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Otisk 
 
 
 
 
Suverénní globální trust 
(ve formaci Britský Panenský ostrov) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - březen 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Překlady 
Prosíme o podporu při překladech knihy "Der Souverän" a našich 
webových stránek Souverän do dalších jazyků, protože byly 
přeloženy různé jazyky německého textu s překladovým 
programem DeepL do dalších jazyků, žádáme vás o pomoc při 
opravách překladových textů v mailu pod:  
text@the-sovereign.com  
 
Rádi poskytneme knihu "Der Souverän" přeloženou do všech 
ostatních jazyků zdarma ve formátu PDF všem uživatelům 
internetu a navrhneme další webové stránky Souverän s 
přeloženými texty. Pošlete prosím e-mail, abyste si ujasnili 
otázky autorských práv u překladů z německého textu do jiného 
jazyka, do kterého dosud nebyl přeložen: 
book@the-sovereign.com  
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Poděkování 
 

                                                Patroni  
Španělská královna Sofie,  

Michael Gorbačov nositel Nobelovy ceny,  
Dr. Norbert Blüm ministr Spolkové republiky Německo,  

vědecké poradce, ředitele muzeí 
stejně jako spoluorganizátorům a sponzorům akce. 

 umění formule výstava umění otevřít 1999 v Essenu Mám od 
 uznání a poděkování za jejich podporu, vyjádření, recenze, umělecké 

posudky a cenné umělecké zápůjčky na výstavu umělecké formuletato moje 
nejdůležitější kniha o  

spojení mezi uměním a svobodou. 
 

 Dieter Walter Liedtke /2021   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativita obyvatelstva je klíčem k udržitelné koenvironmentální společnosti 
etického kapitalismu. 
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Obnova světa  
prostřednictvím výzkumu a vzdělávání 
 
Informace je virus nebo lék 2003 
 
Informace mění naše zdraví a společnost. Teroristické útoky nám 
děsivým způsobem ukazují, co jsme v posledních staletích 
přehlédli. Museli jsme se naučit, že zpátečnické víry a ideologie 
mohou vést k evoluční nicotě, beznaději, depresi a/nebo agresi.  
 
Po staletí se zákaz obrazového ztvárnění přírody a Boha 
projevoval výkladem Koránu, a tak byl stanoven zákaz fantazie v 
dílčích oblastech představivosti, což přinášelo a přináší věřícím 
zničující důsledky, pokud jsou náboženská přikázání vykládána 
příliš přísně. Důsledky lze pochopit, pokud zrušení omezení 
vidění a tvořivosti ztotožníme s náboženským přestupkem a 
přeneseme tak práci pro budoucnost pouze na Boha. 
 
Takové předání budoucí moci Bohu neodpovídá vývoji světa, 
protože ve vývoji vědomí přispěly vhledy lidí k tomu, že vývoj 
jejich vlastního vnitřního světa, nervové sítě člověka a 
společnosti je vždy v souladu s vnějším světem. Dalo by se také 
říci, že příroda, evoluce, budoucí síla, vize, umění a tvořivost - 
to vše pochází od Boha, a tedy i to, čím lidé přispěli k vývoji 
světa. Přísné oddělení Boha od člověka vede u věřících ke 
známým disharmoniím (snížení osobnosti, strachy, deprese, 
závislosti a agresivity) a upevňuje tak moc mocných 
prostřednictvím mystiky, jako tomu bylo ve středověku v Evropě, 
což vedlo k pronásledování a upalování nositelů poznání v 
křesťanském světě. V době před Koránem a před fatalistickým 
výkladem Koránu, který se prosadil později, se v téže kulturní 
oblasti vytvářely vysoké kulturní a humanistické úspěchy. 
Vzpomeňte si například na pyramidy, alexandrijskou knihovnu, 
poezii, astronomii, architekturu, matematiku, lékařství a umění. 
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Přikázání, aby si lidé nesměli představovat něco jim neznámého, 
evolučního, věci, procesy, systémy, budoucnost, Boha, s nimiž 
jsou však denně konfrontováni jako s potřebou nebo rituálem, 
nebo aby nesměli následovat svou intuici, blokuje jejich 
představivost. Vede to k tomu, že závislost na státu a 
náboženství je systému vlastní, protože nepředstavitelné, 
duchovní konstrukce budoucnosti se tak nevytvářejí v lidech 
samotných, ale obyvatelstvo má čerpat sílu z náboženství a 
vedení státu - z jimi daných směrnic a zákonů. To znamená, že 
kvůli zákazu představivosti si lidé nemohou vytvářet nové 
myšlenky, představy nebo hodnoty ve světě, který se dívá do 
minulosti, a nemohou tak budovat současné ideály pro 
budoucnost, a to navzdory skutečnosti, že Kristus a Mohamed 
byli sami velkými vizionáři a tvůrci změn.  
 
Bez vlastních a nových hodnot nelze tvořivě a produktivně 
utvářet budoucnost. Vývoj a prosperita jednotlivce i společnosti 
jsou možné jen s obtížemi kvůli omezením tvořivosti a vize. 
Populace se zastaví na vývojových stupních, které jsou pro ni 
určeny, nebo se nevyvíjí podle přirozených evolučních programů 
genů. Není proto překvapivé, že v náboženských systémech a 
ideologiích zaměřených do minulosti jsou referenční systémy a 
hodnoty minulosti idealizovány. 
 
V dnešní době probíhá boj o rozdělení hodnot včerejška. V 
důsledku toho a ze strachu z nového a cizího probíhá boj proti 
měničům hodnot, kteří prosazují revoluci vědomí - jinými slovy 
prosazují společenský systém orientovaný na budoucnost. Výše 
popsaný jev se týká většiny samostatných ideologií a systémů 
víry. Zvyšující se odstup od extrémních fatalistů, teroristů a 
neonacistů prostřednictvím poznávání, představ a utváření 
budoucnosti přispívá k tomu, že se vylučují z vyvíjejícího se 
světa a žijí pouze ve svém vlastním světě - reagují nebo jednají 
stále agresivněji a z našeho pohledu stále nelidštěji. 
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Kteří však ze svého fatalistického vnímání jednají v souladu se 
svým náboženstvím, svým přesvědčením nebo z vnitřní nutnosti 
a podle Božích přikázání, jakož i ze světů budoucnosti a bádání, 
z nichž se domnívají, že jsou Božím slovem vyloučeni (s 
výkladem omezení představivosti), a v těchto světech nevěřících 
vidí své nepřátelské obrazy, a proto chtějí bojovat a ničit jiná 
náboženství nebo obrazy světa a jejich symboly (jak ukazují 
teroristické útoky).  
 
To je snadno možné, protože vůdčí skupiny mocenských 
systémů (také demokratické státy), ve spojení s náboženstvími, 
ideologií a vírou, a to jak uvnitř (členové patřící do systému), tak 
navenek (třetí strany), další vývoj, otevřenost, kreativita a vývoj k 
udržení moci be- a zabránit. Ti, kteří nepatří k nejužšímu jádru 
mocenských systémů, jsou zaváděni nebo zastrašováni, 
vystrašeni a jejich osobnostní vývoj je narušován informačními 
filtry. Ti, kteří svou kreativitou navzdory všemu přinášejí nové 
myšlenky, které sjednocují lidi, vytvářejí nové hodnoty a ideály, 
jsou líčeni jako lháři nebo postaveni před soud jako podvodníci a 
porušovatelé zákona, izolováni od svých rodin a společnosti. 
Vzdělanostní propast mezi kulturami se v blízké budoucnosti 
živelně nezmění, protože ani v západním světě dosud nebyl 
rozpoznán a zastaven přínos dekódování umění prostřednictvím 
muzeí a médií, stejně jako zavedení dekódování umění jako 
povinného předmětu ve školách, ochrana tvůrčích lidí 
prostřednictvím ústav a manipulace mozků prostřednictvím 
divoce se šířících negativních mediálních informací kruhy lpícími 
na zastaralých nástrojích vedení. 
 
Právě v tomto bodě, v téměř stejné výchozí pozici západního 
světa, Orientu a třetího světa, pokud jde o zvýšení tvořivosti 
prostřednictvím zdokonaleného propojení neuronů, spočívá 
možnost, že při globálním zavedení vzorce tvořivosti 
prostřednictvím médií s novými programy a obsahy (protože by 
muselo jít o opticky obrazový - na čtení, psaní a předchozím 
vzdělání nezávislý - zprostředkovací systém) by všichni lidé 
mohli udělat stejný krok současně. Extrémní excesy, rozpory a 
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nedorozumění mezi kulturami, náboženstvími, ideologiemi a 
národy by se výrazně snížily, kdyby se zavedl takový vzorec 
tvořivosti - který by se měl správněji nazývat vzorcem života 
nebo vzorcem míru. Představovala by velkou příležitost ke 
zvýšení úrovně kreativity a inteligence na celém světě a ke 
snížení terorismu a nebezpečí války. 
 
Kreativita a mozkové bloky až do dnešního dne 
V Evropě jsme v průběhu dějin zažili, že přístupu obyvatelstva ke 
znalostem (čtení a psaní) bránilo náboženství spojené s 
mocenskými systémy. Tento stav byl narušen až v 15. století 
Johannesem Gutenbergem a jeho vynálezem knihtisku, který 
vedl k rozmnožování a šíření knih, a tím i znalostí v tehdejším 
světě. Podle statistik měli privilegovaní obyvatelé Evropy v té 
době asi 900 000 knih. O sto let později jich díky Gutenbergovi 
bylo již devět milionů. Gutenberg významně přispěl k prolomení 
elitářské blokády. 
 
