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Pracovní hypotéza: 
Vývoj podnikového systému 

 
Současná místa bojů o společnost a systém 

nejsou v demokraciích bitevními poli minulosti. 
ale mediální platformy. 

Probíhá jednostranně vyvolaný globální, ale rozhodující boj. 
mezi tajným obnovením otroctví 

 
a 
 

v povědomí určitých skupin obyvatelstva... 
pomalu se projevuje touha po 

udržitelný a etický design našeho životního prostředí 
prostřednictvím speciálně zabezpečeného 

"Global Direct Democracy App". 
 

To, podle dnešní technologie oznamování, demokracie pokrok je cca. před 15 
lety skupinou otrokářského resetu a potvrzeno studiemi a ojedinělými přímými 

demokraciemi a v současné době je realizováno snižováním IQ pomocí 
nemocí, pandemií, válečných obrazů, šířením strachu, řízeným vývojem 

kreativity, extra generovanou chudobou a vykořisťováním, kontrolou peněz, 
potlačováním informací, falešnými informacemi, jakož i globálně vyhlášeným 

"resetem pro redukci populace s tajnou globální eutanazií" za ignorování ústav 
i Charty lidských práv OSN. 
zpomalení, bojkot a sabotáž. 

a má být přeměněna na nevratnou 
Budoucí diktatura s utilitárním přístupem. 

 
Který ze dvou sociálních systémů nakonec zvítězí? 

je způsobeno postupným udržováním obav a jejich zvyšováním, stejně jako 
asertivitou mocenských prostředků. 

Diktátorská skupina 
 

nebo 
 

protichůdnou vynalézavost a inteligenci 
Skupina Přímá demokracie 

obyvatelstva pro vaši představu o budoucnosti, 
(dokud se může svobodně vyjadřovat a vybírat si) 

vzdělávat proti strachu a zvítězit v malém časovém úseku. 
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Otisk 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
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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Digitální manifest  
 
Otázka sociálního systému 2020 -březen 2021 
 

Autoři Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd Gigerenzer, 
Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, právnička a odbornice na 
umělou inteligenci Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, 
Prof. Roberto V. Zicari a profesor Andrej Zwitter již v roce 2016 varovali 
před nebezpečím nové feudální vlády prostřednictvím datové diktatury:  

"Digitální demokracie místo diktatury dat"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Hrozí nám 
automatizace společnosti prostřednictvím algoritmů a 
umělé inteligence?  

Společná výzva k zajištění svobody a demokracie."  

"Jsme na křižovatce: Pokud by stále výkonnější algoritmy 
omezily naše sebeurčení a byly pod kontrolou několika málo 
rozhodujících osob, vrátili bychom se k jakémusi feudalismu 2.0, 
protože by se ztratily důležité společenské výdobytky. Nyní však 
máme šanci se správně nastaveným směrem vydat na cestu k 
demokracii 2.0, která bude přínosem pro nás všechny. Navzdory 
tvrdé celosvětové konkurenci by bylo dobré, kdyby demokracie 
nezavrhovaly úspěchy, kterých po staletí dosahovaly. Oproti 
jiným politickým režimům mají západní demokracie tu výhodu, že 
se již naučily zacházet s pluralitou a rozmanitostí. Teď se jen 
musí naučit z toho těžit ještě víc. V budoucnu budou vedoucími 
zeměmi ty, které dosáhnou dobré rovnováhy mezi 
hospodářstvím, státem a občany. To vyžaduje síťové myšlení a 
rozvoj "ekosystému" informací, inovací, produktů a služeb. Proto 
je důležité nejen vytvářet příležitosti k účasti, ale také podporovat 
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rozmanitost. "Pohled do Číny: vypadá takhle budoucnost 
společnosti? "Taková společenská kontrola se odvrací od ideálu 
svéprávného občana a směřuje k poddanství ve smyslu 
feudalismu 2.0. To je diametrálně odlišné od základních 
demokratických hodnot. Je tedy čas na osvícenství 2.0, které 
povede k demokracii 2.0 založené na digitálním sebeurčení. To 
vyžaduje demokratické technologie: Informační systémy, které 
jsou slučitelné s demokratickými principy - jinak zničí naši 
společnost."  
(Výňatek z článku v: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Vývoj společenských systémů, jak ukazují dějiny, probíhá pomalu 
a se zpožděním za osvícenstvím, renesancí a vzdělaností.  

Základní otázka zní: Jak jsou média integrována do různých 
sociálních modelů v jednotlivých zemích?  

V 21. století je však třeba klást si některé nové otázky o 
vzájemném působení politické moci, sledovacího kapitalismu, 
moci mediálních skupin (sociálních a klasických médií), PR 
informací, dezinformací a informací založených na důkazech a 
jejich reprezentace a prosazování v publikacích, protože 
kontrolují a předvídají chování obyvatelstva.  

Bylo prokázáno, že po tisíciletí byly informace vyvolávající strach 
používány k inscenování a kontrole snižování IQ v populaci s 
cílem udržet si moc. Dnes jsou tyto obavy generovány 
sebepotvrzujícími, neuronálními, permanentními informačními 
smyčkami ve všech médiích, které buď vyvolávají a 
upřednostňují antidemokratické efektivní struktury pro diktatury, a 
na druhé straně vyvolávají v části obyvatelstva vzpouru nebo 
připravenost k revoluci, což generuje antidemokratické smyčky 
strachu a účinku na obou stranách, které však můžeme rozpustit 
druhou renesancí a osvětou zavedením přímé demokracie.  
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Umožní shromažďování a využívání dat a informace v médiích, 
které vyvolávají strach, politickou kontrolu západních demokracií 
a dočasné snížení IQ jejich obyvatel, což by mohlo vést k 
zavedení totalitních systémů vlády?  

Jak je ale možné zrušit lidská práva, za která se bojovalo po 
staletí, a zničit demokracii? Jak je možné, že se to děje 
celosvětově a téměř ve všech zemích současně?  

Je dnes ještě možné, aby se prostřednictvím dezinformací v 
médiích a strachu vlád globálně realizovalo duchovní i materiální 
vykořisťování obyvatelstva na úkor lidských práv a ústav?  

Možnost takového následku lze stručně osvětlit pohledem do 
naší historie.  

 
Prozatím vycházíme z následujících předpokladů:  
Globální korporace jsou ekonomicky orientované totalitní 
vládnoucí struktury, které řídí země a vlády vyladěným, skrytým a 
téměř nepoznaným způsobem, podporovaným médii, svými PR 
agenturami a některými velkými mezinárodními organizacemi; 
nahrazují dnes staré regionální, feudální vládnoucí systémy.  
 
Abychom mohli osvětlit skrytou feudální vůli vládnout 
několika dnešních lidí, musíme si vzpomenout na staré 
systémy vládnutí, v nichž: 
a) život poddaného musel být veden bez lidských práv, 
 
b) zákon se nevztahoval na všechny lidi,  
 
c) poddaný jako nevolník neměl k dispozici svůj život ani 
svobodu, 
 
d) nevolník byl svým pánem psychicky, ekonomicky i fyzicky 
vykořisťován,  
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e) krále ustanovil Bůh,  
 
f) vyšší šlechta udělovala lenní statky (půdu) nižší šlechtě, která 
je spravovala jako poddané, přičemž v daném lenním statku žili 
její sedláci. Rolníci mu museli platit daně a pracovat pro něj. 
Feudál sám daně neplatil, ale v případě potřeby musel pro svého 
vládce vykonávat válečné služby, 
 
g) osud poddaných byl předurčen Bohem, církví a feudály. 
 
 
 
Otázka zní:  
Jak mohli tehdejší poddaní vládnout několika feudálům a jak 
mohli být vykořisťováni jako v chovu dobytka? 
 
Existují důkazy, že většina území, kterým v té době vládli 
králové, knížata a šlechta, byla malá, měla málo obyvatel a asi 
95 % obyvatelstva bylo negramotných.  

Vládce mohl po staletí vykořisťovat vlastní lid pomocí malého 
počtu policistů, vojáků a malého tajného policejního oddělení, 
které pokrývalo jeho panství, a také prostřednictvím spojenectví 
a sňatků s jinými vládnoucími rody, pokud se počet obyvatel v 
panství nezvýšil.  

Další otázky najdete zde:  
Aby se minimalizoval růst počtu obyvatel a šířil se strach, byly v 
prvním kroku zvýšeny daně, čímž se zničilo živobytí a nakonec 
se vyvolaly války mezi národy? (viz také knihu Martina Clausse 
"Vojenské dějiny středověku" a recenzi knihy v časopise 
"Spektrum der Wissenschaft" od Theodora Kissela, který shrnul: 
"Na příkladu stoleté války mezi Anglií a Francií (1337-1453) 
Clauss ukazuje, že ve středověku dominovala válečná tažení 
plundrování a ničení. Primárním cílem nebylo nutně fyzické 
zničení nepřítele, ale zničení jeho zdrojů. ") nebo archeologická 
zpráva v časopise "Spektrum der Wissenschaft" od Hekana 
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Baykala o masakru, který vyhladil celou osadu a pro který věda 
nemá vysvětlení. "Největšího rozsahu dosáhla lokalita v době 
železné mezi lety 350 a 200 př. n. l., kdy oblast osídlil keltský 
kmen Beronů. V té době, kdy došlo k brutálnímu nájezdu, nabyla 
vesnice téměř městských rozměrů: Podél ulic a náměstí, které 
byly až pět a půl metru široké, dlážděné a lemované chodníky, 
stálo více než 300 budov, v nichž se nacházely nejen obytné 
prostory, ale také obchody a společenská zařízení pro přibližně 
1500 obyvatel. 
 

Copak se rodiny nesměly nekontrolovaně spojit ve větší skupinu 
nebo vesnici, aby si vyměnily své rozptýlené znalosti nebo 
myšlenky a prodiskutovaly tak své existenční starosti s tvůrčími 
nápady, jak dosáhnout poznání, prosperity a své nezávislosti?  

Měli lidé, kteří nepatřili k feudálním strukturám, zůstat záměrně 
chudí, aby nemohli získávat vědomosti, budovat a živit stále se 
rozrůstající rodiny, osady nebo města? Pokud ano, byly zničeny? 

Když už lidé nemohli pracovat, museli předčasně zemřít, aby 
nemohli získávat a předávat znalosti?  

Měl by mít poddaný možnost cestovat pouze se souhlasem 
vrchnosti, aby mu byl kdykoli umožněn přístup k jeho majetku i k 
poddanému? 
 
Stali se proto nevolníky:  
 
- přístup k vědomostem byl po tisíciletí blokován, 
- nebylo jim umožněno školní vzdělání,-  
bible byla psána latinsky, 
- bohoslužby se konaly v latině nebo-  
daňové zatížení bylo vyhnáno tak vysoko, že obyvatelstvo 
zůstalo chudé a nemohlo se tak kvůli zvýšeným obavám o 
přežití, nemocem a válkám starat o vzdělání, tvořivost nebo 
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vědomě vylučovat  
ostatní lidi kvůli existenčním obavám?  
 
K tomuto účelu by ve vědecké studii mohly poskytnout informace 
počty obyvatel, nálady lidí, záznamy z předválečných let v 
jednotlivých panstvích.  
 
 
Zároveň se zdá, že zhroucení střední třídy prostřednictvím výluk, 
krizových zákonů a mediální hysterie strachu je vítaným 
akcelerátorem chudoby a strachu, který jde ruku v ruce se 
snižováním IQ obyvatelstva, aby bylo možné redukci populace 
realizovat dechberoucí rychlostí (viz také zdůvodnění Stalina, 
Hitlera, Maa a kambodžské vlády 1975-79). 
  
Bude bohatství, technologie a znalosti střední třídy vráceny 
mocným a vládám za nejnižší ceny jako za feudální vlády a 
zároveň bude nastolena globální datová diktatura s feudální 
vládou, která má možnost kdykoli vyhlásit krizi, aby zredukovala 
počet obyvatel a znovu vybudovala digitálně-feudální vládu pro 
užitek?    
 
 
Kromě toho se lze ptát:  
Proč lidé, kteří z vlastní iniciativy rozvíjeli vysoké duchovní 
schopnosti a zpřístupňovali své vědomosti všem lidem v jazyce 
lidu a poskytovali obyvatelstvu orientaci a lékařskou pomoc, 
léčitelství a přístup k vědomostem a osvícení (Sokrates, Galileo, 
Bruno, ve výčtu jmen by se dalo pokračovat knihami), byli 
odsouzeni nebo zničeni?  
(Viz lese majeste, spiklenecké procesy, procesy s náboženskou 
vírou a upalování čarodějnic v Evropě. )  

Byl snad člověk z lidu až do konce 18. století odrazován od čtení 
a psaní (ve většině států také školními poplatky), aby se nemohl 
vzdělávat a zvyšovat tak vzděláním a lepšími životními a 
výdělkovými možnostmi v rodině?  
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Neměl by si člověk kvůli nedostatku tvořivosti a vzdělání pomoci, 
aby byl vykořisťován jako užitečný člověk a nevolník, zůstal 
chudý a brzy zemřel, když už nemohl pracovat?  

Feudalismus a nevolnictví bránily člověku z lidu žít dostatečně 
dlouho, aby mohl rozvíjet svou mysl prostřednictvím vlastní 
zvědavosti a poznávání světa, a to i bez školy a výuky, pouze s 
pomocí přírody.  

Proč byli chudí a vaše práce zdaněni a feudálové mohli stále 
vydělávat na pracovním výkonu, aniž by sami platili daně. Co 
je na tom jiného než dnes? Zatímco velké firmy odvádějí daně 
pracujících pro stát, také je vybírají a dokonce si zákonem a 
vládou povolenými smluvními vztahy snižují daně z příjmu, za 
své služby organizátora i výběrčího daní, kontrolora nemocí a 
práce i tvůrce práce mezinárodně téměř na nulové daně a 
hromadí stále větší majetky a mohou si tak vytvářet prodejnou 
moc, lobbovat a ovlivňovat vlády a média podle vlastní vůle (jako 
kapitálově silná knížata s vládci říší za feudalismu).  

Úryvek z Wikipedie z 10. října 2020 o nevolnictví v Německu, 
které existovalo v různých formách po celé Evropě.  

 

 

 

(Výňatek z Wikipedie: Serfdom, je označen modře) Tento text je licencován 
pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. It uses 
material from the Wikipedia article "Schloss Biebrich". 
Seznam autorů je k dispozici ve Wikipedii. 

Stěhování z panství bez souhlasu pána panství nebylo ve Šlesvicku a 
Holštýnsku upraveno. Pán panství měl právo získat poddaného zpět od třetích 
osob. Mezi územními pány existovaly smlouvy o vydávání a ostatní šlechtici, 
města a řemeslnické cechy směli přijímat pouze ty poddané, kteří se mohli 
prokázat listinou od pána panství. Naproti tomu ve Württembersku platilo 
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několik nových pravidel: v roce 1455 zřejmě převládla svoboda stěhování; 
stěhující se osoba se musela zavázat pouze k placení daně z člověka. V roce 
1523 činila v jednom případě daň z člověka 36 hellerů (stříbrných grošů 
ražených ve Schwäbisch Hall).  

