, което чрез произведението като новозамислено, като признато или все още 
непризнато нововъведение във формата и съдържанието, в историята на изкуството, 
както и чрез историята на изкуството чрез нововъведенията в произведението в 
документацията на еволюцията на изкуството като знание може да бъде емпирично 
доказано от всеки зрител на историята на изкуството с новото произведение. Този процес 
на проверка на нововъведенията и новите невронни мрежи не се извършва само в мозъка 
на субективния зрител чрез формулата на изкуството, следователно има и субективен 
ефект, но се документира обективно в естествените науки чрез нововъведенията в 
историята на изкуството, тъй като произведенията на изкуството показват познавателния 
процес на нововъведенията в своята история извън мозъка на зрителя, публично в музеите. 
По този начин произведенията в музеите документират обективния художествен процес на 
еволюцията на историята на изкуството. Съответно всичко обективно може да бъде 
изкуство, което може да допринесе за нововъведения във формата и съдържанието на 
историята на изкуството. Чрез предаването на разпознаваемото творчество съзнанието 
или коефициентът на интелигентност на човека, който разбира изкуството, се развива 
едновременно чрез милиони нови невробиологични мрежи в мозъка. Ако този процес с 
формулата на изкуството се пренесе върху населението, ще получим хуманистични и 
икономически проспериращи, демократични общества. 
Обективно изкуство = иновации в историята на изкуството / промяна в историята на 
изкуството / промяна в съзнанието на зрителя е възможна чрез обективно изкуство, което 
обаче може да предизвика различни субективни промени и прозрения у всеки зрител.  
Субективното изкуство е онова, което е обявено за изкуство от експертите по изкуство 
(без да е обективно изкуство) или се възприема като изкуство от зрителя, и субективните 
преживявания, независими от историята на изкуството, за съзнанието на индивида, 
които предизвикват нови мисли в съзнанието на зрителя чрез възприетото или чрез 
произведението и дават възможност за укрепване или нови невробиологични мозъчни 
мрежи чрез огледалните неврони.  
Субективно изкуство = декорация, не-изкуство, копие = няма художествено-
историческа иновация / Промяната на съзнанието на зрителя е също толкова възможна 
чрез субективното изкуство. Следователно от еволюционното състояние (кои 
нововъведения в произведенията на изкуството познава зрителят) на знанията и образите в 
съзнанието на зрителя зависи дали едно нововъведение в субективно произведение на 
изкуството се разпознава от него като нова информация. Това е биологичен еволюционен 
процес: само новото знание променя невронната мрежа на зрителя.  
Субективното и обективното изкуство могат да предизвикат индивидуално различни 
мисловни процеси и невронни мрежи у всеки зрител. За разлика от обективното изкуство 
обаче този процес на работа в субективното изкуство може да бъде определен само 
субективно, най-вече от самия зрител или чрез нови процедури за изобразяване на мозъка 
на разпознаващия зрител, или чрез тестове за интелигентност на зрителя.  
В обективното изкуство, от друга страна, информацията за иновациите в 
произведението на изкуството е публично и научно емпирично достъпна и разбираема за 
всички хора в музеите чрез самото произведение и историята на изкуството. За тази цел 
досега липсваше ключът към разбирането на изкуствата (азбучна теория на изкуствата и 
графична формула на изкуствата, която може да бъде лесно разбрана от всички хора), 
както и информацията, че разбирането на изкуствата не е лукс за хляб и масло, а 
незабавно води до невронни подобрения в креативността, интелигентността и 
здравето, както и до развитие на просперитета, което благоприятства установяването и 
поддържането на диктаторски системи на власт и е в ущърб на демокрацията.  
 