Nadvláda monopolu na správu vědomostí trvala dlouho, ale v 
jednotlivých územních spolkových zemích Německa se dřívější 
výsada umět číst a psát stala díky osvícenskému úsilí povinností 
až na konci 18. století. Povinná školní docházka byla v německy 
mluvících zemích zavedena v Prusku v roce 1794. Ale nejen u 
nás, ale ve většině evropských zemí se v této době začalo s 
gramotností obyvatelstva. Cílem bylo také bojovat proti chudobě, 
nevědomosti a letargii lidu, a tím přispět aktivitou a výrobou k 
udržení a zlepšení stavu. Pomalu se začaly zlepšovat životní 
podmínky obyvatelstva, prodlužovala se průměrná délka života a 
kojenecká úmrtnost se postupně snižovala až do současnosti. Již 
200 let přispívají gramotnost, vzdělávání a učení k explozivnímu 
šíření znalostí a k prolomení výše popsaných znalostních 
monopolů. 
 
Dnes a denně k nám prostřednictvím všech médií proniká 
obrovská záplava informací, bez nichž si už nedokážeme 
představit svůj život, a je pro nás velmi obtížné rozlišit důležité od 
nedůležitého. U některých vysoce citlivých lidí to vede k 
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abstinenci od mediálních informací nebo, pokud jsou nabízeny či 
vybrány nesprávně, k depresi, agresi či sebevraždě a u 
extrémních fatalistů pod vedením k symbióze sebevraždy a 
agrese. Při těchto procesech podporujících nebo vyvolávajících 
onemocnění je mozek dočasně nebo trvale ochromen ve velkých 
oblastech mentálními nebo emocionálními viry. K negativním 
zdrojům informací patří v odstupňované míře také hororové filmy 
a hry nebo odpovídající tištěné produkty, stejně jako negativně 
přehnané rozhlasové, tištěné a televizní zprávy a reportáže, které 
v příjemcích vyvolávají strach. Neodpovídá evolučně, 
informačně, genově naprogramovaným smyslovým orgánům 
člověka, stejně jako neuronální síti jeho mozku, že v jeho 
životním okruhu maximálně asi 100 km mohou být do vědomí 
pozorovatele implikovány informace negativního druhu a 
informace zkreslující realitu, jako mentální viry nepřipravené a 
zde redukují neuronální síť takovým způsobem a manipulují s ní 
tak, že to vede k negativnímu poznání světa, takže tito lidé chtějí 
dosáhnout své izolace od tohoto negativního světa, a to i 
odstupňovaným způsobem. Přímý příjem informací smyslovými 
orgány, který se vyvinul evolucí, je omezen na okruh přibližně 
100 m od pozorovatele. 
omezené. Ve vzdálenosti větší než 400 m už ani s nejlepšíma 
očima nerozeznáme žádné detaily. Kdo v životě viděl lidi 
zmrzačené v tomto okruhu? Programování genů je v souladu s 
principem zachování druhu tak, že všechny negativní a život 
ohrožující informace v poloměru zorného pole mají přednost před 
možnostmi přímého smyslového vnímání, aby bylo možné 
přijmout okamžitá ochranná opatření pro sebe a pro vlastní druh. 
 
Tento evoluční ochranný instinkt, který chrání druh, využívají 
některé mediální společnosti a politici (Hitlerova cesta k moci je 
příkladem použití a kombinace mentálních virů a 
přeprogramování neuronových sítí) jako zpravodajskou a 
propagandistickou mediální past. I na úkor negativně se 
vyvíjejícího světa zvyšují své zisky a moc tím, že podporují nebo 
dokonce organizují kriminalitu, extremistické a teroristické akce a 
zároveň demokraticky požadují drastická opatření a větší 
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pravomoci a omezení ústavně zaručených základních lidských 
práv v boji proti kriminalitě, teroru a porušování lidských práv. 
 
K prosazení jejich politického požadavku jsou globální negativní 
informace multimediálně přenášeny i do obličeje a vědomí 
příjemce - v okruhu 100 m - a tím je do jeho vědomí a neuronové 
sítě instalován svět zkreslený strachem jako realita, která může 
snížit jeho inteligenci - jak ukazují studie - až o 30 % mutacemi 
na synapsích. Jednak tento negativně překreslený svět 
neodpovídá realitě vnějšího zorného pole, která se vyvinula 
evolucí, a jednak snížení inteligence a kreativity omezuje 
schopnost člověka s poškozeným mozkem činit úsudky. Kromě 
toho, jak potvrzují četné výzkumy, existují další fyzické a 
psychické nemoci způsobené strachem, depresemi a snížením 
osobnosti. Z tohoto důvodu zůstávají zákeřní pachatelé 
poškození mozku nemocnému skryti i díky snížení jeho 
inteligence. Každoroční nárůst počtu případů duševních 
onemocnění, které Světová zdravotnická organizace WHO 
zveřejněné údaje o osobách trpících depresí a sebevraždách 
hovoří vlastním jazykem a byly vyžádány od WHO. Jen v 
Německu trpí depresemi 340 000 lidí a ročně se zde stane více 
než 11 000 sebevražd, a to nepočítáme vysoký počet 
nehlášených případů, které odborníci předpokládají. Tyto 
souvislosti a vlivy odhalují rozsáhlé výzkumy i studie "Deprese 
2000", kterou vydal německý Psychiatrický ústav Maxe Plancka v 
Mnichově: "Empiricky zajištěné, pokud jde o zranitelnost a 
rizikové faktory depresivních onemocnění, jsou vedle pohlaví 
(ženy mají vyšší pravděpodobnost onemocnění), zejména 
Genetické faktory v rodině: Pravděpodobnost výskytu deprese v 
průběhu života je významně zvýšena u příbuzných prvního 
stupně depresivních pacientů; byla prokázána rozdílná frekvence 
onemocnění u jednovaječných a dvojvaječných dvojčat.  
Neurobiologické změny: Poruchy signalizace uvnitř neuronů a 
mezi nimi, stejně jako endokrinologické vlivy (např. kortizol, 
melatonin) a poruchy regulace spánku a bdění. Některé 
dysfunkční kognitivní styly, předcházející úzkostné poruchy a 
závislost na psychotropních látkách, látkách - akutní a chronické 
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psychosociální (stresové) faktory, jako je odloučení, 
nezaměstnanost, životní krize, prožitky ztráty a osamělosti, (lidé 
žijící osaměle nebo odloučeně mají výrazně zvýšené riziko 
onemocnění) a některé chronické fyzické nemoci (např. 
syndromy chronické bolesti)." Zdroj: Psychiatrický ústav Maxe 
Plancka, Mnichov 
Spouštěcí faktory nemoci závisí na významu, který nemocný 
přikládá negativním kognicím. 
 
To však nemůže zakrýt skutečnost, že humus a živnou půdu pro 
tyto mentální viry připravují propagandistická média (ochotné 
mediální společnosti, které jsou ve službách mocenských 
struktur, vyvolávají strach a omezují inteligenci a demokracii). 
Všechny příčinné a rizikové faktory uvedené Institutem Maxe 
Plancka lze navíc přímo či nepřímo - potvrzeno dalšími studiemi - 
vztáhnout k dnešní převládající mediální praxi jako příčinnému 
činiteli. Kromě toho etiologický výzkum deprese předpokládá 
multikauzální soubor podmínek, v němž hrají stejnou roli 
genetické, neurobiologické, psychologické, sociální a 
behaviorální faktory. Pokud se na sebe v mřížce navrství četné 
mezinárodní, empiricky ověřené výsledky výzkumů z výše 
uvedených oblastí a z dějin umění, evolučního výzkumu i 
evoluční teorie kognitivních systémů, získáme jasně potvrzující 
obraz - prostřednictvím propagandistických médií - 
podsouvaných mentálních virů, které mohou prostřednictvím 
nových negativních informací neustále mutovat a v klinickém 
obraze tak vykazovat různé symptomy. 
 
Maximalizace zvyšování zisku a rozšiřování moci prostřednictvím 
politiky a propagandistických médií se nezastaví ani před 
poškozením mozku lidí. Výsledkem je věznění a vraždění všech 
možných odpůrců režimu, války a snaha o vyhlazení celých 
etnických skupin a národů (viz www.Shoa.de).  
Tento fenomén ilustruje například nacistický režim. 
Stalinovy éry nebo války proti Saddámu Husajnovi a dokládá to 
vědomá či nevědomá pomoc mediálních společností, které se dostaly 
do područí těch, kdo byli u moci. Díky vědecké práci historiků je tento 
fenomén prezentován srozumitelným způsobem. 
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Lidé posedlí mocí dnes nezapomínají, že jakmile národ 
přežije tuto duchovní epidemii a rozpozná souvislosti, je 
odolný vůči opětovnému šíření této nemoci.  
Aby se tomu zabránilo, jsou výzkumné studie ignorovány, 
falšovány, propagovány a využívány v rozporu s jejich výsledky k 
prosazování politických cílů - s opačným směrem účinku. (Četné 
příklady lze najít v médiích v oblasti drog, katastrof, kriminality, 
neonacistického hnutí, xenofobie, vzdělávání, umění a umělců, 
medicíny atd.). Proces bránění volnému rozvoji osobnosti 
prostřednictvím fyzického poškození mozku může, jak ukazují 
studie, vést ke snížení průměrného inteligenčního kvocientu (IQ) 
ze 100 až 110 na hodnoty nižší než 80. Stačí si vzpomenout na 
známý strach ze zkoušek, který jako strach z budoucnosti může 
dočasně zablokovat části neuronální sítě. 
 