V roce 1495 byl vydán zákaz stěhování z panství Leibherr, v roce 1514 
všeobecné povolení k stěhování s dvacetiletým přechodným obdobím. V roce 
1520 bylo toto povolení urychleno, v roce 1537 bylo opět zrušeno. V roce 
1551 bylo právo odejít znovu uděleno a v roce 1598 bylo definitivně zrušeno. 
Právo odstěhovat se však neznamenalo, že by poddanství skončilo nebo bylo 
přerušeno cizím místním pánem; v jižním Německu spíše platil princip 
poddanského primátu.  

Poddanské daně, jako například daň z člověka, mohl pán panství vybírat i na 
místech, která mu nepatřila. Poddanské slepice, jimiž se každoročně znovu 
uznávalo poddanství, byly s velkým administrativním úsilím vybírány slepičími 
pány jako "Fasnachthennen" mimo vrchnost a místní panství a zapisovány do 
slepičí knihy stejně jako daň z člověka.  

 

ztráta svobody   

Nevolnictví vznikalo narozením, rozhodujícím faktorem bylo postavení matky. 
Pokud měl vdovec děti z několika manželství, mohlo to vést i k odebrání dětí.  

Svobodní lidé mohli upadnout do otroctví. K "zániku" svobodného stavu 
docházelo, když se svobodník usadil v oblasti, kde bylo venkovské 
obyvatelstvo nevolnické. I svobodně narozené děti se stávaly nevolníky, 
pokud se jimi po narození stali jejich rodiče. Ti, kteří se již nemohli ekonomicky 
uživit jako svobodní, se mohli stát nevolníky. Aby bylo toto prohlášení účinné, 
muselo být učiněno písemně ve formě kapitulačního dopisu. Hromadné 
přísahy podle prefabrikovaných vzorů, jimiž se poddaní zavazovali, že se 
svým tělem a majetkem neodcizí pánu panství, se vyskytly také ve 
Württembersku v letech 1282/1283 a 1296/1297 a v Basileji v roce 1499.  

Zrušení nevolnictví bylo možné provést propuštěním za úplatu a podle libosti 
pána panství. Nepřítomnost na panství měla za následek zánik poddanství. U 
svobodných osob činila tato doba 31 let, šest týdnů a tři dny, u ženatých osob 
deset let.  

Ve Württembersku docházelo ve výjimečných případech k výměně poddaných 
mezi jednotlivými pány, zejména na sousedních územích. Ke změně 
docházelo také z iniciativy poddaných, většinou když se chtěli oženit, a tedy 
odstěhovat, ale neměli peníze na výkup.  

Poddaní mohli být prodáváni se zbožím i jednotlivě. Obvykle zchudlá nižší 
šlechta prodávala poddané solventní vyšší šlechtě.  
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Rozdíl mezi otroctvím a nevolnictvím  

Pro rozlišení otroctví a nevolnictví existují tři hlavní názory, a to názor na 
rozdílnost, podobnost a totožnost obou. 

Rozmanitost  

Historický materialismus předpokládá vývojový rozdíl. Podle ní v otrokářském 
systému patřil veškerý odpracovaný produkt majiteli otroka, který z něj pak 
otrokovi dával tolik, aby mohl zůstat naživu. Ve feudalismu dostává nevolník 
nebo statkář nejprve celý produkt své práce, ale musí se vzdát části v 
naturáliích nebo penězích ve prospěch feudála. To znamená, že na produktu 
se podílí nejen utlačovatel a drancovatel, ale také utlačovaní a drancovaní. 
Nadprodukt připadá více či méně feudálnímu pánovi, ale skutečnost, že část 
produktu právem náleží nevolníkovi a že tuto část lze v mnoha případech 
zvýšit vyšší prací, činí feudální systém ve srovnání se starověkým pokročilým 
a umožňuje jeho existenci na prvním místě.  

Podobnost  

Mezinárodní smlouvy a vnitrostátní trestní zákony, které je provádějí, rovněž 
předpokládají rozdíl mezi otroctvím a nevolnictvím, ale nařizují stejný právní 
důsledek, a to absolutní zákaz. Podle Úmluvy o otroctví z 25. září 1926 je 
otroctví "stav nebo postavení osoby, která vykonává pravomoci spojené s 
vlastnickým právem nebo některou z nich". Teprve o třicet let později byla v 
Dodatkové úmluvě o zrušení otroctví ze 7. září 1956] doplněna právní definice 
nevolnictví: "Nevolnictví je stav nebo právní postavení osoby, která je podle 
zákona, zvyku nebo dohody povinna žít a pracovat na pozemku patřícím jiné 
osobě a poskytovat jí určité placené nebo neplacené služby, aniž by mohla 
své postavení samostatně změnit."  

Článek 4 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z 10. prosince 1948 a čl. 4 
odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech hovoří o zákazu otroctví nebo 
nevolnictví, stejně jako čl. 5 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie 
ratifikované v roce 2009. Trestní ustanovení o otroctví a nevolnictví bylo v 
letech 1866 až 2005 obsaženo v téměř stejném znění v § 234 trestního 
zákoníku Severoněmecké konfederace, Německého císařství a Spolkové 
republiky Německo, který byl důsledně počítán stejným způsobem; od roku 
2005 do roku 2016 se odpovídající ustanovení nacházelo v § 233 trestního 
zákoníku a od roku 2016 v § 232 trestního zákoníku. 

L 

Od 16. století se v Evropě pomalu zaváděly první školy s 
povinnou školní docházkou, která se pak přenášela do větších 
národních oblastí až do počátku industrializace v 18., 19. a 20. 
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století, v jejímž zprostředkovatelském poslání školy však byly 
vyloučeny všeobecné znalosti, představivost a tvořivost a 
předmět byl redukován na nejdůležitější kulturní techniky pro 
"pracovníky s předmětem ABC". Výuka předmětu a jeho 
obsahových omezení bez výuky tvořivosti se přenesla (s určitými 
reformami) z 19. století do současného vzdělávání a zachovala si 
hlavní orientaci na vyloučení tvořivosti a inovace. Klasické 
"Studium Generale", které propojuje a rozšiřuje oblasti poznání, 
stát zpravidla nenabízí, nebo jen v omezené podobě na 
univerzitách. Kvalita "Studium Generale" je ponechána na vlastní 
iniciativě a poznávacích schopnostech jednotlivce (viz také 
Leonardo da Vinci) a zůstává na něm, aby (i přes četné 
překážky) našel pokrok a inovace díky vlastní iniciativě.  

Výňatek z Wikipedie Povinná školní docházka 
Tento text byl převzat z článku Schloss Biebrich na anglické Wikipedii a je 
dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Seznam autorů je k dispozici ve Wikipedii. 
 
Přestože Ženeva zavedla povinnou školní docházku v roce 1536 a následně i 
další státy[2] a vévodství Falc-Zweibrücken v roce 1592[3] jako menší státní 
útvar a město Štrasburk následovalo s příslušným zákonem již v roce 1598, 
většina evropských států zavedla povinnou školní docházku (Rakousko 1774, 
Švýcarsko, USA), která zahrnovala i domácí výuku, nebo povinné vzdělávání 
(Lichtenštejnsko 1805, Francie 1882, Německo1919[4]) až v 18. století. 
 
Pro po Thomas Malthus a sociální darwinismus přidělil dnešní 
myslitelé a údajné lidstvo zachránci (v době Francouzské 
revoluce 1789 -1799) je realizovat organizovanou minimalizaci 
lidstva pro zachování druhů z následujících důvodů. Tento model 
feudálního pána je již dávno vyvrácen vědeckými fakty, studiemi 
a vývojem lidstva až do dnešních dnů a má odvádět falešnými 
informacemi, maskovanými za vědecké studie, pozornost od 
skutečnosti, že jde pouze o udržení a využívání užitečného 
lidského postoje za použití  
eutanazie a eugenická opatření pod vlajkou ochrany životního 
prostředí a virů v zájmu zachování lidstva. Následovala 
beztvořivost pod rouškou vědecké osvěty, v níž byla rostoucí 
světová populace prezentována jako hrozba, a nikoli jako etický 
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přínos rozvoje demokracie. To, co se skutečným tisíciletým 
vývojem i výzkumem založeným na důkazech a stonásobných 
dokumentech, také po vybudování prvních demokracií, s růstem 
světové populace ukázalo jako nesprávné, je prokázáno.   
 
Výňatek z Wikipedie o Thomasi Malthusovi (1766 -1834) 
Tento text byl převzat z článku Schloss Biebrich na anglické Wikipedii a je 
dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Seznam autorů je k dispozici ve Wikipedii. 
  
V kritice optimistického názoru Williama Godwina na dokonalost lidské 
společnosti a její hlavní schopnosti řešit problémy Malthus ve své Eseji o 
principu populace (1798) vyzdvihl přelidnění jako problém rozvíjející se 
ekonomiky a společnosti. Malthus prezentuje jako zjevnou osudovou 
nutnost, že lidstvo slepě poslouchalo zákon neomezeného růstu, zatímco 
prostředky obživy, které mu umožňovaly žít, se nezvyšovaly ve stejném 
poměru. Tato skutečnost se mu zdála natolik prokázaná, že ji neváhal 
prohlásit za matematický axiom. Tvrdil, že lidí přibývá geometrickou řadou 
a potravin aritmetickou řadou. V číselném příkladu: Pokud má pár čtyři děti 
a ty mají zase čtyři děti na pár, populace se odpovídajícím způsobem 
zvýší; ale zvýšení produkce potravin nenásleduje ve stejném poměru. 
Lepší zavlažování zvyšuje produktivitu přibližně o 20 %. Tento nárůst však 
pak již žádný další nárůst nepřináší. Podle Malthuse tedy přijde doba, kdy 
zásoby přestanou stačit pro počet obyvatel Země, pokud by znovu a znovu 
nezasahovaly korektivní faktory, jako jsou nemoci, bída a smrt, aby 
obnovily rovnováhu. Malthus tak vyjádřil svůj vědecký i morální úsudek o 
nešťastnících v pasáži textu, kterou v pozdějších vydáních vyškrtl, ale 
která byla považována za charakteristickou pro ducha jeho učení: 
"Člověk," řekl, "který se narodí v již obsazeném světě, když jeho rodina 
nemá prostředky, aby ho uživila, nebo když společnost nepotřebuje jeho 
práci, takový člověk nemá nejmenší právo požadovat nějaký díl potravy a 
je opravdu příliš na zemi. Na velké hostině přírody pro něj není vyhrazeno 
žádné místo. Příroda mu přikazuje, aby odešel, a ani tento příkaz 
nezapomene splnit."[3] 
 
Feudální model otroctví a nevolnictví, hojně využívaný 
vládnoucími vrstvami, byl dále posílen filozofií eutanazie 
Thomase Malthuse (Principy populace a Principy ekonomie) a 
sociálním darwinismem, jehož cílem bylo zkrátit délku lidského 
života. Tato myšlenka feudálních pánů podněcující k masovému 
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vraždění se ukázala nejen jako vědecky chybná, ale také s 
opačným účinkem na přežití lidstva a byla zjevně vyvrácena 
pozitivním vývojem počtu obyvatel, kreativitou světové populace 
a těžbou zdrojů. To však nezabránilo tomu, aby nelidská 
myšlenka eutanazie Thomase Malthuse (v 19. století 1,65 
miliardy lidí ve znamení Francouzské revoluce), Hitlera nebo 
převlečená za sociální darwinismus přežila až do dnešních dnů 
se 7,8 miliardy lidí v roce 2020 a žije dál jako totální útok na 
podstatu lidského bytí, jako sociální třídní, rasová, chudinská 
nebo věková eutanazie, stejně jako v podobě nucené sterilizace 
za účelem záchrany světa, maskované globální PR zaměřenou 
na diskusi o ochraně životního prostředí.  
 
Úryvek z Wikipedie o eugenice 
Tento text byl převzat z článku Schloss Biebrich na anglické Wikipedii a je 
dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Seznam autorů je k dispozici ve Wikipedii. 

 
Pod vlivem nacistické rasové hygieny mnozí politici a vědci myšlenky 
eugeniky opustili. Všeobecná deklarace lidských práv byla podepsána 
Organizací spojených národů v roce 1948 a obsahuje větu: "Muži a ženy 
ve věku způsobilém k uzavření manželství mají právo uzavřít manželství a 
založit rodinu bez jakéhokoli omezení z důvodu rasy, národnosti nebo 
náboženství." V roce 1978 vyhlásilo UNESCO základní rovnost všech lidí 
za ideál. [76] 
V reakci na radikalizaci za nacistů se téměř všechny země odvrátily od 
dříve praktikované eugenické politiky, i když tato myšlenka nezmizela. 
Julian Huxley, první generální ředitel UNESCO a spoluzakladatel 
Světového fondu na ochranu přírody, který byl také předsedou Britské 
eugenické společnosti a zastáncem eugeniky, v roce 1947 řekl: 
"[I] když je pravda, že jakákoli radikální eugenická politika bude po mnoho 
let politicky a psychologicky nemožná, bude důležité, aby UNESCO 
dohlédlo na to, že eugenický problém bude zkoumán s největší pečlivostí 
a že veřejnost bude informována o problémech, které jsou v sázce, aby se 
mnohé, co je nyní nemyslitelné, stalo alespoň myslitelným." 
 
"Ačkoli je jistě pravda, že jakákoli radikální eugenická politika bude 
politicky a psychologicky nemožná ještě mnoho let, bude důležité, aby 
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UNESCO uznalo, že problém eugeniky je studován s maximální pečlivostí 
a že veřejné povědomí je informováno o faktech do té míry, že se 
nemyslitelné stává alespoň myslitelným." 
- Julian Huxley[77] 
Učebnice z 20. až 40. let 20. století často obsahovaly popis vědeckého 
pokroku v souvislosti s eugenickými postupy. Mnoho raných vědeckých 
časopisů o genetice obsahovalo články o eugenice. V poválečném období 
byla řada těchto odkazů odstraněna. Vědecké časopisy dokonce změnily 
své názvy. Například v roce 1969 se Eugenics Quarterly přejmenoval na 
Social Biology. Někteří významní akademici však eugeniku nadále 
podporovali. V roce 1963 svolala nadace Ciba konferenci o budoucnosti 
člověka, na které vystoupili tři renomovaní biologové a nositelé Nobelovy 
ceny (Hermann Muller, Joshua Lederberg a Francis Crick) ve prospěch 
eugeniky. [78] Také v církevní sféře se nadále ozývaly pozitivní hlasy k 
eugenice; například ještě v roce 1953 papež Pius XII. v nótě k "Prvnímu 
mezinárodnímu sympoziu o genetické medicíně"[79] prohlásil, že základní 
přístupy eugeniky a genetiky jsou morálně správné. [80]  
 
Nacistické období  
→ Hlavní článek: Nacionálně socialistická rasová hygiena 
Ve Třetí říši měla být sociálně-politickými opatřeními zvýšena porodnost 
"árijských" rodin a "životu nehodnému života" mělo být zabráněno, měl být 
segregován a zničen. Po nástupu Hitlera k moci byl již v červenci 1933 
zaveden eugenický sterilizační zákon jako důležitá součást 
nacionálněsocialistické ideologie ("Zákon o prevenci dědičně nemocného 
potomstva"): Na rozdíl od dřívějších návrhů počítal i s nucenou sterilizací, 
připisoval dědičnou méněcennost poměrně velkým skupinám obyvatelstva 
a - bez precedentu v mezinárodním srovnání - skutečně vedl ke sterilizaci 
asi 300 000 lidí v několika letech do roku 1939, přičemž do roku 1945 se 
toto číslo zvýšilo o dalších 60 000. Někteří z postižených v důsledku 
sterilizace také zemřeli.  