3.)Чрез постоянно генериращата тревога за бъдещето информация възникват мутации в 
нервните клетки - коефициентът на интелигентност на реципиентите временно силно, но 
латентно постоянно се понижава на малки стъпки въпреки ефекта на Флин. Вижте също 
научните изследвания в интернет за: тревожност, депресия, хронично страдание, агресия, 
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самоубийство, понижаване на IQ, тероризъм, войни и геноциди. Fundacion Liedtke иска да 
създаде независимо многогодишно научно изследване, което да обобщи конгломерата от 
причини и техните последици, както и взаимодействието на различните страхове и блокажи 
на творчеството върху хората, на базата на многобройни научни емпирични изследвания. 
Съдържанието и целта на това изследване е каталог на страните, който регистрира и 
класифицира състоянията на страх и творчески блокажи в населението и ги поставя във 
връзка с правата на човека, предоставени в страната, средния коефициент на 
интелигентност на населението, случаите на самоубийства, престъпността, расовата и 
ксенофобията, популизма, свободата на медиите, резултатите от проучванията в Пиза във 
връзка с демокрацията и политиката на страната и ги оценява, за да получим нови 
прозрения и решения за това как можем да оформим света по-етично и как всички хора 
да живеят по-добре в него. 
 
4.)Програмирането на страха от бъдещето от медиите, както и от главорезите от 
нацисткия период, е дълбоко вкоренено в германското население и епигенетично 
свързано с тогавашните причини за по-добър живот в нацистката империя и с фалшиво 
видяните подобрени възможности на колектива, с опасността за собствения живот 
поради съчувствие и близост и с идеите на преследваните, с възможността да 
прекараш живота си в концентрационни лагери до смърт или убийство. 

 
5.)Във връзка с епигенетиката и изкуството, неуспехът на политиците, които бяха на власт 
през 1999 г., да спрат Второто просвещение, като затворят изложбата на изкуството, 
откривайки изкуството, така че старият епигенетичен отпечатък на антисемитизма, расизма 
и изключването на инакомислещите не може да бъде премахнат с формулата на 
изкуството. Формулата елиминира чрез симбиоза всички неестествени ограничения на 
генетиката, невробиологията, културите, обществата, както и между богати и бедни или 
стари и млади. Тя е символ на обединението на противоположностите, което се 
потвърждава, когато знанието навлиза в подсъзнанието и оттам формира съзнателната 
мисъл. Селективното възприятие отново се настройва към любопитството, 
творчеството, иновациите и еволюцията в мисленето и подсъзнанието. 
"Информацията за боклука", която не съдържа никакви иновации и знания за 
еволюцията или предизвиква страхове, се промъква в съзнанието, не си проправя път в 
подсъзнанието и може да формира само мисловното гнездо на депресията, неврозата или 
намаления коефициент на интелигентност и външно детерминираната програмирана 
представа с трудности, защото тази информация за еволюцията не се възприема като 
значима от селективното възприятие след знанието и дори му противоречи. Глобалното 
въвеждане на формулата на изкуството във всяка страна (а всяка страна има своя 
собствена история) би премахнало расизма, както и антисемитизма и фашизма чрез 
епигенетичното премахване на разграниченията в изкуството и изкуството към човека 
чрез повече креативност, интелигентност и емпатия в населението.  
 

6.)Според новите резултати от невронни и епигенетични изследвания съхранената 
креативност от произведенията на изкуството се предава на населението чрез 
разпознаване на изкуството посредством огледалните неврони в мозъка и противодейства 
на намаляването, отслабването и ограничаването на ума, емпатията, както и на генетично-
психичните способности. Ерик Кандел получава Нобелова награда за медицина през 2000 г. 
(заедно с Карлсон и Грингард, за предаването на сигнали в нервните клетки). По-
нататъшните резултати от изследванията на взаимодействието на огледалните неврони в 
мозъка с генетиката и епигенетиката потвърждават години по-късно твърдението: 
информацията, изкуството и въображението развиват епигенетичното преструктуриране на 
генните програми, за да можем да се развиваме успешно в променящата се среда. 
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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 води и до опустошителни последици за вярващите, ако 
религиозните заповеди се тълкуват твърде строго. 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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(членовете, принадлежащи към системата), така и външно 
(трети страни), по-нататъшното развитие, откритост, 
творчество и еволюция за поддържане на властта бъде- и 
предотвратяване. Онези, които не принадлежат към най-
близкото ядро на властовите системи, са заблуждавани или 
сплашвани, страхувани, 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 
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би било чудесна възможност да се повиши нивото на 
творчество и интелигентност в световен мащаб и да се 
намалят тероризмът и опасностите от война. 
 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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 преувеличен свят не съответства на 
външната реалност на зрителното поле, което се е развило в 
хода на еволюцията, а от друга страна, намаляването на 
интелигентността и творческите способности 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. 
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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 
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 
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пропагандните медии (доброволни медийни компании, които 
са в услуга на силовите структури, всяват страх и 
ограничават интелигентността и демокрацията). Освен това 
всички причинно-следствени и рискови фактори, изброени от 
Института "Макс Планк", могат да бъдат пряко или косвено 
проследени - потвърдено 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 - 
имплицираните 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 
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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 
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 
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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 
(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. 
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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  