Člověk manipulovaný propagandistickými médii je, jak ukázal 
vývoj nacionálního socialismu v Německu, neschopný činit jako 
volič promyšlená politická rozhodnutí kvůli svým uzavřeným 
tvůrčím a inteligenčním zdrojům (viz také www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Mozek zraněného může být v tomto 
stavu manipulován mocí posedlého, aby instinktivně přetvářel 
neuronovou síť sníženého vědomí (eliminací nebo omezením 
kritické, vyrovnávací a tvůrčí sítě vědomí) prostřednictvím 
jednoduchých, emočně nabitých nových informací. Přeneseno na 
školství demokratických zemí západního světa, podle vědeckých 
studií (viz studie Pisa) týkajících se příslušných národnostních 
skupin ve srovnání, dospívající již nejsou v průměru schopni 
špičkových studijních výsledků (snížením IQ). Stejné výsledky se 
pak později projeví v ročních ekonomických údajích země, pokud 
se mediální konzumace negativních informací neomezí, ale ještě 
více podpoří. Intelektuálně uzavřenému mediálnímu příjemci 
zůstává kromě možného rozvoje agrese či deprese otevřena 
pouze cesta k dobrovolné povinné práci (která zase dává 
duševním virům novou sílu) nebo možnost převzít bez kritiky a 
motivace obecné směřování společnosti, které chtějí vládci. Na 
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počátku 3. tisíciletí je na čase zahrnout do ústav, aby se v 
populaci prostřednictvím povinného vzdělávání vycvičil a vytvořil 
systém vědomostí, tvůrčí mřížka vědomí, která tak posiluje 
neuronální síť a je v ní zvláště ukotvena. To by lidem umožnilo 
selektivně a nevědomě předfiltrovat záplavu evolučně důležitých i 
nedůležitých informací, které se na ně valí, a tím zabránit 
omezení inteligence a kreativity a zároveň dosáhnout opaku, totiž 
automaticky podporovat kreativitu a inteligenci po celý život. 
Katja Thimmová v časopise Der Spiegel uvádí:  
 
 "Každý proces učení mění mozek" [2]. 
 
Gerhard Roth, neurolog na univerzitě v Brémách a rektor Hanse-
Wissenschaftskolleg v Delmenhorstu, to potvrzuje ve stejné 
zprávě: 
"Každý proces učení je doprovázen změnami v mozku"... 
 
Viditelná tvořivost je druhově konzervativní, utváří neuronovou 
síť. Profesor matematiky a didaktiky Gerhard Preiß z univerzity 
ve Freiburgu: 
 

"Zatímco etika a zákony zakazují invazivní experimenty s 
mozkem na... 

Lidé. Vědci však na základě studií na zvířatech vědí, že složité 
mozky se učí podobným způsobem. V jejich mozku probíhají 
srovnatelné procesy při abstrakci, zobecňování a rozdělování 
prostředí do kategorií, jako jsou malé a velké, hlasité a tiché. 
Základní nervové mechanismy jsou univerzální od mořských 

plžů. člověku. “ 
 

Učení znamená ukotvení informací v mozku takovým způsobem. 
je možné je kdykoli povolat. O možném nástroji pro rozvoj 
kreativity, inteligence a lidskosti hovořil umělec Prof. Joseph 
Beuys: 
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"Umění je podle mého názoru jedinou evoluční silou. To 
znamená, že pouze z tvořivosti člověka se mohou změnit 

podmínky." 
 

Od roku 1988 je díky uměleckému vzorci k dispozici mentální 
nástroj, který umožňuje změnit okolnosti. Umožňuje obecně 
platný přístup k tvořivosti a mimo teorii i graficko-optický způsob 
podpory neuronální sítě tvořivosti v mozku, která jako mřížka 
tvořivého vědomí činí tvořivost vnímatelnou a předfiltruje ji a 
ukládá jako poznání. O procesech v mozku se Gerhard Preiß 
vyjadřuje takto:  
 

"Mozek se musí chránit před přílišným učením. Protože 
Vteřinu za vteřinou se o jeho pozornost uchází nezměrné 

množství dojmů a vjemů. Kdyby byly všechny uloženy, mozek by 
byl během krátké doby ochromen záplavou nesmyslného 

datového odpadu. Proto musí zvládnout především dva obtížné 
úkoly: Rozlišovat důležité věci od nedůležitých a vytvářet 

kategorie. 
Nejprve mozek ze všech myšlenek a nápadů, smyslových 
podnětů, vjemů a zážitků vydestiluje tu malou část, kterou 

považuje za dostatečně důležitou, aby byla uložena a 
zapamatována v mozku. Tento výpis je pak třeba dát do pořádku. 

Svět totiž dává smysl jen těm, kteří jsou schopni rozpoznat 
kategorii "jablko" ve slovech Boskop, Cox Orange a Granny 

Smith. Tuto obrovskou filtrační a třídicí práci vykonává síť asi 100 
miliard nervových buněk v hlavě, které jsou vzájemně propojeny 
celkem asi 100 biliony kontaktních bodů (synapsí). Každý dojem, 

každý podnět, každá okolnost, které je člověk vystaven, mění 
tuto jemně spřádanou síť tím, že posiluje určitá spojení neuronů 

a oslabuje jiná." 
 
Vzorec pro dešifrování umění nejenže vytváří v mozku posílenou 
tvůrčí síť, ale také předfiltruje informace pro vědomí, takže se 
mozku uleví a znalosti jsou připraveny (jako jablko), 
rozpoznatelné jako tvořivost, prezentované. Viditelná tvořivost je 
druhově konzervativní, utváří neuronovou síť. Synopse a jejich 
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vzájemné vazby, které se v dětství až do puberty vyvíjely díky 
danému genovému naprogramování, nové informace a druhově 
chráněné poznatky se v dospělosti vytvářejí nově, převážně 
druhově chráněnými poznatky předem filtrovanými vědomím. 
Tento vzorec umožňuje podporovat představivost a formování 
budoucnosti pomocí rychle se rozvíjející neuronové sítě pro 
kreativní výkon. Dnes lze předpokládat, že se v mozku vyvíjí 
centrum a/nebo síť kreativity. Protože naším primárním 
smyslovým vjemem je zrak, je rozpoznání tvořivosti nebo umění, 
selektivní vnímání vizuálních tvůrčích změn, tvůrčí vidění 
nejdůležitějším a nejefektivnějším procesem našeho konkrétního 
duševního vývoje. Proces kreativního poznávání je vytvářen 
a/nebo podporován druhově zachovávajícím naprogramováním 
genů na evoluční motor vědomí a vzorcem. Samozřejmě, že 
rozdíl mezi lidmi, kteří toto poznání pochopili a usadili ho ve své 
neuronové síti, se zvětšuje, a to s vyšší rychlostí a hustotou 
poznání, protože z chleba a her odfiltrovávají právě ty informace, 
které jsou pro jejich synapse a vývoj sítě důležité, tím, že 
rozpoznávají změny v dnešních rozmanitých médiích. Podle 
německého badatele a antropologa Friedemanna Schrenka by 
prozkoumání této vědecké mezery mohlo rychle urychlit lidskou 
biokulturní evoluci. Základní princip - hledaný kód - se u všech 
forem života jasně projevuje jako genový program pro zachování 
druhu, který filtruje informace pro zachování druhu a ukládá je do 
neuronální sítě. Souvislosti a zpětný proces duševního a 
tělesného úpadku byly předem popsány a jsou podloženy 
četnými empiricky ověřenými studiemi: 
a) Priorita pozitivních informací pro jednotlivé druhy 
b) Drogová závislost na negativních informacích prostřednictvím 
nepřirozené změny neuronové sítě. 
c) Genově naprogramovaná adaptace osobnosti na negativní 
vnější svět. 
 
d) Změna vnějšího světa vlastními činy, pro souhlas s jeho 
vnitřním poznáním jeho neuronální sítě, až k běsnění, rasové 
nenávisti, antisemitismu, socialismu, komunismu, kapitalismu, 
vykořisťovatelskému koloniálnímu nebo globálnímu kapitalismu, 
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náboženskému fanatismu, terorismu, válce nebo - a s tím se 
setkáváme často - ke zcela normálnímu šílenství. Často se tyto 
jevy vyskytují ve smíšených formách, které mohou být například 
regionální, národní nebo se vyznačují skupinovým vědomím. 
 
Alberto Ferrús, neurobiolog a výzkumník z Madridu, v této 
souvislosti hledá další důležitý krok v neurobiologii: 
 

"Rádi bychom našli nějaký neuronový kód, abychom například 
pochopili, jak je v mozku zakódováno vnímání. Nebo jak si 

uchováváme v paměti přijatou informaci: Kód: Jak to dělá mozek 
mouchy nebo člověka? Podle jakého základního principu? 
Podrobnosti se samozřejmě u každého organismu liší. Ale 

možná, možná existuje takový základní princip, takový kodex 
univerzální hodnoty. Jakmile bychom to zjistili, udělali bychom 

obrovský skok kupředu.  
Posunulo by nás to tak daleko, jako kdysi Mendelovy zákony 

posunuly genetiku." 
 

Zdroj: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" vydáno v roce 
2000, Siedler Verlag, Berlín. 
 