Pro srovnání: V USA bylo v letech 1907-1939 sterilizováno asi 31 000 lidí, 
ve Švédsku v letech 1934-1948 asi 12 000. Žádosti o odškodnění byly ve 
Spolkové republice Německo po mnoho let zamítány. Teprve koncem 70. 
let 20. století byl nuceně sterilizovaným osobám přiznán invalidní důchod. 

Zákon umožňoval cílenou sterilizaci v případě různých onemocnění, u 
nichž bylo podezření na genetické příčiny, a to v případě "vrozené 
imbecility, schizofrenie, cirkulární (maniodepresivní) šílenství, dědičné 
padoucnice, dědičného svatovítského tance (Huntingtonovy chorey), 
dědičné slepoty, dědičné hluchoty, těžké dědičné tělesné deformace, [...] 
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těžkého alkoholismu". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Právo a vysvětlení, Mnichov: J.F.Lehmanns 
Verlag, s. 56). O sterilizaci musely rozhodovat "dědičné zdravotní soudy" 
na žádost dotyčné osoby, jejího opatrovníka nebo úředních lékařů, 
případně ředitelů ústavů, a po takovém rozhodnutí měla být provedena "i 
proti vůli osoby, která měla být učiněna neplodnou" (Gütt et al. 1934: s. 
58). 
Na rozdíl od jiných evropských zemí vedla tato radikální varianta eugeniky 
v nacistickém Německu nakonec také k systematickému "vyhlazování 
života nehodného života", které bylo přinejmenším usnadněno eugenickou 
devalvací "méněcenných". Již v roce 1929 Hitler na sjezdu říšské strany v 
Norimberku prohlásil: 

"[...] kdyby Německo mělo milion dětí ročně a odebralo 700 000 až 800 
000 těch nejzranitelnějších, mohlo by to v konečném důsledku vést 
dokonce k nárůstu síly." 

Akce T4 z let 1939 až 1941 byla opět mostem k holocaustu evropských 
Židů.  
 

Když byla eugenika zdiskreditována nacistickou říší, 
potřebovali zastánci eugeniky nové strategie. Proto se v roce 
1946 stal Julian Huxley, viceprezident Britské eugenické 
společnosti, prvním generálním ředitelem UNESCO (United 
Nations International Educational, Scientific and Cultural 
Organization). Z oficiálního dokumentu OSN "UNESCO, jeho 
účel a filozofie" vyplývá, že: 

"Ačkoli je jistě pravda, že radikální eugenická politika bude 
politicky a psychologicky nemožná ještě mnoho let, bude důležité, 

aby UNESCO dohlédlo na to, že eugenický problém bude 
zkoumán s největší pečlivostí a že veřejnost bude o tomto tématu 

informována, aby se mnohé, co se dnes zdá být nemyslitelné, 
stalo alespoň znovu myslitelným." 

 
  Cílem bylo obléci téma eugeniky nebo kontroly populace do 
zcela nového a pozitivního hávu jako záchrany lidstva. 
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Eugenika od nynějška znamená: Ochrana Země před 
vykořisťováním, znečištěním a ekologickou katastrofou 
způsobenou člověkem, nikoliv průmyslem a jeho 
lobbistickou legislativou vlád.  
Následovala desetiletí "osvěty", kdy se rostoucí světová 
populace vykreslovala jako hrozba pro lidstvo, aby se životní 
prostředí, které praská ve švech, přičítalo růstu světové 
populace, přičemž se zapomínalo, že lidé nemají žádnou moc, 
aby zabránili průmyslu a vládám vyrábět nebo produkovat 
věci, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Protesty a 
demonstrace byly znemožňovány policejními zásahy a 
diskreditovány médii, počty účastníků byly zapisovány jako 
ojedinělé výstřednosti a koncepce udržitelného životního 
prostředí nebyly předkládány, ale v některých případech 
zdaněny a nařízeny. Naopak zastaralá odvětví škodlivá pro 
životní prostředí jsou financována silnými lobbistickými 
nabídkami.  
(Volební koncepty stran prostřednictvím řízených a 
soustředěných zpráv v médiích), které chrání a dotují tento 
průmysl. S korupcí zachování pracovních míst se investuje do 
starých technik škodlivých životnímu prostředí, a ne do 
vzdělání, druhého osvícenství, Studium Generale, 
podpory kreativity obyvatelstva, vzdělávání a přímé 
demokracie, základního příjmu lidí i do společné 
ekologické budoucnosti všech občanů. 
  
 
Kronologie eugeniky ve 20. a 21. století: 
- V roce 1948 Huxley založil Mezinárodní svaz ochrany přírody 
(IUCN).  
 



 

 
22 

- V roce 1961 Huxley založil Světový fond na ochranu přírody 
(WWF). Dalšími zakládajícími členy byli například Godfrey A. 
Rockefeller, nizozemský princ Bernhard a manžel anglické 
královny Alžběty II., princ Philip.  
 
- V roce 1969 vydal prezident Nixon zprávu "Populační růst a 
americká budoucnost", která byla vypracována pod vedením 
Johna D. Rockefellera. Že šlo zřejmě o to, aby se eugenika 
stala opět nadějí, Následující citace ze zprávy ukazuje 
souvislost s eugenikou:  

"Počet obyvatel nemůže růst donekonečna. Nikdo to 
nezpochybňuje a my jsme v našem nálezu uvedli, že se 
domníváme, že národ by měl nyní přivítat a plánovat 

stabilizovanou populaci." 
 
- V roce 1972 se ve Stockholmu konala první mezinárodní 
konference o životním prostředí. Předsedal jí Maurice Strong, 
blízký přítel Davida Rockefellera. Od té doby se 
environmentální hnutí v posledních desetiletích zaměřilo na 
jiné krizové problémy, jako jsou kyselé deště, ozónová díra, 
tropické lesy atd., a obviňovalo z toho spíše růst světové 
populace než odpovědnost vlád a výrobních podniků. 
 
Nakonec byl v roce 1988 založen IPCC ["Mezivládní panel pro 
změnu klimatu"], tzv. Zprávy vypracované Klimatickou radou 
sloužily jako autoritativní zdroj pro média a mnoho dalších 
mluvčích "globálního oteplování", například pro bývalého 
viceprezidenta USA Ala Gora. Mezitím se otázka globálního 
oteplování a s ním spojeného snižování emisí CO2 dostává 
stále více do popředí, takže se dnes stala hlavním tématem v 
politice i na setkáních předních elit, čímž se kruh eugeniky 
uzavírá.  
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 -1988 Princ Philip se vyjádřil pro německou tiskovou 
agenturu:  

"Až se znovu narodím, chci se vrátit jako smrtící virus, abych 
přispěl k řešení problému přelidnění." 

 
-2021 Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová na 
Světovém ekonomickém fóru varovala před další pandemií, 
pokud nebudou splněny klimatické cíle. 
 
Dnešní zastánci eugeniky tak dostávají nový impuls díky 
uvolněnému kapitalismu smíšenému s myšlenkou sociálního 
darwinismu.  
 
Výňatek z Wikipedie Sociální darwinismus 
Tento text byl převzat z článku Schloss Biebrich na anglické Wikipedii a je 
dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Seznam autorů je k dispozici ve Wikipedii. 
Sociální darwinismus je společenskovědní teorie, která zastává biologistický 
determinismus jako světonázor. Ve druhé polovině 19. století a až do druhé 
světové války byl velmi oblíbený. Chybně interpretuje dílčí aspekty darwinismu 
ve vztahu k lidským společnostem a vidí jejich vývoj jako výsledek přírodního 
výběru v "boji o existenci". Podle Franze M. Wuketitse se různé odrůdy 
sociálního darwinismu shodují na třech základních tvrzeních:  

- Teorie výběru je plně použitelná v sociální, ekonomické i morální oblasti 
a má zásadní význam pro rozvoj lidstva. 

- Existuje dobrý a špatný genetický materiál. 
- Dobré dědičné vlastnosti je třeba podporovat, špatné vymýtit. 

Jednou z kritik sociálního darwinismu je nekritické a chybné přenášení 
biologických zákonů na lidskou společnost. Kromě toho některé z jejích 
základních předpokladů Darwinova teorie nepokrývá a moderní věda je 
považuje za zastaralé. Tento přenos Darwinových teorií, založený mimo jiné 
na naturalistickém omylu, nemůže nutně vycházet z Darwinova díla a ani 
vzdáleně neodpovídá Darwinovu pohledu na svět a člověka.  
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Argumentace eugeniků, zastánců eutanazie a sociálních 
darwinistů byla vědecky vyvrácena a dnes je považována za 
mýtus masového vraždění a genocidy, který ospravedlňuje 
vykořisťování lidských bytostí i udržování moci feudálních 
panství. 
 

Ale zpět k historii vývoje vzdělávání v populacích.  

Aby mohla pokračovat industrializace doma a mezinárodní 
konkurence, byla dělníkům a občanům po revolucích, povstáních 
a nepokojích poskytnuta parlamentní demokracie s lidskými 
právy, protože dělníci byli pro ekonomiku potřební?  

Internetová média dodnes dávají obyvatelstvu možnost, aby se 
bez vlivu feudálů a bez obav z budoucího poddanství samo 
informovalo nebo šířilo vlastní informace po celém světě. Naproti 
tomu se zdá být možné, pokud člověk prolétne novou mediální 
krajinou, že PR a mediální dezinformační průmysl, že 
sebeinformace lidí, s falešnými zprávami ve všech médiích 
zmást, destabilizovat, rozdělit a pokusit se zdiskreditovat.   
 
Nová "industrializace 4.0" robotů a samoučících se programů 
učiní v budoucnu monotónně pracující dělníky zbytečnými. Lidé 
tak mají čas přemýšlet, dále se vzdělávat a rozšiřovat své tvůrčí 
schopnosti, šíři a hloubku informací prostřednictvím nových médií 
a selektivně oddělovat falešné zprávy od skutečných informací 
tím, že je zpochybňují. V současné době vzniká v demokracii 
dlouho potřebný rozhodný a vzdělaný demokrat, který požaduje 
více demokracie, spolurozhodování a spoluvytváření zákonů pro 
podniky a zdroje na ochranu lidstva a budoucího rozvoje.  
 
Poznatky o informačních, populárních a mediálních rituálech nám 
mohou ukázat, kde jsme ve svém vývoji udělali chybu a jak tyto 
informační rituály připravily půdu pro vražedné egoistické 
systémy v sociálních systémech států, které myslí a jednají 
pouze v sebeomezujících skupinách.  
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Německý sociální filozof Niklas Luhmann se v roce 1996 takto 
vyjadřuje k uměleckému vzorci tvořivosti a evoluci neuronální a 
epigenetické efektivní informace sociálních systémů:  
"Můžeme o něm uvažovat jako o evolučním výdobytku, který se 
po vynalezení a zavedení stane samočinným. Přeneseme-li 
výsledek na systém moderní společnosti, který prostřednictvím 
voleb uvádí v život a vyřazuje z něj své struktury, vidíme 
výsledek evoluce."  
 
Objev využití nových informací z tvořivosti nebo strachu k 
ovládání lidí nebo celých národů prostřednictvím formování 
neuronových sítí a také epigenetiky prostřednictvím mediálních 
informací byl po letech potvrzen výzkumem vědců, jejichž 
výsledky byly oceněny Nobelovou cenou za medicínu.   
 
Před pětasedmdesáti lety byl Hermann Göring u norimberského 
procesu tázán: "Jak jste přiměl německý lid, aby s tím vším 
souhlasil? Řekl:  
"Lidé samozřejmě nechtějí válku. (...) Ale koneckonců jsou to vůdci 
země, kdo určuje politiku, a je vždy snadné přimět lid, aby se podřídil, 
ať už jde o demokracii, fašistickou diktaturu, parlament nebo 
komunistickou diktaturu." ( ....). "To je všechno hezké, ale lidi lze 
vždycky donutit, aby poslouchali příkazy vůdců, ať už s volebním 
právem, nebo bez něj. Je to velmi jednoduché. Nemusíte dělat nic 
jiného, než říkat lidem, že jsou napadáni, a obviňovat pacifisty z 
nedostatku vlastenectví a tvrdit, že ohrožují zemi. Tato metoda 
funguje v každé zemi."  
(Zdroj: Norimberský deník, Fischer Verlag)  
 
Nicméně ani v demokratických zemích se dodnes ve školách a 
na univerzitách nevyučuje kreativita, inovační technologie, 
vynalézavost a epigenetický vzorec kreativity a léčebného umění. 
IQ, zdraví a svoboda obyvatelstva jsou stále znovu sabotovány 
Fake News nebo mediálně připravenými a přehnanými, stejně 
jako nejvyššími zprávami o událostech vyvolávajících strach v 
médiích (a tím i demokracii).   
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Je to historie a dlouho známo, že četné držitelé znalostí, což 
vedlo k přenosu znalostí, kreativita, zdraví svépomoci lidí 
feudálními pány ve vědomí obyvatelstva s obviňováním Fake 
News mobbed a ne jako šiřitel znalostí, kreativita a svépomoc 
znalostní poslové podporoval, ale byli mocenskými systémy 
hromadně označováni za kacíře, čarodějnice, urážlivce majestátu 
nebo stoupence spiknutí, spiklence a škodiče lidu, většina 
obyvatelstva byla feudálními pány vedena (také prostřednictvím 
odměn) k jejich udávání, ostrakizaci, pronásledování nebo 
zabíjení. Nicméně během tří století se s první vlnou vzdělanosti 
pomalu rozvíjela demokracie, v níž feudálové už nebyli se svým 
systémem vlády v popředí a mohli působit jen skrytě. 
 