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 
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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 
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 мрежа за творчество в мозъка, но и предварително 
филтрира информацията за съзнанието, така че мозъкът да 
бъде облекчен и знанието да бъде подготвено (като ябълка), 
да бъде разпознато като творчество, да бъде 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 
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еволюция. Процесът на творческо познание се създава и/или 
насърчава от запазващото вида програмиране на гените за 
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, 
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 невронната си 
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. 
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В тази връзка Алберто Ферус, невробиолог и изследовател 
от Мадрид, търси следващата важна стъпка в 
невробиологията: 
 

"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 
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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 
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, на предварителния подбор на 
информация от медиите и претендирания от тях суверенитет на 
интерпретацията, което 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 
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селективния природно-гениален алгоритъм, креативността, за 
едно по-добро бъдеще в суверенитет за всички хора.  
 
 
 
 
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 
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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, 
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 
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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, 
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 
разгръща 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 
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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 
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. 
 

Предложения за изборни въпроси: 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. 
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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:  

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 за страх, креативност и IQ (които трябва да 
предупреждават за реални опасности, генетично 
програмирани, могат да бъдат използвани за 
антидемократично контролиране на населението за 
намаляване на коефициента на интелигентност поради 
страх от мислене), се издигат отново с формулата за 
суверенитет и креативност на образните творчески процеси в 
изкуството, обяснени 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 
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суверен на пряката демокрация чрез генерирана от 
творчеството мрежова формация (в троен смисъл). 

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 
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.общувайте 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 
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човешките права и устойчиво развитие на 
капитализма.  
 
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, 
позитивно, глобално и в националните държави с 
етична креативност.  
 
Суверенният клуб на фондацията с нестопанска цел 
Fundacion Liedtke в Пуерто де Андраткс Майорка 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 съприкосновение с 
околната среда в националните държави и помага 
чрез "рояк интелигентни софтуерни програми на 
творчеството на човечеството", в съответствие с 
развитата култура на всяка страна, да съпътства 
оптималния и етичен живот в свобода, достойнство 
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и самоопределение по пътя към по-добро бъдеще 
за хората в страната в условията на пряка 
демокрация.  
 
Изисквайте пряка демокрация, зачитане на правата 
на човека и етичен капитализъм: 
 
 
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 
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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 
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 заобикалящият ни свят, правата 
на човека и конституциите очертават пътя към нова 
свобода, здраве, достойнство и просперитет за 
всички.  
 
Заявете правото си на самоопределение, 
творчество и живот без страх. 
 
Разполагаме с време, защото то работи за нас 
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и продължават да събират поддръжници на 
платформата за гласуване www.the-sovereign. com, 
докато се формират мнозинства от населението:  
 
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 
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гласуването, за да се гарантира анонимността 
на гласоподавателите. 

 
С програмата за избор на приложения: 
 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 



 

 
148 

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 
или купени с предизборни подаръци от лобисти, 
партии, медии или правителства, доколкото това е 
възможно. Списъци с имената на дарителите не се 
публикуват от Fundacion Liedtke и организаторите на 
"Пряка демокрация". Финансирането или 
спонсорирането на Суверенна 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) 

Данните	ви	са	тайна	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	предоставим	информация	
за	достъп	до	създаването	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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Fundacion Liedtke  
                      Организационен отдел Суверен 
 
Коя е организацията с нестопанска цел Fundacion 
Liedtke? 
Fundacion Liedtke управлява приходите и даренията на 
Sovereign Coin, произведенията на изкуството и 
недвижимите имоти, акциите и активите на дарителите за 
въвеждане на пряка демокрация, приложение за глобална 
здравна система и изграждане на университетски центрове 
на Globalpeace, както и ръководи частния Sovereign Club за 
въвеждане на пряка демокрация.  
  