[1] Konzument médií se díky svému genově naprogramovanému programu pro zachování druhu stává závislým 
na drogách se všemi důsledky a poškozením zdraví, které užívání drog provázejí, protože v jeho neuronální síti 
se vytvořila spojení pro negativní informace. Z výzkumu drog dnes víme, že jakmile se vytvoří nervová spojení, 
závislost vzniká pamětí. Člověk se prostřednictvím propagandistických médií produkujících mentální viry 
dostává do čtyřnásobné genetické pasti. 
2] Dobrý den, milá čísla, v německém zpravodajském časopise "Der Spiegel" č. 27/2002. 
"Dvěma týmům vědců z Institutu Maxe Plancka v Göttingenu se nyní podařilo prokázat, že synapse se v raném 
vývoji mozku tvoří i bez komunikačních podnětů. Teprve v pozdějším vývoji se 
Aktivační podněty jsou nepostradatelné." Zdroj: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki z Tokijské univerzity 
prokázal na základě studií mozku primátů po použití nástroje, že neurony se reorganizují tak, aby integrovaly 
nástroj do představy vlastního těla. Zdroj: Tokijská univerzita 
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Vzorec svobody? 2020 

 
Dostáváme stále více informací a reklam na to, co právě chceme, a 
noříme se hlouběji a hlouběji do struktury neuronových sítí, která nám 
ukazuje, co potvrzuje naše předchozí myšlení a čím se právě 
zabýváme. Filmové a hudební služby ukazují více toho, co 
posloucháme, a zpravodajské kanály ukazují více toho, čemu už 
věříme nebo čeho se bojíme. Toto není skutečný svět, ale jen jeho 
malá část.  
 
Myšlení se s těmito informacemi v přesvědčeních zkresluje a ostatní 
informace se dostávají na okraj zájmu, takže se u nás rozvíjí stále 
menší soucit s ostatními lidmi. Tak moc, že můžeme žít vedle sebe, a 
přitom žít ve zcela odlišných realitách. Chceme žít v tomto světě 
dezinformovaném informačními roboty, v mentálních ostrovních 
světech, ovládaných cizinci v izolaci, aniž bychom kdy mohli vidět 
rozmanitost života a celku?  
V  
kultuře algoritmů ukazují sociální média stále více toho, co nás utvrzuje 
v našem poznání a touhách, a navíc vynechávají většinu informací o 
rozmanitosti světa. 
 
Tvůrci algoritmů tvrdí, že nám slouží a dávají nám více toho, co 
chceme. Ve skutečnosti nám však dávají jen více toho, co jsme již 
zažili, a zároveň s námi manipulují ve prospěch společnosti, která tyto 
produkty a algoritmy navrhla. Dávat dítěti pouze cukr a sladkosti, 
maskované jako jídlo, pomáhá výrobci cukru, ale vede dítě k nemoci a 
nakonec k předčasné smrti. Algoritmická opakující se kultura je 
stagnující a umírající kulturou, která omezuje naši pozornost a zároveň 
eliminuje nebo tlumí rozmanitost informací, a tím i lidskou genialitu a 
kreativitu.  
 
Je namířena proti naší tvořivosti, inteligenci, rozmanitosti, toleranci, 
životu, zachování druhů a přírody, a to se týká nejen radikalizace 
informací o naší tvořivosti, ale také negativního epigenetického 
způsobu působení jednostranně konzervovaných informací na naše 
těla, naše zdraví a zkracování délky života, stejně jako umlčování 
demokracie, diferencovaných názorových skupin, prostřednictvím 
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informačních klapek na očích vymyšlených pro koně, a nikoli pro lidi, 
předvýběru informací médii a jejich proklamované interpretační 
suverenity, která pak ohrožuje demokracii a mír jako diktatura mas. 
 
Algoritmičtí roboti ovládají média a naše selektivní vnímání, takže se 
můžeme vyvíjet pouze v rozvinutém a předem daném rámci programů 
a informací, které se nám jeví jako realita. 
 
Kde jsou algoritmy, které nám dávají to, co jsme ještě neviděli, 
neuvažovali o tom a čemu jsme nevěřili? Kde jsou algoritmy, 
 které kreativně prolomí toto myšlenkové vězení tak, abychom bez 
spotřebitelské a značkové neurózy mohli učinit svou osobnost, zdraví a 
život šťastnějšími, zdravějšími, empatičtějšími, udržitelnějšími, 
smysluplnějšími a posílit svůj imunitní systém proti pandemiím, 
nemocem a mediálním virům vyvolávajícím strach? Které nám dávají 
ne to, co chceme my nebo co po nás chtějí korporace/diktátoři, co za 
nás předem vymýšlejí a programují, ale to, co skutečně potřebujeme 
pro sebe, společnost, přírodu a svět? Příroda tento algoritmus 
geneticky vyvinula již před stovkami milionů let u rostlin, živočichů, lidí 
a dokonce i u bezmozkových jednobuněčných organismů a živočichů a 
zdokonalila jej ukládáním informací a epigenetikou pro zachování 
druhu. Název přírodního algoritmu: "kreativita". Přinesla nám umění a 
inovace, více potravin, svobodu, naši prosperitu, delší život a lepší 
zdraví a první krok k demokracii. Teď už jen musíme odhalit selektivní 
algoritmus přírody a génia, kreativitu, pro lepší budoucnost v suverenitě 
všech lidí.  
 
 
 
 
Etický kapitalismus 2014-2020 
 
Následující kapitolu věnuji s upřímným poděkováním, 
autor knihy "Systemopposition" Michael Greven, 
který mi v rozhovorech poskytl cenné rady ohledně vývoje nového, 
spravedlivějšího společenského systému prostřednictvím kritiky a 
návrhů, a takto popsal modeláře etického kapitalismu:  
 

"Dieter Liedtke je umělec,  
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Sociolog a sociální filozof 
 v dosud neznámých oblastech mysli." 

 
Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  

Profesor politologie / děkan univerzit v Marburgu, Darmstadtu a Hamburku / předseda Etické 
komise DVPW a Stálé komise pro výuku a studium DVPWSpeciální cena Premio Amalfi Luigi 

Sturzo/ Čestný odznak Německé asociace politických věd/ 
Poradce pro návrh etického kapitalismu jako sociálního systému. 

 
Výrok Michaela Grevena ukazuje, že Hegelova dialektika a jeho 
idealismus s Marxovým materialismem dosud nebyly realizovány 
syntézou v etický kapitalismus.  
 
Následující úvahy o etickém kapitalismu nemohou být patentovaným 
lékem.  
 
Tento seznam není vyčerpávající.  
Nový vývoj a výzkum samozřejmě parametry požadavků posunou, ale 
spolu s novými poznatky ukazují směr, kterým se můžeme v budoucnu 
v míru s více než 20 miliardami lidí ubírat. Je třeba zvážit známé 
souvislosti, diskutovat o budoucím vývoji, ale také upozornit politiky a 
podniky a podnítit úvahy o tom, jak lze etický kapitalismus rozvíjet a 
uplatňovat na společensko-politické úrovni nejen v Německu a Evropě, 
ale po celém světě. 
 
Z dnešního pohledu není vhodné dále rozšiřovat kapitalismus s jeho 
slabinami a temnými stránkami, aniž by se tím ještě více poškodilo 
lidstvo, příroda nebo životní prostředí. Naopak, potřebujeme nový 
kapitalistický koncept, který by zahrnoval výhody kapitalismu a který by 
chránil a uplatňoval lidská práva Charty OSN a ochranu druhů ve 
smyslu stvoření, jakož i usiloval o udržitelnost a společné životní 
prostředí jako základní předpoklad a základ.  
Potřebujeme jako nový společenský vývojový tah 
 "Etický kapitalismus".  
 
Evoluční výhoda etického kapitalismu: 
Podle nejnovějších výzkumů odpovídá našemu genetickému a 
epigenetickému, přírodnímu, sociálnímu a evolučnímu naprogramování 
DNA: "Být naším člověkem". 
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Cíle etického kapitalismu 
Etický kapitalismus se zaměřuje na vývoj udržitelných produktů a 
obchodních modelů šetrných k životnímu prostředí a na etické zisky, 
které dávají přednost lidem před přírodou. 
 
1. právo na svobodný rozvoj 
Každý člověk má právo na: Svoboda informací, svoboda tisku, 
zohlednění kodexu médií odpovědnými osobami, na vzdělání a 
svobodný rozvoj kreativity a osobnosti, svobodný přístup k Código 
Universo prostřednictvím vzdělávacích systémů pro nejjednodušší 
(pouze viděním pochopení) neurobiologickou adaptaci existující 
kreativity v jeho společenství víry, kultury a jeho lidu, jakož i pochopení 
dosud nepochopených náboženství, národů, kultur, uměleckých děl a 
inovací, dále právo na volně přístupný internet, vzdělávací, školský, 
odborný a další vzdělávací systém, dále právo na informace o Código 
Universo a různých mediálních kodexech v regionálně převládajícím 
národním jazyce a v angličtině, kromě tohoto 
volný přístup k počítači a bezplatnému připojení k internetu. 
 
2. ochrana mezinárodním společenstvím 
Každý člověk má právo na obranu svých svobod a důstojnosti a na 
ochranu světového společenství před totalitními státními systémy, 
diktaturami, terorismem, válkou, genocidou, mučením, útlakem, 
vykořisťováním, rasismem, vyloučením, falešnými a zavádějícími 
informacemi a před přímým i skrytým, nenápadným šířením strachu. 
 