 
Měl v některých státech majetek, technologie a znalosti střední 
třídy (jako v Hitler do roku 1945;, v Kambodži 1975-1979, v NDR 
do roku 1989, v Rusku do roku 1991, v Číně 1949 do konce 70. 
let) připadají státu nebo jsou zakázány, protože střední třída a její 
zaměstnanci (podniky do 499 zaměstnanců -bez ohledu na roční 
obrat- představují v roce 1999 podle Spolkového statistického 
úřadu v Německu 98 %,8 % střední třídy v zemi) může zaručit 
svobodný rozvoj země, lidé jsou nezávislí na státu, mohou 
pracovat na ekonomických statcích a také žít svobodně, bez 
důstojného vedení státu a alespoň již bez vykořisťování a 
korupce ze strany státu? V Číně je od 70. let komunistická 
ideologie nahrazována pragmatismem a budováním datové 
diktatury "Čína už není komunistická," říká čínský historik a 
bývalý člen Akademie společenských věd Zhang Lifan: "Je tu 
elitářský kapitalismus, který před sebou nese socialistickou 
vlajku," říká. "U moci jsou nyní lidé s obrovským majetkem. 
Využívají nižší třídy." Privilegovaní si podle něj monopolizovali 
majetek, zdroje a moc v rukou strany. "Několik oligarchů má 
obrovské bohatství a sociální rozdělení je velmi nespravedlivé." Z 
komunismu podle něj zbyla jen autokracie - autokracie majetné 
třídy." "Vytvářejí iluzi, aby oklamali lidi."  "Sami tomu nevěří. To, 
co dělají, je přesný opak toho, co říkají." Citace z Andreas 
Landwehr, dpa 
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Dějiny říší ukazují, že k oslabení populace v zemích v počtu a 
zlomení zbytku ve vůli je třeba nejprve vymazat pěstovanou 
kulturu a etickou paměť šířením strachu, krizí, válkami, je třeba 
oslabit nebo zlikvidovat střední třídu v zemích a přetáhnout 
knížata na stranu císařů (v dobách Říma vládnoucí struktury 
okupované země, ve středověku knížata nebo částečně i občany 
měst, viz také, jak Mao, Hitler, Stalin, Kambodža nebo NDR 
zbavili ještě ve 20. století střední třídu a vzdělané občany, kteří 
se z jejich pohledu nepodřizovali vládě, jejich lidských práv a jak 
je zbavila lidských práv NDR. Století jejich lidských práv okradli a 
miliony v koncentračních táborech k otrocké práci vykořisťování v 
Menschnutzhaltung nebo masovým vražděním zlikvidovali a 
většinu obyvatelstva média o skutečném pozadí oklamali).  
 
Jak se středověké zákony a předpisy v některých diktátorských 
zemích podobají. 
 
 
Šílení lidé s vymytými mozky,  
ve středověku = posedlí a čarodějnice / 
za diktátorů ve 20. století; bez válečných obětí jen za Hitlera cca 50 - 60 milionů lidí, za Stalina 
nebo Maa = škůdci lidu, kteří jsou vězněni, využíváni jako otroci pro pokusy na lidech a zabíjeni.  
 
Popírači, protivládní spiklenci...  
ve středověku = nevěřící a kacíři /  
za diktátorů ve 20. století; bez válečných obětí jen za Hitlera cca 50 - 60 milionů lidí, za Stalina 
nebo Maa = škůdci lidu, kteří jsou vězněni, využíváni jako otroci pro pokusy na lidech a zabíjeni.  
   
Nonkonformisté nebo myšlenkoví rebelové, kteří ohrožují 
řád a žádoucí budoucnost a musí být odstraněni z veřejného 
povědomí.  
ve středověku = veřejně popraven nebo poslán do vězení /  
za diktátorů ve 20. století; bez válečných obětí jen za Hitlera cca 50 - 60 milionů lidí, za Stalina 
nebo Maa = škůdci lidu, kteří jsou vězněni, využíváni jako otroci pro pokusy na lidech a zabíjeni.  
 
 
Nic z toho není tajné. Historici to již dávno prokázali. Otázka 
vývoje společenského systému dneška zní: Kdy přijde 
poptávka obyvatelstva po přímé demokracii a udržitelném a 
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etickém kapitalismu, který nám kromě vysokého 
ekonomického růstu umožní i nelitování a neznečišťování 
životního prostředí?  
 
Více než sedmi až osmi miliardám lidí mohou dnešní vlády 
vládnout i s větším počtem vojáků a policistů, aniž by dále 
rozšiřovaly systémy elektronického sledování občanů, pouze 
omezováním základních práv lidí, novými zákony a nařízeními a 
porušováním základních zákonů a ústav států a za pomoci médií 
a parlamentních demokracií ve státech (viz také dnešní 
uprchlické proudy). Pokud chtějí staré politické systémy i nadále 
vládnout podle starých tradičních principů, musí omezit svobody 
a zaručená práva občanů v základních zákonech nebo ústavách 
tak, aby mohly kdykoli, aniž by se ptaly občanů, vyhlásit 
výjimečný stav s dalšími omezeními práv občanů, a to i v případě 
10 nebo 13 miliard lidí.  
 
Osudová či netvořivá minimalizace světové populace 
válkami, pandemiemi či sterilizací a hysterií ze strachu 
neřeší problémy lidstva, ale podřezává všem lidem nohy do 
budoucna, protože rostoucí tvořivost je omezována či 
ničena internetem a právě se uvědomující, K I lépe 
použitelnou, rojovou inteligencí.  
 
Snížení IQ nebo kreativity světové populace vede k omezení 
duševních zdrojů. 
Za svůj vývoj vděčíme pouze vytrvalosti a vynalézavosti několika 
lidí.  
Omezení inteligence strachem vede již během 70 let ve vztahu k 
dosud svobodným společnostem ke strachu z budoucnosti, 
nedostatku radosti ze života, nedostatku motivace a bez síly ze 
života s dětmi k nesmyslné existenci, v níž obyvatelstvo s 
myšlením a jednáním neorientovaným na udržitelnost vede ke 
kriminalitě, terorismu, ale i k omezeným inovacím a k omezení 
ekonomických systémů, k chudobě, nemocem nebo nesvobodě a 
snižování imunitní síly. Výsledkem je pak obrácený ráj, který 
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vytváří upadající, znovu vyhraněné fašistické kultury a války a 
feudální systémy vlády.  
 
Vyvstala otázka: Proč tomu tak je?  
Zatímco my potřebujeme novou udržitelnost a pokud možno 
nekonečné a eticky využívané zdroje pro další nárůst světové 
populace. 
 
Jak může dojít k takovému vývoji? 
Je to tak, že zaostalé feudální síly již před lety na základě studií 
poznaly, že globální vývoj, který začíná u obyvatel zemí a vede k 
zavedení přímé demokracie, povede k rozpadu moci stran a 
politiků, stejně jako globálních korporací a megakapitálu, a 
ustoupí novému humánnímu, etickému kapitalismu?   
 
Je začátek třetího tisíciletí posledním okamžikem, kdy se 
mocní i někteří politici mohou ještě aktivně zapojit do snahy 
zabránit nadcházejícímu rozvoji přímé demokracie, protože 
ve společenských systémech světa lze vyčíst následující 
změny:  
 

1. Umělá inteligence osvobozuje lidi od monotónní práce 
a prostřednictvím nových médií jim poskytuje životní čas a 
informace pro evoluční myšlení.  
 
Fake News, které mají vyvolat strach a zabránit zavedení 
přímé demokracie: Umělá inteligence likviduje 50 % 
pracovních míst na celém světě. Nezaměstnaní musí být 
trvale podporováni a neplatit nic do důchodových a 
sociálních fondů.   
  

2. prostřednictvím předvídatelné druhé renesance a 
osvícenství se v populaci rozplynou obavy z budoucnosti 
a znovu se uvolní geneticky dostupná kreativita. 

 
      Fake News k vyvolání strachu a prevenci  
      zavedení přímé demokracie: jak se stále více a více  
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      více, nikoliv pracující, kteří bez práce více   
      Čas na přemýšlení a výměnu myšlenek, stejně jako na  
      Internet pro INFORMACE a diskuse   
      mít demokratický hlas a nakonec    
      přímou demokracii jako dlouho očekávanou   
      Krok sociálního systému bude vyžadovat. 
 

 
3. starší a zdravější obyvatelstvo má stále více času beze 

strachu přemýšlet o společenském systému, ve kterém 
chce žít, a demokraticky se ho dožadovat svými lidskými 
právy, 

Fake News, které mají vyvolat strach a zabránit zavedení 
přímé demokracie: Lidé jsou čím dál starší, a protože už 
nepracují, jsou zátěží pro fondy důchodového a sociálního 
zabezpečení, které jsou živeny z odvodů a daní z pracovní 
doby, 

4. růst osvíceného, samostatně myslícího světového 
obyvatelstva rozbíjí mocenský monopol vlád a skrytých 
globálních feudálů prostřednictvím přímé demokracie.   

          Fake News vyvolat strach a zabránit     
          Zavedení přímé demokracie: růst  
          světové populace urychluje negativní    
          environmentální procesy, energie, potraviny, odpady atd., 
stejně jako   
          globální oteplování, výdaje na   
          školského a zdravotnického systému, jakož i na důchody a  
          Fondy sociálního zabezpečení jsou stále více   
          nezaměstnaných ve světové populaci   
          a povede k další masové migraci, 
          (zatímco pro přibližně 7 miliard lidí vzdělání není    
          již není potřeba).     
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Body 1 - 4 již nelze pokrýt a už vůbec ne řešit PR zprávami v 
médiích, volebními dárky a nepravdivými vědeckými informacemi 
v dnešním mediálním prostředí. Vedou k falešnému 
záchrannému závěru mocných PÁTÉ ještě větší nelidskosti 
myšlenky feudálního panství po vzoru Tomáše Mulluse:  
 
Lidé, kteří jsou zbyteční, by měli zemřít. 
 
Zapomíná se přitom na,  

a.) že v informační síti (podle obecné teorie informací Dietera 
Liedtkeho) společnosti neexistují zbyteční lidé. 

b.) že tyto negativní podmínky; životního prostředí, klimatu, 
toxinů v životním prostředí, zdravotních systémů, 
průmyslových potravin, nouzového rozvoje tvůrčího 
vzdělávání byly schváleny a podporovány některými 
vládami s ústupky průmyslu a obchodu a chybějícími 
následnými změnami; 

 
1.) přijmout zákony o udržitelné výrobě a produkci,   

 
2.) vytváření zákonů o udržitelných zdrojích,  

 
3.) transformace vzdělávacího systému pro etickou a 

kreativní populaci,   
 

doprovázet obyvatelstvo v procesu spoluúčasti na 
životním prostředí prostřednictvím informací,  

 
4.) zavést mediální kodex proti šíření strachu,  

          pouze krize současné doby ukazují, že prostřednictvím   
          Selhání vlád při řešení těchto katastrof     
          by se mohl vyvinout.  
 
Jednají tak některé vlády a ukazují na obyvatelstvo: Zastavte 
zloděje!  
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Domnělý zloděj má být vyděšen do paralýzy strachu (podle 
vládních směrnic pro média i mediálních a PR zpráv) nařízenou, 
všude patrnou mocí viditelných vládních opatření a upadnout do 
falešného vědomí viny a vzdát se pod silným strachem, za 
přítomnosti veřejného mediálního mínění, zákonů, nařízení, 
policie a armády do svého osudu (jako nájemník bez možnosti 
získat majetek a bezpečí), který byl většině obyvatel (postupně 
až 90 %) nařízen z vyšší moci jako nevyhnutelný.  
 
 

K současnému viru Corona  

Ovládání společnosti prostřednictvím obav z pandemie? 

Nejprve několik dobrých zpráv.  

Pandemie Corona ztratí na děsivosti a bude ji možné 
zvládnout, až se poučíme ze svých chyb a naučíme se žít s 
mnohem smrtelnějšími pandemiemi bez plošných vládou a 
médii nařízených výluk a hysterie ze strachu.  

Za tímto účelem je třeba zohlednit složení vakcín a jejich 
komulativní účinné látky s budoucími očkovacími látkami pomocí 
studií o celkovém zdravotním riziku, které tato časově posunutá 
očkování způsobují u různých věkových a rizikových skupin (a 
zda vakcíny oslabují imunitní systém umělým virovým útokem a 
připravují ho na další silnější virový útok).  

Farmaceutický průmysl musí kromě médií a WHO převzít 
přinejmenším odpovědnost za nežádoucí zdravotní účinky vakcín 
(ve vztahu k informacím v médiích, životnímu prostředí a 
potravinám a lékům pro rizikové skupiny a vládním příkazům k 
uzavření), které vyvinul a prodává, a vláda musí zadat nezávislé 
dlouhodobé studie vakcín pro všechny rizikové skupiny.  
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Zůstává pozitivní realizace (po 2021 do další pandemie) v 
populacích, které farmaceutickým průmyslem, vlády a média 
podnítil strach a výluky, na vlastní výkon myšlení a chování 
pozorování, nyní každého po snížení strachu; jako IQ a 
snížení inteligence, stejně jako deprese, nahromadění nemocí a 
virus buněčný příjem klíč lze pochopit.  

Následující temný text je pouhou fikcí, kterou by měl každý 
po přečtení co nejdříve zapomenout a teprve až politický 
vývoj ukáže mechanismy ovládání strachu, které jsou zde 
zaznamenány ve vládních prohlášeních a médiích, tak si na 
něj vzpomenout. 

Tato temná fikce nemá žádnou realitu a je pouze hrou mysli. 
Rozviňme tuto myšlenku dále. Co si globální společnost v roce 
2022-2025 dovolí kromě informací z mainstreamových médií jako 
realitu a informaci, aniž by byla ze společnosti naopak mediálně 
antidemokraticky vytěsněna a zdiskreditována z politických 
procesů a procesů utváření veřejného mínění?  

 
Všímáme si teprve nyní prostřednictvím internetu, nových médií, 
reality skrytého feudalismu a vedení či určování druhých a třetích 
rukou v pozadí, kterou jsme prostřednictvím klasických médií 
nebyli schopni vnímat, nebo jsou informace na webu týkající se 
tohoto stavu naší společnosti pouhou dezinformací? 
  
Je to opět tak, jako v dobách víry středověku nebo v dobách 
diktatur, že musíme bezpodmínečně věřit, že nevolníkům 
vyhlašovali nad důvody války, pandemie, klima a terorismus, že 
nesmíme zpochybňovat informace feudálů a po vědeckých 
evidentních faktech nepátrat a tím spíše je nezveřejňovat? 
Občané se nemohou setkávat, vyměňovat si informace nebo 
vytvářet diskusní společenství (na webu nebo v analogovém 
světě)?  
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Kromě dnešních vládních přesvědčení, která se stejně jako 
náboženská dogmata ve středověku šířila prostřednictvím médií 
a nemohla být zpochybněna vědou (tehdy stejně jako dnes) bez 
diskreditace a perzekuce ze strany vlády (v mainstreamových 
médiích 20. století v zemích Hit, Stalin, Mao, stejně jako za války 
proti Iráku médii feudální panské víry a bez doložených 
osvětlených faktů). Století zemí Hitlera, Stalina, Maa, stejně jako 
za války proti Iráku médii feudální panské víry a bez doložených 
osvětlených faktů) byla šířena pouze jedna strana, a to 
informace vlád a jejich "Fake News", a tím mediálně 
"objasněna" jako jediná pravda autocenzurou;  
"Ten, kdo škodí lidstvu." 
 