Суверенният клуб на Фондация "Лидтке" не е политическа 
партия или религия (и не иска да се превърне в партия или 
религия), а демократично гражданско движение на хора, 
които се занимават с проблемите на настоящето и 
бъдещето, независимо от религията, принадлежността към 
политическа партия, идеологиите, светогледа, социалната, 
финансовата или етническата принадлежност, социалната 
или образователната ориентация на групата, цвета на 
кожата, пола или възрастта, а само на фактическите въпроси 
и темите на изборите заедно, за да организираме 
концепцията за етичен капитализъм, съобразен с хората и 
природата, с глобална пряка демокрация, в рамките на 
съответните национални конституции по мирен и 
демократичен начин в полза на всички хора по света, за да 
гласуваме онлайн за нов устойчив съвместен свят в мир, 
здраве и просперитет за хората и природата. 
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За всеки щат се създава Клуб на държавния суверен, който 
взема предвид културата, законите и конституциите на щата 
и езика(ците) на щата и организира и предлага на суверена 
за решение и гласуване диференцираните въпроси за 
гласуване в щата с предложените решения. 
 
Суверенният клуб, както и дизайнът на въпросите за 
гласуване, не подлежи на външно влияние.  
 
Не е възможно да се рекламира или спонсорира в медиите 
на Sovereign Club.  
 
Данните на придобиващия или дарителя на суверенни 
монети са защитени с блокчейн.  
 
Задачите на Fundacion Liedtke  
С нетните постъпления от продажбата на дарения от суверенни монети 
Fundacion Liedtke финансира 100% трите фокусни точки за насърчаване 
на етичен и творчески устойчив свят: 

 
a.) създаването на пряка демокрация "Суверенът  
b.) изграждането на центровете за мир "Globalpeace Campus" и 

изложбата "New Renaissance": i = E = MC2 
c.) проучване и програмиране на безплатното приложение за 

насърчаване на здравето и творчеството: "aimeim" на повече 
от 100 езика.  
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Суверенната 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    
                             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 няма да използва 
комуникационните системи на Суверенитета за изброената негативна 
информация, тъй като може да бъде изключен от "Суверенния клуб" 
като потребител на комуникации и като член, посланик или генерален 
секретар на дадена държава. 
 
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 Sovereign: 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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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 
комуникационните системи на суверенитета с настоящото и с 
използването на информационната система на суверенитета дава 
съгласието си неговите данни да бъдат безвъзвратно унищожени (без 
възстановяване на разходите на оператора за възстановяване на 
данните) от оператора на мрежата на суверенитета в случай на 
опасност от страна на (например законови промени в страната на 
местоживеене) власти, правителства, хакерска атака или трети страни. 
Вашите активи и важни данни ще останат в безопасност и ще бъдат 
защитени с блокчейн на вашия телефон, флашка или компютър. След 
изтриването потребителят може да се регистрира отново, тъй като 
сървърите на Sovereign се управляват на нови места в случай на 
съществуващ риск от намеса в изборите, опит за разузнаване, 
формиране на въпрос в бюлетината, тайно гласуване или система за 
гласуване съгласно законите на различни държави.  
 
 
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  
Като гласоподавател на пряка демокрация не е необходимо да станете 
член на Клуба на суверена, за да използвате защитената социална 
мрежа на суверена. 
Регистрацията е безплатна и осигурява място в Програмата за суверенна 
сигурност след завършването ѝ: 

 
Регистрационна мрежа Суверен www.the-sovereign.com         
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станете член  
 
                     в клуб Sovereign 

Организационни структури на Fundacion Liedtke   
Колекциите за изкуство "Нов Ренесанс: i = E = MC2",  

и "Sovereign", Fundacion Liedtke  
и  

Суверенен клуб за осъществяване на пряка демокрация   
  
Суверенът е клуб, който не е регистриран и помага за 
реализирането на националните организации за пряка 
демокрация. 
 
Направени са някои предложения за промени и тяхното 
прилагане в първата 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 на Клуба може да внася 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 Клуба в страната и 
населението на съответната страна в KI Wiki процедура за 
медийно гласуване с проверка на фактите без партии или 
лица според темите на бюлетината 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 избиратели и членовете 
на Суверенния клуб 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. 
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Създадената от opensouce блокчейн изборна програма на приложението за избори за пряка 
демокрация; the-sovereign.global ще бъде публикувана онлайн за проверка и контрол на 
структурата на програмата.
 