3. právo na nepodmíněný základní příjem 
Každý člověk má právo na: čistou pitnou vodu, ošacení, lékařskou péči, 
stravu a důstojné bydlení a/nebo nepodmíněný základní příjem, který 
mu umožní na vlastní žádost vykonávat dobrovolnou práci pro 
společnost nebo vykonávat úkoly a práce, které dávají jeho životu 
smysl a přinášejí mu další příjem. Kromě toho mu však základní 
měsíční příjem dává také možnost postavit se na jednu z různých 
úrovní bohatství ve společnosti. Tím, že každý člověk uvolní svou 
epigeneticky existující kreativitu prostřednictvím Código Universo, 
přispívá k etickému rozvoji a ekonomickému úspěchu své země, firem 
a života prostřednictvím šíření etických výrobků a etických obchodních 
modelů a vlastní ekonomické účasti na etických koncepcích. 
Nepodmíněný základní příjem by měl zajistit důstojnost člověka. Daně 
musí platit pouze příjemci jakéhokoli pracovního a počítačového 
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výkonu, tedy firmy a organizace. Pracovní výkon již nesmí být trestán 
daněmi, jak tomu bylo za feudální vlády. 
Daň z příjmu nebo daň z práce se ruší spolu s náklady na sociální 
systém a zdravotní a důchodové pojištění a nahrazuje se online daní z 
prodeje v místě použití a dodání, jakož i globální výrobní daní, a to v 
zemi, kde se nachází obec/země vystavující fakturu nebo místo výroby, 
kde společnost provádí svou činnost.  
Daň z přidané hodnoty nebo daň z prodeje se reformuje.  
 
Způsob 
K prosazování cílů etického kapitalismu nepotřebujeme stát, globálně 
působící společnost nebo náboženské společenství, ale lidi na celém 
světě, kteří nechtějí nadále podporovat vykořisťovatelské, dominantní a 
dualistické systémy a chtějí se podílet na pozitivním, otevřeném 
designu etického světa. Zákony a ústavy nestojí v cestě etickému 
kapitalismu. Ale i ve státech, kde bude etický kapitalismus zakázán, 
dokazuje rychlejší a silnější rozvoj tvořivosti, lepší zdraví a vyšší 
prosperita obyvatel otevřených států žijících podle zásad etického 
kapitalismu praktické a filozofické svobodnější možnosti formování lidí. 
Postupně i v uzavřených společenských systémech (jak ukazují dějiny 
posledních 500 let) převládne poznání, že bez svobody, důstojnosti, 
prosperity a zdraví obyvatelstva (se stále rostoucí světovou populací), 
dodržování Charty lidských práv OSN a náboženské svobody nemůže 
žádný stát trvale zabránit vývoji společenského systému. 
 

Navrhované volební otázky: Komunita voličů a softwarové 
nástroje umělé inteligence, které mají být vyvinuty a které 
využívají inteligenci roje obyvatelstva (tedy sdružují, filtrují a 
zpracovávají otázky k volbám vypracované občany pro diskusi), 
poskytují každý tři pro a tři proti, nestranné, neosobní, grafické 
filmy s fakty a jasným vysvětlením na základě doložených 
informací (vytvořených a ověřených na základě faktů a 
dodržování mediálního kodexu nestrannými studenty na 
univerzitách), které podporují vzdělání, znalosti a svobodné 
rozhodování voličů. 

 



 

 
23 

 

 
Přímá demokracie 2014 -2020 
 
Vraťme se do naší desetitisícileté historie;  
 

Více lidí = více lidských práv, 
více svobody, více prosperity, více zdraví a více života a více 

informací, více znalostí. 

Dosud jsme v kapitalismu přizpůsobovali lidi způsobu, jakým 
pracují stroje, abychom mohli profitovat z výroby. S rostoucí 
světovou populací budeme pomocí inovací přizpůsobovat roboty, 
kteří si v budoucnu budou psát vlastní programy, lidem. V 
budoucnu bude práce organizována individuálně tak, aby každý 
člověk mohl žít smysluplný život v zemi, kterou si vybere, v 
důstojnosti, prosperitě a zdraví.  

Souvislost mezi tvořivostí, vzdělaností, demokracií a druhým 
osvícenstvím byla prokázána v mnoha studiích a já tyto výsledky 
výzkumu opakuji, protože jsem toho názoru, že cesta k pozitivní 
budoucnosti s větším časem života, tvořivostí a vzdělaností 
obyvatelstva vyvrací i předstíraný argument některých vládců; 
obyvatelstvo není schopno sebeorganizace prostřednictvím 
přímé demokracie. 

Zapomíná se zde, že již se zveřejněním možnosti přímé 
demokracie se zároveň vysoko, uměle zvenčí s pomocí médií, do 
našich mozků pomocí strachových synapsí mutací staví hranice 
inteligence a pocity bezmoci, svobodou se snižují řešení a 
osobní odpovědnost, které vedou z IQ snižující strach 
permanentní smyčky a k němu:  

a. Zda publikace a diskuse o účincích strachů a blokád myšlení 
tyto strachy snižují. Obyvatelstvo se učí chránit se před 
přehnanými, nereálnými strachy a informacemi, které paralyzují 
myšlení, a přehodnocovat je v jejich významu a reálné škále 
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strachu pro sebe, tyto přehodnocené informace neignorovat, ale 
pokud je to možné a nutné nebo lze zorganizovat pomoc 
postiženým, nalézat ucelená řešení spolu-vědomí 
prostřednictvím rojové inteligence lidí v demokratických 
procesech rozpouštějících strach.  

b. Neurobiologicky a epigeneticky účinné mozkové zámky 
strachu, kreativity a IQ (které mají varovat před skutečnými 
nebezpečími, geneticky naprogramované, mohou být zneužity k 
antidemokratickému ovládání populace za účelem snížení IQ, za 
účelem myšlení, strachu a rigidity), které média zakroutila do 
mozku, jsou opět zrušeny pomocí suverénní a kreativní formule 
kreativních procesů v umění, které se staly obraznými, 
deklarovanými inovacemi nebo řešeními problémů pomocí 
zrcadlových neuronů a informačních bypassů v neuronálních 
sítích mozku. To je dnes vědecky známý (také epigeneticky 
účinný) neuro-mozek zázrak evoluce prostřednictvím poznání-
informace pro zachování sebe sama a druhu: Mediálně a 
autoritativně věřící, čtyři roky bezmocný, ovládaný fake news a 
lobbismem se stává aktivním, kreativně myslícím demokratem a 
suverénem přímé demokracie prostřednictvím kreativitou 
generované síťové formace (v trojím smyslu). 

Odpůrci přímé demokracie také zapomínají na to, že 
obyvatelstvo blockchain zabezpečil; Roboti, udržitelná 
budoucnost, kreativita, zdraví, svoboda, programy vzdělávání a 
etiky, programy na snižování nákladů a daní a všechnygoryhtmy 
pro optimalizaci nejlepších volebních návrhů a volebních 
rozhodnutí od lidí a s BIG Data a jejich převedení do akčních 
plánů a legislativních návrhů, mohou být použity bez stranicky 
spřízněných politiků a lobbingu pro lidové hlasování, z nichž 
vybrané (Open Sours pro vývoj a dohled nad voliči) pro volební 
programy a otázky (pro realizaci univerzitně produkovaných šesti 
pro a proti faktografických filmů k příslušné volební otázce) jsou 
uvolněny pro hlasování, po zhlédnutí šesti faktografických filmů, 
s občanskou volební licencí. 
 



 

 
25 

Daň z příjmu a mzdy bude zrušena. Daňový systém se změní na 
etickou rovnováhu (viz Etický kapitalismus) podle principu 
"znečišťovatel platí za škody" a na čistě spotřební daně. Občané, 
kteří jsou kognitivně zdraví a nemohou nebo nechtějí se účastnit 
voleb, zaplatí ve volebním roce 10% daň ze svého ročního 
příjmu, protože se neúčastní demokratického procesu voleb a 
vnucují svým spoluobčanům vlastní rozhodování jako demokraté.  
 
Svobodné, tajné a přímé volby  
Domáhejte se svých lidských práv pomocí přímé demokracie!  

 
 
Negativnímu regionálnímu, národnímu a globálnímu vývoji lze 
čelit pouze na stejných úrovních etickými myšlenkami a na půdě 
ústav a zákonů, čímž se otevře pozitivní budoucnost pro všechny 
lidi prostřednictvím přímé demokracie založené na tématech.  
 
Zvolte si v tajné volbě, zda chcete vy a vaše děti žít ve 
svobodném světě ve zdraví a prosperitě pro všechny.  
 
Hlasujte prostřednictvím přímé demokracie pro to, aby 
monopoly Surveillance Capitalism byly rozbity zákony, aby 
megadata sociálních sítí a zpravodajských agentur byla uvolněna 
end-personalizovaná pro etický rozvoj myšlenek a aby využití 
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podvědomí datovými predikcemi Surveillance Capitalism nebylo 
používáno ke snížení inteligence a IQ, osobnost, svobodu, 
tvořivost, zdraví, život, demokracii, finanční svobodu a etické 
možnosti rozvoje a svobody jednotlivců, skupin nebo národů a že 
kapitalismus dohledu musí být prostřednictvím legislativy 
přeměněn na etický kapitalismus ve prospěch všech lidí. 
  
 
Přímý výběr témat  
Tři vědecky ověřené filmy pro ověření faktů a tři filmy proti 
ověření faktů, každý v délce pěti minut, k danému volebnímu 
tématu budou prezentovány v médiích a na sociálních sítích.     
 