Děje se tak tehdy i dnes, aniž by se řešily problémy životního 
prostředí, kapitalistického zdravotnictví a porušování 
lidských práv ve vlastní zemi, aby se obyvatelstvu vnutilo 
skryté nevolnictví s ještě větším porušováním lidských práv 
prostřednictvím zákonů, vyhlášek a příkazů, nesčetných vražd 
s pomocí médií, díky absolutnímu tvrzení o víře včetně 
autocenzury obyvatelstva (což umožňují pouze média), které 
vlády provádějí z důvodu sebezáchovy. (Média a novináři dosud 
nebyli obviněni ze svých zločinů, z šíření nepravdivých informací 
za Hitlera, z napomáhání neetické autocenzuře mas 
prostřednictvím Fake News, z porušování lidských práv, stejně 
jako z podněcování k vraždění milionů lidí a vylučování a ničení 
celých národů). 
 
V přímé návaznosti na středověké feudální panské nároky 
některých vlád existují i dnes tyto protidemokratické a nelidské 
informační názory, které vedou k autocenzuře obyvatelstva a 
připomínají i nelidské praktiky sektářských, komunistických, 
nacionálně socialistických a kapitalistických vůdců? 
 
Může klima, terorismus, znečištění a pandemie Corona tyto 
(seznam je pouze příkladný a může být přidán k dalším) být 
postaven a použit jako přesvědčení pro poddané v médiích 
média zavedla autocenzuru občanů takovým způsobem, že tyto 
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problémy pro ideologické motivy a s nedostatkem kreativity 
nejsou, řešeny a napravovány vládami jako naléhavě potřebné, 
ale jsou využívány jako důvod, který vede k dalšímu závažnému 
porušování lidských práv, ničení zdrojů obživy, rozpadu živobytí 
a smrti stovek milionů nebo dokonce miliard lidí, které vlády 
zabíjejí prostřednictvím zákonů a opatření "na ochranu lidstva"? 
 
 
Současná pandemie Corony je mediálním příkladem toho, jak lze 
zlikvidovat parlamentní demokracii:   Antidemokratická 
autocenzura by mohla být zavedena virem Corona a 
vyvoláváním strachu z masmédií v myslích obyvatelstva ze 
strany vlád. Kromě toho existuje řada konspiračních vypravěčů, -
hypotéz.  
a legendy v nových médiích, které matou mediálního 
konzumenta, takže z jeho pohledu a pro orientaci přijímá 
autocenzuru navrhovanou vládami.  
 
Pouze pomalu a opatrně otevírá autocenzurovaný člověk svůj 
ochranný prostor, a to jen tehdy, když to vidí:  
 

1. Možná se chytil do pasti autocenzury. 
 

2. Z důvěryhodných zdrojů a průzkumů je mu jasné, že jsou 
mu zkreslována nebo zatajována fakta. 

 
3. Z evidentních vědeckých dat si může vytvořit jiný a nový 

obraz, který zruší autocenzuru. 
 
     4. vidí, že byly vytvořeny dva informační obrázky. 
         a. obraz informačně-vládní linie s  
         Průvodce autocenzurou a  
         b. obraz zodpovědného demokrata, který na základě   
         evidentní vědecká fakta jeho volba a  
         Rozhoduje. 
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Jsme dnes jako v době před prvním knihtiskem, renesancí a 
osvícenstvím, jenže vládci jsou natolik svázáni demokratickými 
ústavami a voliči, že své plány mohou demokraticky realizovat 
pouze prostřednictvím falešných informací a mediální 
autocenzury voličů. Zde jim pomáhají klasická média, která 
doufají, že s pomocí vlád získají zpět vedoucí úlohu i v nových 
médiích prostřednictvím nových feudálních panských zákonů, 
které se však nakonec rychle změní v pravý opak díky 
antidemokratické autocenzuře generující chování obyvatelstva v 
bouři poznání prostřednictvím mírové a demokratické osvěty.  
 
V nových médiích vzniká dojem, že opět prosvítá temný 
společenský model skryté feudální vlády v demokraciích, v němž 
se objevují dvě neeticky pracující síly, bez sladěné a využité 
tvořivosti pro etické utváření budoucnosti s viditelným, od politiky 
a globální moci peněz vzdáleným společenským spojením s 
lidmi, s cílem společně (jako matky - otcové zemí nebo globální 
dobrodinci a díky péči s nesčetnými PR články a dotacemi 
mediálním společnostem ve všech zemích maskované jako 
prevence) stále starší a inteligentnější světovou populaci, která z 
jejich pohledu sociální kasu, životní prostředí, zdroje, přírodu 
nebo klima zatěžuje, v budoucnu pracovními roboty a programy 
nahradí a tak již nepotřebné feudály další osvěta mohla podpořit 
poznání a tak začnou revoluce.   
  
Vzhledem k tomu, že feudalismus je ve své struktuře 
samospasitelný a pro ovládané vražedný, je třeba se tímto 
temným modelem přinejmenším vážně zabývat.  
 
 
 
Hypotetický předpoklad: Aby se zabránilo revolucím, má se 
počet obyvatel některé země snížit o miliony a světová populace 
postupně na méně než jednu miliardu lidí. Pokud je to pravda, 
nelze o tom otevřeně diskutovat ani to oznamovat, protože 
obyvatelstvo, ochránci lidských práv a demokraté se proti tomu 
vzbouří.  
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Následuje hypotetická cesta globálního spiknutí vlád a monopolů 
koncentrovaného kapitálu proti obyvatelstvu. 
 
Pandemie by se měly používat ke snížení počtu obyvatel, 
protože dnešní velké války by mohly zcela zničit svět (včetně 
hráčů).  
 
Média vyvolávají v obyvatelstvu obrovské obavy (terorismus, 
praní špinavých peněz, klima, plastový odpad, uprchlíci, 
chudoba, životní prostředí, pandemie atd.), které jsou reálné, ale 
vzhledem k nárůstu světové populace neexistují, a proto jsou v 
zájmu jejich udržení pouze vytvářeny v myslích médií jako zkáza 
světa a nebojuje se proti nim.), které jsou skutečné, ale v 
důsledku nárůstu světové populace neexistují, a proto v zájmu 
jejich udržení vznikají pouze prostřednictvím médií v myslích jako 
zkáza světa a nebojuje se proti nim, zatímco ve skutečnosti, 
pokud by byly skutečně tak lidstvo ničící, by se zavedením eticky 
orientované globální přímé demokracie mohly tyto (neskutečné 
nebo skutečné) obavy z budoucnosti odstranit prostřednictvím 
nového a globálně účinného hlasování v přímé demokracii 
prostřednictvím nových etických ekologických zákonů pro 
podnikání a průmysl. Vzhledem k tomu, že přechod ekonomiky 
na udržitelné energie, výroby a produkty povede k nebývalému 
hospodářskému růstu a přinese také nový blahobyt pro všechny 
lidi v rostoucí světové populaci, je možné jej odečíst. 
 
Otázkou zůstává, jak globální aktéři zabrání dalšímu vývojovému 
kroku sociálních systémů? 
 
Vše nasvědčuje tomu, že neetická minimalizace světové 
populace je výsledkem koncepce aktérů z politiky a globálního 
kapitálu, která má dlouhodobě prodloužit jejich moc, a utvrzuje je 
v tom, že lidstvo zcela vymře. 
 
Hypotéza na pozadí této fikce. 
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Protože lze dojít k netvůrčímu a nesamozřejmému názoru, že s 
cílevědomou minimalizací světové populace dojde ke snížení a 
vyřešení všech problémů, například k tomu, že nebude plastový 
odpad v moři, na pobřeží a v lesích, že nebude skleníkový 
problém klimatu, že nebude spotřeba fosilní energie, žádná 
chudoba, hladomor a nezdravé potraviny, žádný problém s 
uprchlíky, žádné problémy se stárnutím populace, s růstem 
světové populace, s hospodářským růstem, s nedostatečnou 
zaměstnaností, s fondy zdravotní a sociální péče a se systémy 
zdravotní péče. 
 
 
Při dříve jmenovaných milionech či miliardách globálních ztrát na 
lidských životech v důsledku očkování lze obyvatelstvo, policii a 
armádu zemí s pandemiemi a odolností proti zárodkům naladit 
na tuto pomalu prosakující a údajně alternativně bezdobrovolnou 
vykořisťovatelskou ochotu s minimalizovaným životem jednotlivce 
prostřednictvím médií s falešnými vědeckými fakty i s datovou 
diktátorskou feudální vládou. V prvním kroku budou všichni lidé 
registrováni a označeni, ale nikoli vytetovaným číslem na kůži, 
nýbrž pomocí testů PCR bude možné uložit DNA všech lidí, aby 
vláda mohla bez zmatků získat přístup k těmto soukromým 
údajům o lidech, skupinách nebo národech prostřednictvím 
technicky zdokonalené armády. Stejně jako veřejné popravy ve 
středověku, hrdelní tresty, zatýkání nebo veřejné vraždy včera a 
dnes v diktaturách záměrně a cíleně šíří strach, je snadné 
pomocí šiřitelů virů vyvolat nové pandemické epidemie ve všech 
zemích a městech, a tím stále zvyšovat strach obyvatelstva. 
Opakující se epidemie virových pandemií mohou být přerušeny 
pouze tehdy, pokud se přestane používat PCR test, místo něj se 
zavede rychlý antigenní test a autotest a provede se uzavření 
celých regionů nebo celých měst a obcí a zapečetění pouze 
menších čtvrtí, které mají skutečně nemocné obyvatele. Rizikové 
skupiny navíc chrání a s očkováním proti těžkým průběhům 
nemoci, stejně jako s rizikovými skupinami nemocí snižuje práce, 
stejně jako se švédskou cestou a tato opatření s evidentním 
vědeckým objasněním všech skutečností se spojuje, že nad 
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skutečně v Corona zemřel v souvislosti s počty úmrtí jemným 
prachem, rakovinou, průmyslově vyráběnými potravinami, 
kouřením, alkoholem atd. cestu do vládních prohlášení a do 
médií najde. 
 
Přitom se zdá, že zhroucení střední třídy prostřednictvím 
pandemických výluk a uzamčení je vítaným akcelerátorem 
chudoby a strachu, který spolu se snížením populačního IQ 
umožní realizovat redukci světové populace dechberoucí 
rychlostí, než se lidé probudí (viz také Stalinovo, Hitlerovo, 
Maovo a kambodžské vládní zdůvodnění masového vraždění v 
letech 1975-79). 
  
Budou eutanazijním mocnostem a vládám předány bohatství, 
technologie a znalosti střední třídy za co nejnižší ceny a zároveň 
bude nastolena globální datová diktatura s feudální vládou jako v 
Číně s možností kdykoli vyhlásit krizi prostřednictvím pandemií, 
aby se snížila populace a zavedla digitální feudální vláda pro 
utilitarismus?    
 

 
 
Pouze od společnosti iStock 
 
Proto se katastrofy, kriminalita, praní špinavých peněz, klimatické 
problémy, ničení životního prostředí, terorismus, války a 
pandemie řízené organizacemi a nadacemi, stejně jako díky 
placeným PR agenturám, dostávají do našich mozků v takovém 
časovém předstihu a významu, který je neúměrný počtu 
nešťastných mrtvých a přeživších a postižených regionů, 
abychom byli rozptýleni, (nemohli používat svou tvořivost ze 
strachu o zlepšení světa), IQ populace klesá a my se vzdáváme 
svých lidských práv v přítomnosti a dnes, stejně jako naší již 
lákavé rajské svobody a budoucnosti a naše logická mysl a 
odpor ve prospěch víry v neověřenou vědu vede k přípravě na 
diktátorský systém vlády. 
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Zásada, kterou dokládají ústavy a základní zákony: Zůstat 
neohroženě otevřený opozici a faktům teorií, které vlády a média 
označují za konspirační teorie, ale které zahrnují vývoj nebo 
zlepšení demokracie, svobody a společnosti a vycházejí ze 
základních zákonů nebo ústav. Nevzdávejte se těžce 
vybojovaných lidských práv, za která se bojovalo jen v 
posledních dvou stoletích proti otroctví. To je nejlepší základ 
demokracie. Na tom je to postavené a to podporuje váš tvůrčí 
rozvoj a osobnost. Zpochybňování, diskuse, zvažování všech 
názorů a evidentních vědeckých poznatků, stejně jako pokojné 
shromažďování, demonstrace a vyjadřování svých myšlenek je 
vaším právem a poznávacím znamením. V demokracii vám to 
nesmí být odebráno ani omezeno státní mocí (jak je vidět v 
západních demokraciích).  
 
Důležitou otázkou základního vědeckého výzkumu, pro všechny 
publikované život zachraňující myšlenky nebo konspiračních 
teorií a fantaskních konspiračních vyprávění se současným virem 
zůstává:  
Je virus Corona vyčištěn informacemi a masovými hypnózami v 
médiích, které se přidávají do podvědomí a vědomí, stejně jako 
výsledné obavy v interakci s léky rizikových skupin (také pro další 
viry a bakterie) jako imunitu snižující Nocebos zvláště aktivně 
způsob, jak se dostat do našich tělesných buněk?  
 
Jedná se o tabuizované moderní ukřižování DNA pro vybrané 
společenské třídy, etnika a celé populace?  
 
Jsou následující čtyři reinterpretované a skryté hřeby DNA 
našeho ukřižování na oltáři moci: 
 

1. mají virové a existenční obavy negativní vliv na naše 
zdraví a délku života? 
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2. má nedostatek kyslíku kvůli povinným maskám negativní 
vliv na naše zdraví a délku života? 

 
3. má sociální izolace a osamělost negativní vliv na zdraví a 

dlouhověkost? 
 

4. Má orientační bezmoc s Fake News jako nocebo negativní 
dopad na naše zdraví a délku života? 

 
Kromě toho se uzamčením zvyšuje náchylnost populace k viru, 
protože uzamčení ve srovnání s neuzamčením činí zastavení 
šíření viru pomocí bodů 1-4 neúčinným? (viz také studie 
Standfort University z ledna 2021 o výlukách). 
 
Chybí další studie o:  
Je uzavření se životem, který je zvláště přizpůsoben umělé 
hygieně se sníženým vývojem přirozené odolnosti proti 
původcům nemocí, kontraproduktivní pro budoucí pandemie? 
  
Přispívá očkování k evoluci virových variací? 
 
Může být budoucí a komulativní očkování použito jako lidské 
nebo eugenické kopí strachu - viru utrpení - likvidace populace 
vládci?  
 
 

 
Nové video zařízení Max Planckova institutu (Odkaz: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), které má 
nyní ukázat virus Corona v jeho množení, jej přímo zviditelňuje. 
Jedna otázka zůstává nezodpovězena: Vzniká jeho účinek nebo 
protilátky proti viru pouze prostřednictvím mediální masové 
hypnózy (viz video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) v lidském 
těle, protože imunitní systém s nocebo efektem může zapínat 
nebo vypínat genové programy, a tak mohou být skutečné 
nemoci vyvolány a podporovány masmediálními informacemi? 
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Výsledky výzkumu ETH Zurich z roku 2014 dokazují: 
Myšlenky mohou aktivovat geny. Je možné, že po novém 
propojení neuronů, díky poznatkům pomocí zrcadlových neuronů 
v mozku, díky přehnaným a permanentním mediálním zprávám s 
obrázky a filmy o nemoci, může mrtvá korona prostřednictvím 
těchto informací podporovat virus nebo se genové programy 
mohou přeprogramovat a produkovat enzymy, proteiny, 
hormony, bílkoviny nebo viry a bakterie jako antiagens nebo 
protilátky (přirozené evoluční genetické očkování prostřednictvím 
informací) pro zachování druhu, aby se stal imunním? To nyní 
mohou vědci zkoumat pomocí mikroskopu Coronascope iScat 
Institutu Maxe Plancka.  
 