Регистрирайте се сега като безплатен член на "Sovereign Club". 

Суверенната организация е в процес на 
изграждане 

 
Кандидатствайте за посланик или генерален 
секретар на Суверенната организация  
 
Станете посланик или генерален секретар на дадена страна  
на Суверенната организация, ако искате да работите за 
глобална пряка демокрация. 
 

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

МОНЕТАТА НА СУВЕРЕНА 
 

Историята показва: творчеството дава свобода, мир 
и здраве. 
 
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 управляващите 
(парите), се превръща за населението, чрез фалшив образ и 
училищна система за свобода, работа, здраве и 
просперитет, в платени пари за игра на глобалните 
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феодални системи, в предмет на размяна (както в началото 
на колонизацията: стъклени мъниста, разменяни за злато), 
който в монопола на човешката свобода продължава да 
изсмуква духовните и паричните ценности, както и 
средството за размяна злато и пари от населението и се 
натрупва при управляващите, 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 целта е създаден 
онлайн уебсайт за пряка демокрация, наречен: www.the-
sovereign.com.   

на създадената организация. 
  
Fundacion Liedtke ще емитира 100 милиарда суверенни 
монети (TSG Coins) с номинал от 1 TSG Coin, за да изгради и 
разшири един нов етичен свят.  
 
Нетните постъпления от дарените или продадените 
"суверенни монети" ще бъдат използвани 100% за 
изграждане на:  

a.) на пряката демокрация - "Суверенът".  
b.) на центровете за мир "Globalpeace Campus" и 
c.) "Нова ренесансова изложба: i = E = MC2" 
d.) както и за проучването и програмирането на безплатното 

приложение за насърчаване на здравето и творчеството: 
"aimeim" на повече от 100 езика. 

Суверенни монети могат да бъдат придобити чрез 
създаване на обективни (иновативни) произведения на 
изкуството и иновативно изкуство със световни идеи от 
обществеността или от собствениците на произведенията на 
изкуството, като се обменят срещу Суверенни монети, като 
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по този начин се допринася за развитието на един 
положителен свят. 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 иновации AAA. произведения на изкуството AA 
или A, чиято стойност е изразена в сертификата на Artinvest. 

Свободата, творчеството, здравето и богатството на 
населението за първи път не могат да бъдат изсмукани от 
суверенните системи. Културната стойност, генерирана от 
произведенията на изкуството от колекцията "Суверен", се 
събира във фондация Fundacion Liedtke. Суверенната 
монета има особено висок бъдещ потенциал за свобода и 
допълва новопоявилите се екологични и съекологични 
пазари на пряка демокрация чрез етичен капитализъм. 

 

Свободата на гражданите: по този начин суверенната 
монета е нов самогенериращ се културен актив, който дава 
на изкуството и творците без държавна помощ или 
зависимост от галерии нови свободи, които насърчават 
творчеството, здравето, образованието и демокрацията, а 
чрез иновациите - и просперитета на населението.  
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X Поръчайте с банков превод, за да закупите суверенни 
монети в подкрепа на пряката демокрация:  
 
 
 
 
 
"Държавната монета (TSG-C)"  
Ако закупите монети, моля, преведете ги по сметката на 
фондацията с нестопанска цел Fundacion Liedtke в Пуерто де 
Андракс Майорка, която ще използва 100% от нетните 
приходи, без никакви административни или други такси, за 
изграждане на глобалната  
"Пряка демокрация Суверенът" 
"Globalpeace Campus Centers" и   
"aimeim health app" се използва. 
 

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 
 
Произведения на изкуството, сертифицирани от 
Artinvest  

  
 
Държавната монета  
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Сигурност: Изграждане на пряка демокрация в условията на свобода, 
мир и здраве за всички хора. 
 
Поръчка на суверенни монети www.the-sovereign.com 
X 20 суверенни монети = дарение от 20 евро 
X 100 суверенни монети = 97 евро дарение 
X 1 000 суверенни монети = 950 евро дарение 
X 10 000 суверенни монети = 9 000 евро дарение 
X 100 000 суверенни монети = 80 000 евро дарение 
X 1.000.000 суверенни монети = 7.00.000 евро дарение 
 
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 
литературата (а може да се добави и науката) има 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