Váš hlas  
Volte systém přímé volby, který obsazuje vládní posty 
profesionálními manažery. V tematické přímé demokracii se 
nevolí žádné strany ani politici, ale hlasuje se o vybraném a 
prezentovaném volebním tématu, a to suverénním voličem 
prostřednictvím volební aplikace.  
 
Volby v blockchainu jsou tajné, bezpečné a nelze s nimi 
manipulovat.  
 
Zaregistrujte se do bezplatné mobilní aplikace Přímá 
demokracie ve více než 100 jazycích, abyste mohli rozhodovat o 
udržitelné přírodě a etické budoucnosti ve zdraví a důstojnosti 
pro vás a vaši rodinu a s každým o svém životě a svobodě.  
 
Volební aplikace shromažďuje a sjednocuje voliče přímé 
demokracie, dokud na pěti úrovních nevznikne regionální, 
celostátní nebo celosvětová demokratická většina pro přímou 
demokracii. Buďte suverénní a spojte se se svobodomyslnými 
lidmi na sociální síti www.the-sovereign.com se 
svobodomyslnými lidmi z Issues Direct Democracy, navazovat 
přátelství a vyměňovat si názory. 
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Vyberte si, jak chcete žít  
 
 
www.the-sovereign. com aplikace pro hledání 
nových přátel pro lepší život.  
 

 
 
Pokud si každý udělá čtyři přátele, získáme v 
krátké době exponenciálně demokratickou 
většinu a můžeme požadovat dodržování 
lidských práv a udržitelný rozvoj kapitalismu.  
 
Již se sedmi procenty  
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www. the-sovereign. com voličů můžete udělat 
svět lepším.  
 
Přemýšlejte o tom, jak rychle může sociální síť 
vyrůst za 4 roky.  

sociální síť 
www.the-sovereign.com 
Na negativní a globální výzvy můžeme reagovat pouze 
eticky, pozitivně v globálním měřítku i v národních 
státech.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (ve formaci) není politická strana, ideologie 
ani náboženství, ale celosvětově působící hnutí zdola, 
které se ve všech zemích zasazuje o eticky navržené 
udržitelné životní prostředí a spoluvytváření životního 
prostředí v národních státech a pomáhá prostřednictvím 
"roje inteligentních programů tvořivosti lidstva", v 
souladu s rozvinutou kulturou každé země, doprovázet 
optimální a etický život ve svobodě, důstojnosti a 
sebeurčení na cestě k lepší budoucnosti pro lidi dané 
země v přímé demokracii.  
Téma poptávky - přímá demokracie, dodržování 
lidských práv a vývoj kapitalismu: 
VE VAŠEM MĚSTĚ  
VE VAŠEM STÁTĚ  
VE VAŠEM SPOLEČENSTVÍ STÁTŮ  
GLOBÁLNÍ 
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Hlasujte nyní o tématech přímé demokracie 
a získáte model společnosti zaručený základním 
zákonem nebo ústavami zemí, pokud s vámi bude 
souhlasit dostatek lidí ve vaší zemi.  
 
Ne více státu, ale méně státu s méně zákony a 
regulacemi a určitým udržitelným společným světem, 
který povede k lepší budoucnosti.  
 
Buďte aktivní za svou svobodu a svobodu všech lidí! 
 
Přímá demokracie je tak jednoduchá 
Hlasujte pomocí aplikace pro celosvětové přímé volby a 
spojte se s lidmi, kterým záleží na novém etickém světě 
v míru, svobodě, zdraví a prosperitě pro všechny lidi, 
prostřednictvím sociální sítě: www. the-sovereign. com 
s lidmi, kterým záleží na novém etickém světě v míru, 
svobodě, zdraví a prosperitě pro všechny lidi. 
Vyměňujte se s nimi a spolu s nimi utvářejte místní i 
globální společnost pro vás, vaše děti a všechny lidi, 
která bude spravedlivější a svobodnější.  
 
Přineste své kreativní návrhy na zlepšení, abyste mohli 
hlasovat a diskutovat o zlepšení demokracie, 
společnosti, životního prostředí a světa kolem nás.  
Svoboda utvářet svět končí tam, kde stát, výrobky nebo 
služby firem nechrání a nepodporují člověka a tvořivý 
udržitelný spolusvět, ale omezují, poškozují nebo snižují 
důstojnost, tvořivost, svobodu, zdraví, IQ, život a 
prosperitu občanů a spolusvěta.  
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Životní prostředí a svět kolem nás, lidská práva a 
ústavy vyznačují cestu k nové svobodě, zdraví, 
důstojnosti a životu v prosperitě pro všechny.  
 
Uplatněte své právo na sebeurčení, kreativitu a život 
beze strachu. 
 
Máme čas, protože nám to vyhovuje 
a pokračovat ve shromažďování příznivců na volební 
platformě www.the-sovereign. com, dokud se nevytvoří 
populační většina:  
 
v MĚSTA, REGIONÁLNÍ,   
V ZEMÍCH A NA CELÉM SVĚTĚ  
 
se zasazují o volební systém přímé demokracie, 
aby se v souladu s ústavami a základními 
zákony zemí mohla parlamentní demokracie 
změnit na přímou demokracii s etickým 
kapitalismem orientovaným na člověka, životní 
prostředí a přírodu v každé zemi.  
 
Volební aplikaci zatím ponecháme jako  
Vyvinout "the-sovereign app", šifrovanou blockchainem, 
pro tajné hlasování a naprogramovat ji pro země ve 
všech převládajících jazycích. 
 

Hlasovací systém "The-Sovereign" volební aplikace 
bude využívat zabezpečení šifrováním blockchainu. 



 

 
31 

Zatím nevyvinutá volební aplikace bude oddělovat 
identifikaci voliče a hlasování, aby byla zaručena 

anonymita voličů. 
 
S volebním programem aplikace: 
 www.the-sovereign.com, vytvoříme spravedlivější a 
udržitelnější svět, který bude využívat software umělé 
inteligence a rojovou inteligenci globální společnosti k 
zahájení dalšího, dlouho odkládaného evolučního kroku 
sociálních systémů a k utváření nejlepší možné 
budoucnosti pro lidi a životní prostředí.  
 

 
 
Volební otázky nepodléhají vlivu lobby, trhu, politiků, 
médií ani stran, protože voliči nejsou sdruženi do stran 
nebo skupin voličů a setkávají se pouze v blockchainem 
zajištěných suverénních volbách výsledků voleb na 
základě svobodné vůle své suverénní odpovědi na 
volební otázky. Další tajná bezpečnostní opatření mají 
zajistit, aby volební otázky, volby nebo voliči nemohli 
být co nejvíce ovlivňováni nebo kupováni volebními 
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dary lobbisty, stranami, médii nebo vládami. Příspěvky 
na "The Sovereign Organisation" lze zasílat pouze na 
účet Fundacion Liedtke jako správce. Seznamy jmen 
dárců nejsou sestavovány ani vedeny organizací 
Fundacion Liedtke ani organizátory přímé demokracie. 
Financování nebo sponzorování Suverénní přímé 
demokracie není možné, protože nechceme připustit 
žádné ovlivňování volebních otázek.   
  
 
 

Získejte sebevědomí a zapojte se.  
Nenechávejte utváření budoucnosti světa na lobbistech 

a vládách. 
 

I kdyby politici ustoupili prostřednictvím demonstrací,  
buďte varováni, mějte se na pozoru a zavolejte si ihned  

Přímá demokracie. 
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Vaše první globální volba  
o zavedení globální přímé demokracie 
 
Přímé volby se může zúčastnit každá osoba 
starší 14 let.  
 

 
 
 

Váš hlasovací lístek pro Blockchain  
k první zásadní otázce               
 
 
 
 
Zaregistrujte se k první volbě, abychom vás mohli upozornit, až 
bude čas vyrazit. 
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Volební	formulář: 
Jméno	Příjmení	 
Věk	 
Země	(výběr) 
Město	(výběr) 
Poštovní	směrovací	číslo	(	) 
E-mail: 
Telefon 
Whatsapp	
Mateřský	jazyk	(výběr)	
Další	jazyk	(výběr) 

Vaše	údaje	jsou	tajné	a	nebudou	sdíleny	ani	prodávány,	poskytovány	s	reklamou,	ale	budou	
použity	pouze	pro	globální	distribuci	Suverénní	přímé	demokracie,	bezplatné	zdravotní	
aplikace	pro	všechny	lidi,	stejně	jako	pro	Globalpeace	Campus	Peace	Center	s	interními	
soubory	cookie,	které	vám	poskytnou	přístup	k	informacím	pro	vytvoření	etického	
kapitalismu	s	novým	a	lepším	světem.				 

 

 
Chcete přímou demokracii? 
 

O Ano      
O Ne        
O bez názoru 
(zaškrtněte, prosím, co je vhodné) 
 
 
Suverénní blockchainové volby chrání před falšováním 
voleb a korupcí na místní i celosvětové úrovni. 
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The-Sovereign.Global" Trust 
 
 
Kdo je společnost The Sovereign Global Trust? 
Trust Sovereign Global (TSG) spravuje majetek zakladatelů, 
členů a suverénní mince, jakož i majetek suverénních trustů 
zřízených ve státech za účelem zavedení národní přímé 
demokracie.  
  