Uvidíme to za několik let, až se bude zkoumat i nocebo efekt 
období koróny nebo až výzkumník poskytne důkaz této hypotézy 
nebo ji vyvrátí. Bez ohledu na to, zda je virus nejprve realizován 
nebo stabilizován jako symbióza zvláště účinně informacemi a 
reakcemi, jakož i interakcí mysli, těla a stresu a bojem proti 
virům, které létají a potulují se kolem maskami a snížením 
obsahu kyslíku, se zdá, že farmaceutický průmysl využívá 
nocebo efekt po celém světě prostřednictvím informací o panice 
PR, aby jej pak léčil vakcínami a podáváním léků, které mají 
mediální a skutečné spektrum lékařských účinků a jsou 
obohaceny o toxické látky a způsobují fyzické imunitní reakce 
prostřednictvím protilátek a vedlejších účinků, ale mohou dále 
degradovat již tak slabý imunitní systém a tím umožnit nemoci 
nebo viru přístup do prostoru v buňce na prvním místě, i když by 
měly chránit buňku prostřednictvím imunitního systému 
nastaveného na boj s virem. Ale které měřitelné informační 
programy běží v genech, pokud se prokáže údajně nemocný, 
mladý nebo starý člověk informací, že na 86% starých lidí nad 75 
let a mladých zdaleka ne 1% umírá a navíc všichni staří jsou 
stále izolováni, místo toho, aby lidé zatížení Vorerkrankungen 
jsou zvláště chráněny kromě obecných opatření Corona. 
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Informuje o tom Katarina Amtmannová v německém deníku 
Merkur: 

Dva lékaři z Erlangenu nyní živí naději, že budou schopni lépe 
identifikovat závažné průběhy: Dr. Georg Weber, zástupce 
ředitele kliniky a vedoucí lékař chirurgického oddělení univerzitní 
nemocnice v Erlangenu, a Dr. Alan Bénard, pracovník 
chirurgického oddělení. Společně s dalšími vědci z výzkumné 
skupiny "Buněčná imunita při zánětech a rakovině" objevili 
důležitý časný ukazatel toho, zda infekce bude mírná nebo 
závažná. Podle serveru infranken.de se jedná o imunitní posel 
interleukin-3. Výsledky výzkumu se objevily v časopise "Nature 
Communications". 

Interleukin-3 je protein, který stimuluje přirozenou imunitní 
obranu člověka. Stimuluje proces krvetvorby, a proto se používá 
například po transplantaci kostní dřeně, ale také při celkové 
anémii nebo po chemoterapii. Podle portálu je cílem podpořit 
tvorbu krve. 

Erlangenští vědci identifikovali protein: Těžká progrese korony s 
nízkou hladinou interleukinu-3? 

Weber a Bénard nyní ve své studii prokázali, že nízká hladina 
interleukinu-3 v krevní plazmě je často spojena s těžkým 
průběhem korony. Tento protein hraje důležitou roli v organizaci 
imunitní odpovědi organismu. V místě zánětu - například při 
zápalu plic vyvolaném SARS-Cov-2 - stimuluje buňky k produkci 
proteinu CXCL12. "(z Münchner Merkur) 
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Ukáže se, zda ohraničení maskami, omezení přísunu kyslíku, 
uzavírky, omezení sociálních kontaktů a hysterie ze strachu a 
nižší radost ze života způsobily kontraproduktivně vysoký počet 
infekcí. Výzkum s novými videozáznamy pomocí mikroskopu 
iScat výzkumu MPI umožní lépe nahlédnout a možná i prokázat, 
že nedostatečná produkce a nízká hladina interleukinu-3 na 
výlukách a strachu způsobeném médii, stejně jako smyslovou 
deprivací a se sníženou imunitní obranou a těžkými korunovými 
kurzy souvisí. 
 
 
Může být náhodou, že se scénář Corony s omezováním 
občanských práv vyvíjí stejným způsobem téměř ve všech 
zemích?  
 
Pokud je odpověď na tuto otázku nejspíše "ne", pak se možná 
tento proces odehrával na mezinárodních, opakujících se 
konferencích "pro zlepšení světa" a u zvláštních stolů s cílem 
tajně vytvořit kartel, který by pod omertou (omerta je mafiánský 
kodex cti a utajení) a pečlivě zprostředkovaně, s pomocí 
preventivního výzkumu na předem vybraných a pozvaných, 
vyřešil problémy životního prostředí (snížením světové populace 
o miliardy).  
 
Ze statistik a průzkumů kariér politiků, vedoucích představitelů 
médií, šéfů mezinárodních organizací, šéfů nadací a podnikatelů 
ze všech zemí pozvaných na "Konference o světové spáse" lze 
jako z jejich osobních barometrů lidských práv vyčíst dohodu o 
spoluvytváření datové diktatury zasvěcených osob s cílem snížit 
světovou populaci, aby "zachránili lidstvo" skutky, a uvědomit si 
jejich politický in nebo cíl a zjistit, zda se politická souhra sil děje 
náhodně nebo cíleně. (viz také kniha Shoshany Zuboff: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Stejně jako v případě skupin a klubů "toffs of Oxbridge" (viz z 
knihy Nely Pollaschek "Dear Oxbrige" most mezi Oxfordem a 
Cambrige), kteří žijí v anglické aristokratické a finanční třídě v 
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přesvědčení a tradici, že chudoba je dána od Boha a chudé lidi 
lze bez obav zastrašovat a vykořisťovat. Že žít a přemýšlet může 
otevřít systémové dveře, že nemusí být náhoda, že byly vyvinuty 
nové vakcíny, které se používají bez dlouhodobého testování 
vakcíny a jsou podpořeny předpisy a zákony v zemích a že lidé 
nepatřící k vyšší třídě jsou považováni za užitečné lidi dané 
Bohem nebo narozením, drženi ve strachu a pokud nejsou 
používáni, postupně připravováni vakcínami snižujícími imunitu a 
výlukami na silnější útok viru.   
 
 
Traumatizující horor. 
Fikce nocebo placebo rasové a sociální třídní genocidy.  
 
Nejhorší fiktivní scénář budoucí feudální vlády některých 
miliardářů, jejich politických asistentů, PR agentur, médií a vlád 
by mohl být předlohou pro horor: Hromadná hypnóza strachem s 
cílem snížit IQ obyvatelstva je dále podporována pomocí médií a 
likvidací lidských práv. Miliardáři se díky novému výzkumu v 
medicíně stávají mocnějšími a téměř nesmrtelnými. Nemiliardáři, 
normálně bohatá a střední třída i běžné obyvatelstvo jsou nuceni 
vzdát se svých práv a "sklízet" úrodu ve své tvořivosti a 
pracovním životě prostřednictvím budování strachu, snižování 
IQ, aby souhlasili se zrušením lidských práv, svobod a osobních 
práv, hotovosti i změnami v ústavách a zákonech, Dohled, 
diktatura dat a omezení internetu k předčasnému úmrtí 
nemocných v důsledku chybných diagnóz a léčby, Zikzak 
dezinformace od WHO pandemie krize nejprve prostřednictvím 
strachu, zbavení svobody, snížení IQ, špatně dávkované léky 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) se postupně 
objevují škodlivá očkování, uzavírky, sociální izolace, povinné 
masky, nesprávně aplikované technologie podle věkových 
skupin, sociálních tříd v etapách, časových obdobích a zemích. 
Lidská bytost, omezená ve své existenci strachem a snížením 
IQ, si může léky, udáváním svých bližních nebo dobrým 
chováním vůči vládám kupovat další doživotní a malé svobody, 
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přepych, pohodlí za tzv. sociální body (jak už bylo zavedeno v 
Číně), dokud i čas její smrti neurčí feudálové.  
 
Tyto body vedou k falešnému závěru, že OCCUPATION a 
OVERLOADING světa lze zabránit nikoli změnou výroby a 
vytvořením zákonů o udržitelných zdrojích pro etickou ochranu 
lidstva a životního prostředí, což vlády dosud nedokázaly, ale 
skrytým decimováním světové populace pandemiemi, řízenými v 
časových intervalech. 
 
 
Minimalizace světové populace neřeší problémy, ale odřízne 
lidstvu budoucnost.   
 
Omezení nebo snížení světové populace bez kreativity vede k 
omezení duchovních zdrojů a celkového IQ lidstva. Za svůj vývoj 
vděčíme pouze vytrvalosti a vynalézavosti několika lidí. Pokud se 
však realizuje o generaci zpožděný rasismus a masové 
vyvražďování sociálních tříd, které porušuje trestní zákony zemí, 
všechny ústavy a základní zákony, jakož i lidská práva, a také 
Vyšší zákon, vede to již během 70 let ve vztahu k dosud 
svobodným společnostem ke strachu z budoucnosti, nedostatek 
chuti do života, nedostatek motivace a bez síly ze života s dětmi 
k nesmyslné existenci, v níž populace s myšlením a jednáním 
neorientovaným na udržitelnost vede ke kriminalitě, terorismu, 
ale i k omezování inovací a k omezování ekonomických systémů, 
k chudobě, nemocem nebo nesvobodě a snižování imunitní síly. 
Výsledkem je pak obrácený ráj, který produkuje upadající, znovu 
vymezené fašistické kultury a války, které si oproti svobodným 
společnostem nedokážou udržet již dosažený vývojový vrchol 
udržitelných inovací a pomalu se hroutí. Při pádu se mění ve 
svobodnou přímou demokracii, která ukazuje další krok evoluce 
společenských systémů s cílem sladit společenské systémy s 
obecným systémem tvorby přírody přenosem informací 
způsobem šetrným k člověku, přírodě a evoluci.  
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Nejsou to většinou státy, státní podniky nebo monopolní 
korporace, které chtějí prosazovat lidovou představu svobody a 
prosperity beze strachu, podporovat ji a utvářet budoucnost 
eticky pro člověka, zvířata a přírodu, protože aby mohly 
uskutečnit etickou přeměnu kapitalismu požadovanou lidmi, musí 
se vzdát svého monopolního mocenského postavení a předat je 
lidem, 

ale  

jsou to miliardy lidí ze střední třídy, modrých i bílých límečků, a 
podřadné vrstvy, lidé žijící v chudobě, lidé, jejichž kreativita je ve 
školách utlumena a kteří jsou udržováni dezorientovaní ve 
strachu a jejichž IQ kreativity je sníženo uměle vytvořenými 
mediálními informacemi (falešné zprávy a roztroušená obskurní 
konspirační vyprávění bez důkazů), z nichž každý bez obav z 
budoucnosti by mohl globálně zlomit feudální pány svou 
osvobozenou kreativní silou a z ní vycházejícími myšlenkami a 
koncepty.  

 

Prostřednictvím většiny vědomostí v populaci jsou vlády a mocní, 
stejně jako média, vyzýváni ke korekci informací a z nich 
plynoucích opatření, ke zvážení všech empirických faktů a 
možností prostřednictvím internetu, dokud nedojde k realizaci 
ochrany obyvatelstva a demokracie ve jménu zákonů, ústavy a 
lidských práv. Překonali jsme ve většině zemí tuto těžkou dobu 
otevřeného feudálního panství, protože i ti, kteří se orientují na 
budoucnost a jsou mocní, poznali, že jen podpora tvořivosti, 
zdraví, prodloužení života, stejně jako prosperita a svoboda v 
celé šíři života světové populace, tak i jejich vlastní přežití, v 
lásce a míru s jejich jedinečnou prosperitou a životem zajišťuje.  

 
Inventura 
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Vysoké náklady, ztráty a vymáhání falešných nařízení Corony a 
vymáhání výluky Corony bez ohledu na škody, náklady a 
zejména obyvatelstvo ukazují: 
 
A přesto to funguje!  
 
 
Kdybychom během čtyř let jednali tak důsledně ve prospěch 
přírody, životního prostředí, klimatu, tvůrčího vzdělávání a 
lidí a využívali k tomu kapitál, přišli bychom o něj kvůli 
výlukám a obavám:  

1. žádný plastový odpad v moři, na pobřeží, v krajině a 
lesích,  

2. žádný skleníkový problém pro klima, žádné znečištění 
ovzduší jemným prachem, 

3. prudký pokles spotřeby fosilní energie,  
4. žádná chudoba a hladomor   
5. ne problém s uprchlíky,  
6. žádný nedostatek kreativního vzdělání v populaci  
7. žádná nenávist mezi náboženstvími 
8. žádné obavy o budoucnost velkých skupin obyvatelstva. 
9. ne rostoucí počet onemocnění v důsledku dezinformací a 

virů strachu šířených v médiích,  
10. žádná krize parlamentní demokracie prostřednictvím 

dlouho očekávané přímé demokracie. 
kdybychom ušetřili peníze, které se celosvětově ztratí 
během jediného roku v důsledku Lockdownů Corony ve 
státech a v populaci a které se platí očkovacímu průmyslu, 
tím, že bychom se zřekli Lockdownů (jako ve Švédsku) s 
inteligentními koncepcemi proti Coroně a ušetřený kapitál ze 
zřeknutí se Lockdownů bychom použili na vyčištění a 
financování globálních stížností bodů 1-10. To vyvolává 
dojem, že nemůže jít o zdraví a úmrtí v populaci, protože jinak by 
člověk už dávno přešel na snižování škod podle známých 
výsledků výzkumu a zvolil by švédskou cestu, která se dnes 
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zlepšila na základě poznatků, nebo jiné státy či regiony bez 
uzamčení.  

Lze dojít k názoru, že již delší dobu zřejmé krize 1. až 10. a 
jejich vyvolání až stonásobně vyššího počtu nemocí a 
úmrtí, v souvislosti s krizí Corona, slouží k mediálnímu 
vyvolávání strachu z budoucnosti, ale samotné krize 
nemají být napravovány.  

1. Druhé, zatím skryté, finanční řešení vyplývá vedle života 
bez uzamčení z okamžitého odstranění krizí z rozpuštění 
permanentního šíření strachu a snižování kreativity v 
populaci prostřednictvím médií, které každoročně vedle 
politováníhodných vyšších počtů nemocných a mrtvých, 
několikanásobně vyšší škody na zdraví a ekonomice, 
způsobené nemocnými lidmi, sebevraždami v 
nemocnicích, neléčenými nebo odloženými 
hospitalizacemi, jakož i sníženou ekonomickou, 
využitelnou kreativitou s mediální pozorností, 
okrádáním o životní čas pro budoucí organizaci, 
zotavení i čas pro radost ze života, než způsobují výluky.   

Úzkostné hysterie poškozují náš imunitní systém. 
Co se stalo, stalo se!  Nešťastní mrtví se nevracejí k životu. 
Obviňování minulosti nepřináší řešení. Myšlenkové hry a teorie o 
možných pozadí a dnešních příjemců krizí by měl každý 
zapomenout co nejdříve po přečtení pracovat bez obav s 
veškerou kreativitou a silou na jeho a pozitivní budoucnost. 
 
Pokud by se obyvatelstvo domnívalo, že vlády nemají žádný plán 
a dělají chyby, přestože trvalý sled chybných interpretací, 
chybných údajů a zdraví poškozujících a virům nakloněných 
vládních opatření v průběhu let ve výsledku může být pouze 
účelově naplánovaný, protože vlády, pokud se samy jednou 
dopustí chyb, mají k dispozici tisíce vědců, kteří již našli 
východiska z krize, ale ta jsou diskreditována a napadána 
stejnými vládami a médii.  
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Studie mohou být organizovány, spojení Lockdown, lockdown, 
úzkostné neurózy, sociální izolace, kyslík snižující masky, 
potápění radost ze života a tím ve snížené imunitní obrany se 
provádí, a tak pouze zvýšení počtu infekce Corona příznivě 
ovlivňuje a přináší. Některé věci svědčí o tom, že nás má 
ochromit plánovaný informační chaos.   

 
Poddat se obavám o vlastní život, bojkotovat odvahu a tvořivost 
názorů na lepší řešení druhých, znamená skrývat vlastní 
nedostatek odvahy a nápadů, jako povinnost svých bližních 
zrozenou z mého strachu a bránit spásným nápadům, odvaze 
postavit se za svůj život a život svých bližních a život skrze 
strach je osudovou argumentační pastí, která údajně dává jistotu 
a produkuje opak. To neznamená, že pro co nejvyšší bezpečnost 
naší budoucnosti z dnešního pohledu není podniknuto vše, co je 
vědecky, evidentně podloženo, aby škody na zdraví, životě, 
prosperitě, ale i demokracii a svobodě byly co nejmenší.  
 
Bez ohledu na to, zda jsou obavy skutečné, nebo ne. Vliv strachu 
na zdraví, kreativitu a psychiku je zásadní. Vzhledem k obavám, 
které v obyvatelstvu po desetiletí permanentně vyvolávají média, 
aniž by je poučila o souvislostech mezi strachem a dopadem na 
zdraví, svobodu, demokracii a tvořivost, začíná být otevřeně 
zřejmé, že bychom měli zavést globální přímou demokracii, 
abychom byli schopni utvářet nový globální etický model 
společnosti. 
 
I když vlády a média brzy změní názor a lépe se připraví na 
nepovolené demonstrace a shromáždění, Bundeswehr se nyní 
modernizuje až do roku 2024, protože virus je kreativní a nadále 
ovládá mysl.  
 
Přísnější uzamykání a použití armády uvnitř? 
Základní zákon (Grundgesetz, GG) v Německu pro to poskytuje 
právní rámec, který se liší od téměř všech ostatních zemí: "S 
výjimkou obrany mohou být ozbrojené síly použity pouze v 



 

 
51 

rozsahu, v jakém to tento základní zákon výslovně povoluje," 
stanoví ústava v článku 87a, odst. 2. Důvod pro to spočívá v 
německé historii - a to nejen v období národního socialismu. Již v 
Prusku a Německém císařství byla armáda opakovaně používána 
k prosazování státní moci na domácí půdě - také a zejména proti 
politickým demonstracím. "Proti demokratům pomáhají jen 
vojáci," napsal v roce 1849 pruský král Fridrich Vilém IV. Ve 
Výmarské republice povolil politik SPD Gustav Noske jako ministr 
říšského sboru použití vojska proti místním povstáním a k 
potlačení spartakiádního povstání v roce 1919. Podle dnešního 
základního zákona:  

 
Vojenské operace doma ve Spolkové republice Německo i téměř 
ve všech ostatních zemích jsou možné. 
Z Wikipedie: Za vojenskou operaci se podle ústavního práva nepovažují 
ani sebeobranná opatření uvnitř země k zamezení trestných činů nebo 
narušení úředních záležitostí podle zákona o použití přímého donucení a 
výkonu zvláštních pravomocí vojáky německých ozbrojených sil a 
spojeneckých ozbrojených sil a civilní stráže, a to ani při zajištění dočasně 
zřízených zvláštních vojenských bezpečnostních oblastí mimo stacionární 
vojenské oblasti. 

 
Kdo jsou členové skupiny Malthus nebo diktatura?  
z řad mocných, vlád a organizací? Podle jakých znaků tuto 
skupinu poznáte?   
 
Tuto otázku si může každý sám vyhledat v médiích 
prostřednictvím výroků a prohlášení možných "kandidátů": 
 

1. Obyvatelstvo je příliš hloupé. Je třeba si uvědomit, 
že členové skupiny tuto hloupost v populaci 
vyvolávají především strachem a že si nedokážou 
představit, jak bychom mohli jít s rostoucí, 
zdravější, starší a inteligentnější světovou populací 
bez válek do lepší budoucnosti, s optimálním 
systémem sociálního zabezpečení pro všechny lidi, 
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aniž bychom zničili vládnoucí a globální mocné. 
(Pouze vyšší vzdělání a tvořivost tedy není na 
začátku života, ale přesouvá se do doby po 
odpracování přibližně od 60. do 100. roku života. 
Výzkum dokazuje, že zdravý mozek se vyvíjí i ve 
stáří. Což vede k jasnosti, moudrosti a lepším 
řešením předchozích problémů). 
 

2. Členové jsou také na seznamu sponzorů 
Světového ekonomického fóra v Davosu. 

 
3. Členové propagují globální reset  

 
4. Poslanci chtějí zabránit přímé demokracii 

prostřednictvím diskreditace, šikany ve svých 
médiích a vládních opatření a nových zákonů. 

 
5. Členové si nechávají vypracovávat studie o 

pandemiích, virech a krizích, aniž by navrhovali 
řešení, jak je napravit, nebo jejich studie a 
publikace poskytují nepravdivé pokyny, rady a 
mediální informace, které krizi ještě umocňují.  

 
6. Členové jsou rasističtí ve smyslu sociálních tříd a 

nebrání se eutanazii a sterilizaci. 
 

7. Poslanci se domnívají, že digitální diktatura je 
žádoucí. 

 
8. Poslanci zastávají názor, že počet světové 

populace je příliš vysoký na to, aby bylo možné 
udržitelné soužití v blahobytu pro všechny lidi až o 
sedm miliard lidí.    

 
9. Poslanci chtějí, aby byli očkováni všichni. 

 
10. Poslanci tvrdí, že potřebujeme záznam o očkování 
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11. Poslanci chtějí, aby svobody byly omezeny ve 

vědomí média a geograficky skutečné uzamčení. 
 

12.  Členové vždy chtějí uzamčení  
 

13. Členové zvyšují myšlenkový chaos v populaci tím, 
že poskytují protichůdné informace na stejné téma. 
 

Tento výčet není úplný a nedává žádnou jistotu, i kdyby se 
protinožec vyjádřil podobně ve všech 13 bodech, není tím 
členem diktátorské skupiny, protože je možná nesamozřejmým 
stoupencem nebo autocenzurním myslitelem nebo ONA, ON, 
ON, ON prostě k tomuto přesvědčení dospěl díky informacím v 
médiích.  
 
Na tuto pandemii se můžete podívat i jiným pohledem: 
 
Pokud je v plánu snížit počet obyvatel, jak to můžete říct? 
 

Prostřednictvím médií jsou v obyvatelstvu vyvolávány obavy. Je 
vědecky prokázáno, že strach snižuje imunitní systém a kreativní 
výkonnost mozku se snižuje na nulu. Člověk se soustředí, geneticky 
podmíněný povrchně na konstrukci strachu, proti koronaviru bez 
zázemí, s výkonem tvůrčího myšlení a normálním zdravým 
rozumem, který by zpochybnil nebo dokázal zvážit.  

      
 

 
 
Protože každý člověk bez obav má mozek se zapnutým a 
normálním zdravým rozumem, má jistě větší kreativitu než virus 
bez mozku.  
 

 
Čeho se tedy bojíme?  
Identifikovali jsme nebezpečí.  
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Protože víme, jaké je riziko koróny pro naše blízké a jaké jsou obavy 
z koróny našich spoluobčanů. Respektujeme pravidla osobní 
hygieny Corona našich mediálně úzkostlivých spoluobčanů a 
nenecháme se okrádat o naši kreativitu, ducha, svobodu, 
prosperitu a život či zdraví, stejně jako o zdravý rozum a důstojnost 
a fantastickou budoucnost pravidly strachu vlád, ale dodržujeme 
logická a vědecky evidentní hygienická pravidla. Také nečinně 
přihlížíme tomu, že tato pravidla strachu bez kreativity ze 
středověku (kdy se ještě nevědělo nic o spouštěči pandemií, ale 
mor se přisuzoval židovskému národu, čarodějnicím nebo božímu 
trestu) by měla platit pro všechny lidi a mohou snižovat lidskost. 
Nenechme si svět předhazovat v negativním světle jako Thomas 
Malthus v 18. století (s 1,65 miliardy lidí na Zemi v té době), když 
opak je pochopitelný již tisíce let a je prokázán nárůstem lidstva, 
průměrného věku dožití a rostoucím blahobytem, jakož i svobodou 
člověka díky tvořivosti.  

 
 

Staňte se konečně suverénem! 
 

 
Existují jednoduché a etické způsoby, jak chránit demokracii a lidi 
před těmito zpátečnickými maltuziány, když je to nutné. Protože 
stejně rychle, jako se objevily tyto negativní přízraky pro 
mocné, nárůst světové populace, nárůst zdraví a 
prodlužování života, svoboda informací, se může rozvíjet 
nová vznikající a prosperující ekonomika v sociálních médiích i 
PR agenturách a médiích, které poznaly, že s fakty a 
udržitelnými, kreativními řešeními se může rozvíjet nová 
vznikající a prosperující ekonomika založená na udržitelnosti, 
spolu-životním prostředí a etice, pokud obyvatelstvo může žít v 
přímé demokracii, nakreslit nový pohled na svět budoucnosti.  
 
Jasné je, že lidstvo se navzdory šíření strachu prostřednictvím 
médií, her a filmů a s tím spojeným dočasným poklesem IQ stává 
inteligentnějším a s rostoucí světovou populací a průměrným IQ, 
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které se díky snížení hysterie strachu opět zvyšuje, bude pro 
udržitelné směřování světa požadovat přímou emisní demokracii 
se sociálním kapitalismem.  
 
K výše uvedeným bodům je třeba poznamenat, že mocní si 
nedokážou představit, jak bychom mohli jít do lepší budoucnosti 
s rostoucí, zdravější, starší a inteligentnější světovou populací 
bez válek, s optimálním systémem sociálního zabezpečení pro 
všechny lidi, aniž by došlo ke zničení vládců a globálních 
mocností. Mají být dezinformace, fake news a dehonestace snah 
o demokracii chápány jako konspirační teorie?  
 
Neměla by být tato malá a zvláštní diktátorská skupina lidí 
poučena o tvůrčí schopnosti lidského roje, jak o tom svědčí naše 
historie a samotná epigenetika, aby si bez obav o sebe a své 
rodiny vydobyla své místo ve společnosti? 
 
Realizovat temný fiktivní model světa filmově, bez návrhů řešení 
z této slepé uličky a pasti strachu mysli, a realizovat ho globálně 
ve všech jazycích by bylo fatální a snížilo by to náš etický 
globální celkový vývoj, protože by se spojily s informacemi o 
strachu z mediálních informací, které společně vytvářejí vyhlídku 
na to, že skončíme v hororové budoucnosti. Tyto mnohonásobně 
zdvojené obavy by zvýšily hysterii a snížily inteligenci příjemců 
filmu v populaci a vyvolaly by u většiny obyvatelstva reakce v 
podobě sebevražd, depresí a agrese, které jsou namířeny proti 
mocným, kteří jsou v menšině, a porušují nebo likvidují 
vybojovaná lidská práva, jak jsme viděli v předchozích 
revolucích.  
Revoluce, jak jsme se mohli několikrát přesvědčit v nedávné 
historii, svou hysterií šířící strach a s ní spojeným snižováním IQ 
obyvatelstva pro společenský vývoj etickému vývoji příliš 
neprospívají a vždy vedou k diktaturám a později i k jejich 
rozpadu.  
 
Jako společnost vnímáme, že za dosažený humanistický rozvoj 
vděčíme za mnohé "průkopníkům a zvoníkům" inovací. To, že 
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sami podléhají obavám obyvatelstva, je pochopitelné, protože 
jsou přirozeně jinak smýšlející a Cainové ve společnosti ještě 
nepotlačili svou závist nebo se ji nenaučili usměrňovat a využívat 
pro svůj rozvoj. Pokud vyloučíme globální průkopníky ve 
společnosti, chybí jako urychlovači evoluce ve světové populaci.  
 
Všichni by měli přestat se závistí vůči obzvláště úspěšným a 
mega bohatým lidem, protože tato závist a šikana vůči mocným 
porušuje zákony, podkopává jejich lidská práva a svobody a 
svědčí jen o IQ takto jednajících lidí, sníženém bezmocí a 
strachem. Neměli bychom lidem otravovat mozky negativními 
obrazy, filmy a myšlenkami. Stojí pouze energii. Je to špatná 
cesta, která vede ke společenskému regresu, ale musíme se 
navzájem varovat bez nenávisti, hysterie, strachu a předsudků, 
protože je nepopiratelné, že v minulém století bylo celosvětově 
asi 40 milionů lidí z dále myslící a na státu nezávislé střední třídy 
(bez mrtvých z válek) odvedeno na násilnou smrt nebo donuceno 
k otrocké práci v koncentračních táborech. V našich 
demokraciích rozhodně nemůžeme tvrdit, že chceme, aby se 
společenské řády a zákony opět staly takovými jako ve 
feudálních panstvích nebo diktaturách, nebo že je to cílem vlád.  
 
Zásada doložená v ústavách: 
Zůstaňte neohroženě otevření opozici a faktům o teoriích, které 
vlády a média označují za konspirační teorie, ale které zahrnují 
vývoj nebo zlepšení demokracie, svobody a společnosti na 
základě základního zákona nebo ústavy. Nevzdávejte se těžce 
vydobytých lidských práv proti otroctví až v posledních dvou 
stoletích. To je nejlepší základ demokracie. Na tom je postaven a 
podporuje váš tvůrčí rozvoj a osobnost. Zpochybňování, diskuse, 
zvažování všech názorů a evidentních vědeckých poznatků, 
stejně jako pokojné shromažďování, demonstrace a vyjadřování 
svých myšlenek je vaším právem a poznávacím znamením. V 
demokracii vám to nesmí být odebráno ani omezeno státní mocí 
(jak je vidět v západních demokraciích).  
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Vnímáme přesto prostřednictvím internetu a nových médií novou 
realitu skrytého feudalismu a řídící či určující druhé a třetí ruky v 
pozadí (lobbismus), kterou jsme dosud prostřednictvím 
klasických médií nemohli vnímat, nebo jsou informace na webu o 
tomto stavu naší společnosti pouze dezinformační? 
 