Členové Trustu nejsou politickou stranou ani náboženstvím (a ani 
se jimi nechtějí stát), ale občanským demokratickým hnutím lidí, 
kteří bez ohledu na náboženství, příslušnost k politické straně, 
ideologii, světonázor, sociální, finanční nebo etnickou 
příslušnost, sociální nebo vzdělanostní orientaci, barvu pleti, 
pohlaví nebo věku pouze ve věcných a volebních otázkách, aby 
společně odhlasovali koncept etického kapitalismu orientovaného 
na člověka a přírodu, s globální přímou demokracií, v rámci 
příslušných národních ústav mírově a demokraticky ve prospěch 
všech lidí na celém světě online, aby odhlasovali nový udržitelný 
spolusvět v míru, zdraví a prosperitě pro člověka a přírodu. 
Suverénní globální trust je založen podle zákonů BRITSKÝCH 
VIRGINSKÝCH OSTROVŮ, aby zahájil první globální přímou 
demokracii. 
Pro každý stát se zřizuje svrchovaný trust, který s ohledem na 
kulturu, zákony a ústavu státu a státní jazyk (jazyky) organizuje a 
navrhuje svrchovanému orgánu k rozhodnutí a hlasování 
diferencované volební otázky pro daný stát s navrhovanými 
řešeními. 
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Fond TSG Trust, stejně jako podoba volebních otázek, 
nepodléhá žádnému vnějšímu určení.  
 
Reklama nebo sponzoring v médiích společnosti TSG Trust 
nejsou možné.  
 
Dary lze společnosti TSG Trust zasílat pouze anonymně. 
 
Údaje o nabyvatelích mincí Sovereign Coin jsou zabezpečeny 
blockchainem a nemohou je zobrazit ani členové TSG Trust.  
 
Úkoly svrchovaného fondu 
Z čistého výtěžku z prodeje suverénní mince a z darů financujeme 100 % tří 
priorit na podporu etického světa: 

 
a.) zavedení globální přímé demokracie "The Sovereign".  
b.) výstavbu pěti mírových center "Globalpeace Campus INC". 
c.) výzkum a programování bezplatné globální aplikace na podporu 

zdraví: "aimeim" pro všechny lidi.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Sociální síť: Videa, filmy, fotografie a texty o  
                                 Témata a nepovinné otázky s výběrem jazyka a     
                                 Označení mateřského jazyka pro      
                                 Výměna informací + žádosti o přátelství s  
                                 Kalendář schůzek k osobnímu seznámení 
 
Sovereign-Fink:      Veřejné videokonferenční shromáždění a     
                                  Okruh události  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain a speciálně zabezpečený     
                                  a telefon a video odolné proti odposlechu s  
                                  Konferenční hovor 
 
Suverénní pošta:      Blockchain a speciálně zabezpečené       
 E-mailový systém 
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Sovereign-Lark:      Blockchain a speciálně zabezpečené     
                                 Text, foto, video systém přátelství panovníka  
                                 Společenství  
 
Etická pravidla suverénních komunikačních systémů  
Negativní informace, které porušují kodex médií, Chartu lidských práv OSN, 
lidskou důstojnost, oslavují, podněcují nebo podporují nenávist, násilí nebo 
šikanu a diskriminaci, nebo jsou zjevně nepravdivé jako skutečnost, nebo se 
snaží omezit svobodu informací, tvořivost, demokracii a rozvoj udržitelného 
životního prostředí nebo vzdělávání obyvatelstva, budou vymazány. Uživatel 
potvrzuje, že nepoužívá suverénní komunikační systémy pro uvedené 
negativní informace, protože může být zablokován jako uživatel komunikace a 
jako člen, velvyslanec nebo generální tajemník země ze strany "Sovereign 
Trust". 
 
Suverénní zabezpečení dat: uživatelé a voliči zůstávají utajeni. 
Veškeré soukromé údaje suverénních uživatelů a veškeré údaje 
komunikačních systémů Sovereingn: Falcon, Post, Fink a Lark zůstávají 
vlastnickým a neomezeným majetkem uživatelů, nebudou prodávány ani 
sdíleny a jsou chráněny Blockchainem. 
 
Blockchain Sovereign Coin chrání vaši globální nezávislost. 
 

 
 
 
Nová globální blockchainová burza suverénních hodnot  
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za Soverein-Coins proti uměleckým dílům Artinvest, akciím nebo 
nemovitostem Globalpeace s depotem hodnoty vám umožňuje globální a 
finanční flexibilitu i etické zisky. 
Za účelem zachování důvěrnosti voličů a uživatelů sítě Sovereign může 
provozovatel sítě Sovereign všechny údaje zničit bez náhrady. Uživatel 
suverénních komunikačních systémů tímto a používáním suverénního 
komunikačního systému dává souhlas s tím, že jeho data budou 
provozovatelem suverénní sítě v případě ohrožení ze strany (např. právních 
změn ve státě důvěry) úřadů, vlád, hackerského útoku nebo třetích stran 
nenávratně zničena (bez náhrady nákladů ze strany provozovatele na obnovu 
nebo náhradu dat). Váš majetek a důležitá data zůstanou v bezpečí a 
chráněné blockchainem v mobilním telefonu, flash disku nebo počítači. Po 
vymazání se uživatel může znovu přihlásit, protože servery Sovereign jsou 
provozovány na nových místech, pokud existuje riziko narušení voleb, pokusu 
o průzkum, tvorby volební otázky, tajného hlasování nebo volebního systému 
podle zákonů jiných zemí.  
 
 
Sociální síť Sovereign je bez reklam a souborů cookie 
Používání sociální sítě Sovereign včetně systémů: -Falcon, -Lark, -Fink a -
Post je zdarma. 
Registrovaní uživatelé Social Network Sovereign obdrží oznámení o 
dokončení programu bezpečné komunikace. 
 
Bezplatná registrace jako uživatel Social Network Sovereign  
K používání zabezpečené sociální sítě Sovereign není nutné členství v The 
Sovereign Gobal Trust ani členství v Direct Democracy. 
 
Tato registrace je bezplatná a po jejím dokončení je zajištěno místo v 
programu Sovereign Security: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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stát se členem  
 

"Suverénní globální trust" 
  

Program globální suverenity  
Předpokládá se pouze několik návrhů na změnu a jejich 
realizace v prvním kroku jako pracovní základ pro změnu 
směřování globální etické společnosti pro nový svět, který musí 
být přizpůsoben podmínkám a požadavkům jednotlivých zemí. 

Kterýkoli člen může předložit návrhy a volební otázky pro volby, o 
jejichž změnách a přijetí do hlasování pak budou organizovat 
svrchovaní velvyslanci a generální tajemníci Trustu v dané zemi 
a obyvatelé dané země v KI Wiki mediální proceduru volebních 
otázek s kontrolou faktů bez stran nebo osob podle volebních 
témat v národním jazyce pro volby. 

Webové stránky www.the-sovereign. com je dvakrát zajištěn kolíky. Cuckis nenastavujeme, data 
neprodáváme, ale používáme je pouze k podpoře míru a rozvoje přímé demokracie. Veškeré 
údaje o voličích a členech Suverénního trustu zůstávají vyhrazeny pouze pro mírové a 
demokratické projekty a jsou přísně tajné. Výsledky místních, státních a celosvětových voleb jsou 
zveřejňovány online bez jmen a osobních údajů. Pouze volič si může zkontrolovat odevzdaný hlas 
pomocí své zašifrované mobilní aplikace ve volební statistice blockchainu. Vládní orgány nemají 
přístup k údajům uživatelů. Opensouce vytvořený blockchain volební program volební aplikace 
pro přímou demokracii; the-sovereign.global je umístěn online pro prohlížení a kontrolu 
struktury programu a zveřejněn
 
Zaregistrujte se nyní jako bezplatný člen programu Sovereign Trust: 
www.the-sovereign. com 
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Organizace TSG Trust 

Organizace sdružení TSG 
lidí je ve výstavbě 

 
 
Přihlaste se na pozici ambasadora nebo generálního 
tajemníka TSG Trust. 
 
Staňte se velvyslancem nebo generálním tajemníkem některé ze 
zemí;  
"The Sovereign Global" Trust, pokud se chcete zasadit o globální 
přímou demokracii. 
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Registrační formulář:  
Organizace země: www.the-sovereign.com 
 
 
 

Nákup panovnických mincí 
 
Koupí suverénních mincí podpoříte budování 
globální přímé demokracie 
 
Pokud si každý koupí 20 mincí Sovereign ročně, budeme 
nezávislí a finančně silní, abychom mohli nastartovat svobodu 
informací, občanství a demokracii a bránit naše  
zdraví a svobodu.  
 

SOVĚTSKÁ MINCE 
 

Tvořivost činí vás i vaše děti svobodnými a 
prosperujícími. 
 
Pro feudální pány mají peníze pouze funkci peněz na hraní, 
protože tyto peníze, nekryté hodnotou, mají vyrobeny jako 
prostředek směny, aby mohli směnit důležité statky pro vládnutí, 
jako jsou média, organizace, politici, podniky nezávislé střední 
třídy, akcie, nemovitosti, majetek, ale i pracovní čas, zdraví, 
život, kreativitu, inovace a svobodu lidí za peníze.  
 
To, co je libovolně k dispozici vládcům (peníze), se pro 
obyvatelstvo prostřednictvím falešného obrazu a školského 
systému svobody, práce, zdraví a blahobytu stává nabitými 
penězi globálních feudálních systémů, předmětem směny (jako 
na počátku konizace: směna skleněných korálků za zlato), které 
v monopolu lidské svobody nadále vysávají duchovní a peněžní 
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hodnoty i prostředek směny zlato a peníze z obyvatelstva a 
hromadí se u vládců, doprovázené stále větší mocí. 
 
 
 
Zvláštností suverénní mince je, že se jedná o  
slouží výhradně k budování celosvětového míru, zdraví a lidské 
suverenity, a za tímto účelem je online přímá demokracie tzv:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

a  
 

"Suverénní globální trust"   

do zřízené organizace. 
  
Sovereign Global Trust vydá 100 miliard suverénních mincí (TSG 
Coins) v nominální hodnotě 1 TSG Coin rovná se 1 euro, aby 
vybudoval a rozšířil nový etický svět.  
 
Čistý výtěžek z prodaných "suverénních mincí" bude ze 100 % 
použit na budování:  

a.) globální přímé demokracie "The Sovereign"  
b.) mírová centra "Globalpeace Campus" a  
c.) zdravotní aplikace "aimeim".  

 

Suverénní mince mohou být generovány produkcí objektivních 
(inovativních) uměleckých děl a nápadů inovativního 
uměleckého spolusvěta od veřejnosti nebo od samotných 
majitelů uměleckých děl jejich výměnou za suverénní mince a 
přispět k jejich bohatství. Umělecká díla, která jsou zařazena do 
výsostné umělecké sbírky muzea umění z vlastnictví nebo 
výroby, musí být objektivně a vědecky doložena "Artinvest 
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appraisal" s inovacemi AAA. AA nebo A umělecké dílo, jehož 
hodnota je v certifikátu vyjádřena v "Sovereign Coins". 

Svoboda, tvořivost, zdraví a bohatství obyvatelstva poprvé 
nemohou být odčerpány suverénními systémy. Kulturní hodnota 
sbírky uměleckých děl svrchovaného trustu vytvořená v populaci 
prostřednictvím uměleckých děl se odděluje a shromažďuje v 
"Trustu svrchované umělecké sbírky". Hodnota mincí TSG je 
rozšiřována prodejem umění, aukcemi umění a dosaženými 
cenami objektivních, nikoli libovolně vyrobitelných uměleckých 
děl a jejich hodnota celosvětově roste, neboť mince TSG je 
prvním prostředkem směny kvalitních uměleckých děl (od roku 
1985 do roku 2015 se ceny uměleckých děl vyrobených od roku 
1945 vyvíjely v průměru o 1100 %, což bylo zjištěno v 5 
milionech aukcí a 700 aukčních domech). Když ceny uměleckých 
děl rostou, pomyslné spojení státní mince s uměleckým dílem 
znamená, že cena státní mince roste spolu s uměleckým dílem). 
Suverénní mince má obzvláště vysoký budoucí potenciál 
svobody a doplňuje nově vznikající environmentální a ekologické 
trhy přímé demokracie prostřednictvím etického kapitalismu. 

 

Svoboda občanů: Suverénní mince je tedy novým 
samospustitelným kulturním aktivem a uměleckým dílem 
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zajištěným prostředkem směny, který financuje umění a umělce 
bez státní podpory nebo závislosti na galeriích, podporuje 
kreativitu, zdraví, vzdělání a demokracii a prostřednictvím inovací 
prosperitu obyvatelstva a navíc zaručuje "svobodu suverénní 
mince" podle zákonů Britského Panenského ostrova v souladu se 
zákony imanentního systému "země vydávající mince TSG". 
 
X Objednávka bankovním převodem na nákup mincí Sovereign 
Coins na podporu přímé demokracie:  
"Suverénní globální trust"  
převeďte prosím svůj nákup na účet neziskové organizace 
Fundacion Liedtke v Puerto de Andratx na Mallorce, která ráda 
věnuje 100 % vašeho nákupu organizaci "The Sovereign Global 
Trust" bez jakýchkoli administrativních nebo jiných poplatků za 
přeposlání, které by Fundacion Liedtke odečetla na vybudování 
globálního fondu.  
"Přímá demokracie The Sovereingn" 
"Globalpeace Campus Centers" a  
"zdravotní aplikace aimeim" 
společnosti Sovereign Global Trust, která potvrdí nákup mincí a 
zašle vám rezervované a objednané mince Sovereign Coins 
ihned po jejich vygenerování v bezpečném procesu blockchainu.  
 

Bankovní údaje pro okamžité bankovní převody  
Majitel účtu: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Suverénní Cion s polstrováním z děl světového umění s 
certifikátem Artinvest. 
 
Certifikovaná umělecká díla Artinvest  
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Suverénní mince  

 
Zabezpečení: 
Přímá demokracie, svoboda, mír a prosperita všech lidí. 
Objednávka panovnických mincí www.the-sovereign.com 
X              20 státních mincí =           20 eur 
X            100 státních mincí =           97 eur 
X         1 000 státních mincí =         950 eur 
X       10 000 státních mincí =      9 000 eur 
X     100 000 státních mincí =    80 000 eur 
X  1 000 000 státních mincí = 7 00 000 eur 
 
X Kreditní karta nebo faktura a bankovní převod 
 
X Sovereign Coin Order by Pay Pal/  
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Závěr: 

Investiční rozhodnutí Niklas Luhmann 1996 
 
Dosud nejpůsobivější nové popisy pozorované a kultivované ve 
společnosti se nacházejí v koperníkovské revoluci a ještě 
radikálněji v makro- a mikrodimenzi moderní fyziky. Tato změna 
názorů je však prezentována jako výsledek vědeckého výzkumu, 
kterému se člověk musí podřídit, protože je to pravda. 
Skutečnost, že společnost sama umožňuje takový výzkum, jeho 
zveřejnění a přijetí, není brána v úvahu. Je zřejmé, že svou roli 
hraje i to, že výzkum se již nezavazuje k pokračování 
nábožensky založené teze o světě. Je to však dostatečná 
perspektiva pro příští tisíciletí nebo pro pokračování nového 
popisu světa? Nebo: jak může společnost reagovat na 
skutečnost, že sama věda přijala pragmatickou volbu metod a 
konstruktivistickou epistemologii? Poskytování nových popisů je 
jistě záležitostí vědy, která sama mění problémy tím, že navrhuje 
nová řešení problémů, ale také tím, že si uvědomuje, že 
problémy jsou neřešitelné. Kromě toho je třeba myslet na 
masmédia, která s neustále novými informacemi mění možnosti 
ohlédnutí za minulostí. Především však poezie slouží k tomu, aby 
vytrhla minulost ze zapomnění a představila ji tak, aby ji bylo 
možné znovu popsat aletheia v původním smyslu. Ale jak to 
všechno může pokračovat, když se svět sám neustále obnovuje 
volbami. Vedle klasických redeskripcí zaměřených na aletheii se 
nyní objevují další formy komunikace, které generují informace o 
rozhodnutích. 
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Společnost se obnovuje a problémem je, jak s ní může 
komunikace držet krok, jak může udržet společnost samotnou 
aktuální. Společnost, která se neustále obnovuje prostřednictvím 
rozhodnutí, je jistě třeba chápat jako systém, který vytváří svou 
vlastní nejistotu. Člověk dopředu neví, jak dopadnou příští 
politické volby, zda a kam povedou výkyvy peněz na 
mezinárodních finančních trzích a kdo si koho vezme. Svět, který 
se s tím musí vyrovnat, lze pravděpodobně chápat pouze jako 
entitu, která se realizuje v čase a neustále vytváří novou 
budoucnost, která je stále otevřená. Z tohoto pohledu existuje 
izomorfismus mezi společností, která rozhoduje o sobě samé, a 
světem, který je otevřený budoucnosti, jehož současný stav, 
jehož koagulovaná minulost neurčuje, co "přijde". Tato světová 
situace se objevuje v řadě pojmů, s nimiž společnost v 
současnosti pracuje, aby se jí přizpůsobila. Mluvíme o riziku a 
kalkulaci rizika nebo o inovaci a kreativitě, abychom vytvořili 
podmínky pro co nejrůznější budoucí vývoj. 
 
Člověk si dodává odvahu a rozhodně by nicnedělání a čekání 
nebylo řešením problému. Člověk musí předložit fakta, aby mohl 
zpětně pochopit, co se stalo za jeho účasti. To znamená, že svět 
již nelze chápat jako souhrn věcí (viditelných i neviditelných), 
jako "Universitas rerum". Pojem světa se stává korelativním 
pojmem rozhodování a omezení možností rozhodování jsou 
dána spíše jejich vlastní historií než světem, který zůstal 
nedotčen. Právě proto má literatura (a lze dodat, že i věda) výše 
zmíněnou funkci rozšiřování paměti. Dále, pokud svět dovoluje 
rozhodování, musí uznat, že čas se tím stává nezvratným (neboť 
rozdíl mezi minulostí a budoucností se neustále obnovuje) a že 
se tak děje prostřednictvím událostí, které projevují smysl, i když 
netrvají, a že se svým výskytem již odeznívají. Vzniká tak svět, 
který je historický v pravém slova smyslu a za svou dynamiku 
nevděčí zvláštním silám (energii), ale nestabilitě svých 
elementárních složek. To může být jen svět, který už neposkytuje 
oporu. Pozorování světa je tak zaměřeno zpět na to, co se stalo, 
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a právě proto, že se to stalo jako událost, to již nelze změnit. O to 
silněji tento popis světa akcentuje budoucnost, v jejíž neznámosti 
se skrývají možnosti, pro jejichž uskutečnění (přesněji řečeno) se 
lze rozhodnout. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Univerzita v Bielefeldu 
Poradce výstavy umění Art Open 

Okamžitý průzkum 
Panovník  