I mocní vědí, že až do středověku se světová populace rozrostla 
na 500 milionů lidí, z nichž asi 50-70 % hladovělo a v průměru 
nežilo déle než cca 1,5 roku. 35 let (mocní žili téměř dvakrát 
déle), a to i přesto, že nebo právě proto, že čísla ukazují, že dnes 
(o 500 let později) bychom při 17krát větší světové populaci a 
dvojnásobné délce života mohli uživit 89 % všech lidí a při 
zaměření na udržitelné pěstování, ekologické a etické cíle 
výzkumu i správnou distribuci potravin 100 % rostoucí světové 
populace nebo vyprodukovat přebytek potravin.  
a že dnešní obyčejní občané jsou svobodnější, mají lidská práva 
a ústavu, mohou žít dvakrát déle (než kdysi vládci), zdravěji a s 
větší svobodou, prosperitou a důstojností než ve středověku.  

 
 

Snižuje úzkost 

Poddat se obavám o vlastní život, bojkotovat odvahu a tvořivost 
názorů na lepší řešení znamená skrývat vlastní nedostatek 
odvahy a nápadů, které se rodí z mého strachu jako povinnost 
mých bližních, a používat spásné nápady pro život svůj i svých 
bližních a bránit životu strachem je osudová argumentační past, 
která údajně dává jistotu a plodí opak, totiž smrt a bídu. To 
neznamená, že pro co nejvyšší bezpečnost naší budoucnosti se 
z dnešního pohledu nepodniká vše, co je vědecky, evidentně 
podloženo, aby škody na zdraví, životě, prosperitě, ale i 
demokracii a svobodě byly co nejmenší.  
 
Bez ohledu na to, zda jsou obavy skutečné, nebo ne. Vliv strachu 
na zdraví, kreativitu a psychiku je zásadní. Vzhledem ke strachu, 
který média po desetiletí trvale vyvolávala v obyvatelstvu, aniž by 
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ho poučila o korelacích mezi strachem a dopadem na zdraví, 
svobodu, demokracii a tvořivost, se stává otevřeně zřejmým, že 
bychom měli zavést globální přímou demokracii, abychom byli 
schopni utvářet nový globální etický model společnosti. 
Existují řešení: Staňte se přímými demokraty a zpochybňujte 
všechny informace z politiky a vědy, dokud nepochopíte jejich 
smysl. Požadovat od politiků a médií, aby všechny vědecké 
poznatky a nové studie, které nejsou organizovány průmyslem, s 
klady a zápory byly konzultovány pro rozhodnutí založená na 
důkazech a opatřeních proti strachu a zveřejňovány v médiích 
srozumitelným způsobem pro všechny. 
Nedovolte, aby vám názory a polopravdy bez důkazů 
překrucovaly mozek jako vědecká fakta strachu! 

Odmítněte názory a zprávy vyvolávající strach jako 
nedemokratický nástroj a útok na demokracii i na vaše IQ, zdraví, 
nezávislost a důstojnost a sebeurčení a dodržujte všechna 
vědecky podložená ochranná opatření. 

Dějiny lidstva ukazují, že tvůrčí potenciál každého nenarozeného 
člověka chybí populacím v jejich dalších vývojových krocích 
(svoboda, zdraví, prodloužení života, prosperita, etika a přímá 
demokracie). Děti se totiž rodí jako géniové, kteří se rychle učí. 
Společnost a školy kromě výuky abecedy a předmětové 
specializace organizují snižování a podmiňování geniálních 
inovačních a myšlenkových schopností dětí.  
Proto je každé nově narozené dítě vítáno a posiluje 
panovníka v přímé demokracii možnostmi jeho neztenčené 
inteligence.  
 
Mnoho géniů, kterým vděčíme za zrychlující se vývoj, by se v 
posledních 100 letech nenarodilo. Náš svět by vypadal 
bezútěšně. Dokládají to i údaje ve statistikách vývoje světové 
populace: S větším počtem lidí na světě můžeme žít déle a 
nakrmit více lidí lépe a udržitelněji.  
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Je to 90 procent miliard lidí ze střední třídy, modrých a bílých 
límečků a zaostalých, lidí žijících v chudobě, kreativita 
produkovaná ve školách je zatemňována, udržována 
dezorientovaná ve strachu a IQ kreativity je snižováno uměle 
vytvářenými mediálními informacemi (fake news a roztroušenými 
obskurními konspiračními příběhy bez důkazů), z nichž by každý 
jedinec bez obav z budoucnosti mohl globálně zlomit moc 
designu strachu svou osvobozenou tvůrčí silou a z ní 
vycházejícími myšlenkami a koncepty s odpovídajícím tvůrčím 
vzděláním. 

Na celém světě jsou "lidé znalí, lékaři, vědci, historici umění, 
politici, volnomyšlenkáři, mocní lidé a novináři", lidé s laterálním 
myšlením, ze střední třídy, kteří nás chrání, částečně s rizikem 
svého zaměstnání nebo života, a kteří dokáží správně 
klasifikovat falešné nebo přehnané informace o strachu, 
empiricky je sledovat a logicky uvažovat bez "strachu", stejně 
jako nám vysvětlit správné souvislosti na základě vědeckých 
faktů.  
 

Prostřednictvím většiny vědomostí v populaci jsou vlády a mocní, 
stejně jako média, vyzýváni ke korekci informací a z nich 
plynoucích opatření, ke zvážení všech empirických faktů a 
možností prostřednictvím internetu, dokud nedojde k realizaci 
ochrany obyvatelstva a demokracie ve jménu zákonů, ústavy a 
lidských práv. Překonali jsme toto těžké období otevřené feudální 
vlády ve většině zemí, protože i ti, kteří jsou předvídaví a mocní, 
si uvědomili, že pouze podpora tvořivosti, zdraví, prodloužení 
života, jakož i prosperity a svobody v celé šíři světové populace 
zajišťuje život, včetně jejich vlastního přežití, v lásce a míru s 
jejich jedinečným blahobytem a životem.  

Klasický lékařský výzkum se chystá poskytnout lidem (a nejprve 
mocným) dlouhé vytoužené zdravé a mnohonásobné 
prodloužení života omlazením tělesných buněk za 20 až 30 let. 
Kvůli omezeným finančním prostředkům pro velké skupiny 
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obyvatelstva se však vytvoří nový příkop teroru mezi moderními 
téměř nesmrtelnými (až asi 20 % obyvatel, kteří si mohou dovolit 
nebo nemohou získat tyto léky prodlužující život kvůli tomu, že 
jim vláda blokuje přístup) a chudáky a smrtelníky (asi 80 % 
obyvatel, kteří si nemohou dovolit lék na omlazení tělesných 
buněk). Aby se tomu zabránilo, je třeba vyvinout genový 
program, který umožní globální a bezplatné omlazení zdraví a 
buněk všem lidem v ještě kratším čase. Fundacion Liedtke 
podporuje výzkumný projekt omlazení buněk pomocí aplikace na 
sociální síti "www. aimeim.info", abychom mohli realizovat 
pozitivní etický svět, kde se všichni lidé mohou těšit ze staletí 
času a prosperity, zdraví a svobody, aby mohli dále rozvíjet a 
budovat své myšlení, vědomí a kreativitu a rozvíjet etický, 
udržitelný a symbiotický svět s přírodou jako "spolusvět". Lidská 
práva zakotvená v Chartě OSN a ústavách demokratických států 
nám zaručují svobodný rozvoj osobnosti bez feudální nadvlády, 
otrocké práce, mučení a strachu. To jsou v posledních staletích 
těžce vydobyté nejvyšší statky svobody, které jsou posilovány 
rostoucí a uvědomělejší světovou populací bez obav a stále více 
OSN. Naše více než tisíciletá historie dokazuje; 

více lidí = více lidských práv, více svobody,  
více bohatství, více zdraví a více života,  

více know-how 

Každý člověk si s sebou nese přibližně 1200-1500 gramů 
geneticko-kreativní, ale strachem částečně blokované mozkové 
hmoty. Historicky vděčíme možná 2000 mozkům bez strachu z 
omezování mysli (2,4 - 3 tuny mozkové hmoty v cca 150 
milionech tun mozku ve 110 miliardách lidí, kteří dosud žili v 
lidských dějinách - cca 0,000002 % - kteří byli také 
pronásledováni, likvidováni nebo popraveni) za náš rozvoj 
svobody, zdraví, potravy a náš dnešní - v historickém srovnání - 
třikrát až čtyřikrát delší život. V současné době máme na planetě 
Zemi přibližně 10 milionů tun živé lidské mozkové hmoty, z čehož 
je podle kreativity přibližně 100 000 tun mozků (700 000 až 800 
000 lidí, tj. přibližně 0,01 %) v různých fázích v posledních 70 
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letech již entdimmt. Právě jim vděčíme za mimořádně rychlé a 
částečně udržitelné pokrytí poptávky ve společnostech. Toto 
uvolnění kreativity a její využití se bude nadále exponenciálně 
rozvíjet. Za 10 až 20 let budeme mít 5-10 % lidí odblokovaných 
od tvořivosti (500 až 1000krát více než dnes), kteří budou 
pokračovat v tomto procesu a budou chtít produkovat pouze 
udržitelné zdroje, aby lidé a zvířata v přírodě a s přírodou žili 
společně podle etických zásad. Za tímto účelem je třeba 
minimalizovat strach, který ve společnosti vyvolávají média, 
prostřednictvím nového mediálního zákona (založeného na 
Chartě lidských práv OSN a výsledcích neurologického a 
epigenetického výzkumu nového tisíciletí) a mediálního kodexu. 
Whistlebloweři jako Julian Assange nebo Edward Snowden, 
stejně jako jejich ochrana ze strany společnosti, mají důležitý 
systémově-korekční a kreativitu urychlující význam pro tento 
revoluční, ale nezbytný vývoj pro přežití s etickými a udržitelnými 
kreativními zdroji lidské bytosti bez obav před těmi, kdo jsou u 
moci, porušováním lidských práv těmi, kdo jsou u moci, nebo 
těmi, kdo jsou u moci v jejich imperiálních strukturách. Každý 
člověk musí mít právo (je to jeho lidské právo) žít trvale a zdravě 
bez inscenovaného strachu a také bez používání kapitálu, oddělit 
své vědění, vědomí a osobnost od odpadků, strachu a život 
omezujících obsahů prostřednictvím selektivního vnímání 
novinek, rozlišovat mezi životně důležitými a život ohrožujícími 
informacemi. Člověk musí mít právo volby, a pokud si to přeje, 
musí se vyvíjet, učit se novým profesím v jakémkoli věku, se 
svěží myslí a tělem, studovat, věnovat se umění, lidem, přírodě 
nebo sobě samému a své vlastní tvůrčí síle a dočasně či trvale 
nedělat nic ve vyvíjející se společnosti trvalé hojnosti, se 
samoučícími se programy a roboty, zvláště když "nicota" je 
relativní neoddělitelnou součástí stvoření.  

Dějiny lidstva dokazují, že rostoucí kreativita umožňuje zdraví, 
delší život, prosperitu všech lidí a přirozené a čisté životní 
prostředí, udržitelnou produkci potravin, energie a zdrojů, jakož i 
neustále se rozvíjející kreativitu všech lidí prostřednictvím nových 
informací. 
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"Hejnová tvořivost neboli inteligence lidstva... 
se stává tvůrcem." 

Již dnes lidstvo chrání sebe a přírodu před banálními mocnými 
tím, že předává nové poznatky vědy obyvatelstvu, takže 
možnosti budoucnosti chránící druhy a přírodu dostávají prostor 
pro pochopení a demokratické jednání a inovace a informace, 
které jsou výsledkem rojové inteligence lidí a slouží k budování a 
rozšiřování jejich budoucnosti, se šíří po celém světě 
prostřednictvím internetu. 

 
 
Začíná druhé osvícení: světová společnost, jak dokazují naše 
dějiny posledních padesáti let (navzdory válkám organizovaným 
banálními mocenskými strukturami), se pod tímto výkladem růstu 
tvořivosti prostřednictvím rostoucí světové populace 10 nebo 20 
miliard lidí a trvalého a zdravého života v blahobytu pro každou 
lidskou bytost s rostoucí rojovou tvořivostí stává stále silnější. 
Nyní bylo dosaženo bodu, kdy tento proces již nelze zvrátit bez 
globálního vyhlazení tvořivosti a lidstvo poprvé dospěje do 
udržitelného, eticky navrženého věku míru bez omezení globální 
inteligence roje neomezené světové populace.    
     
Když politika a média vytvářejí rovnici; 
 

"Více lidí = více kreativity 
= 

Etičtější a udržitelnější řešení" 
 

získáme to nejlepší ze všech možných světů. 
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Mediální kodex 2014 

 
Inteligence a podpora zdraví nebo 
musí být vyznačeno jejich snížení o informace. 
 

 
 
Obavy šířené a vyvolávané vládami a médii, jak dokládají nově publikované 
neurobiologické a epigenetické výzkumy, vyžadují zveřejnění: 
 

 Kód média 
 

Přehnané, nepravdivé a negativní informace tělu škodí,  
inteligence, svoboda a demokracie. 

 
Zvyšují pouze zisk a moc   

diktátorů, politiků a jednotlivých korporací.  
a nepomáhají lidem  

nebo rozvoj demokracie.   
 

My, oběti,  
dezinformovaní, státem a médii klamaní, spiklenci a zločinci a pachatelé újmy 

se spojí do skupin zemí jako poškození po celém světě a podají ústavní 
žaloby na média a vlády v zemích, které nezabrání redukci mozkových sítí, 

zotročení mysli člověka a nezastaví minimalizaci IQ obyvatelstva ve své zemi.   
 

Jsme  
více než 2 až 2,5 miliardy lidí náchylných k depresím.  

Lidé ve světě,       
více než 100 milionů předčasně zabitých lidí ročně,   

nesčetné pro jejich inteligenci,  
kreativitu a svobodu,   

nevyčíslitelné, diskriminované,  
marginalizované a kreativní,  

příslušníků jiných náboženství,      
nadměrný počet zločinců,  
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vrahy, diktátory a teroristy,     
fatalisté a fanatičtí věřící,    

sebevražedné atentátníky a nájemné vrahy,    
které nahánějí strach miliardám lidí,  

vykořisťovaných a dobrovolně  
Lidé žijící v otroctví,   

miliardy lidí zbavených možnosti zdravého života,   
miliardy lidí zbavených pozitivní budoucnosti a těch, kteří se narodili v 

budoucnosti.  
totéž se děje i vám.    

 
 Podáváme žalobu na: 

neposkytnutí pomoci, napomáhání a organizování 
trestných činů proti právům podle vyššího práva 

stejně jako snížení IQ populace.  
k tělesnému poškození mozku s následkem omezení zaručeného 

základními zákony nebo ústavami a trestními zákony států  
Práva na osobní svobodu,  

 porušování lidských a spotřebitelských práv  
a 

 Charta OSN o lidských právech  
svobodný rozvoj osobnosti 

 
podněcování, napomáhání a organizování 

 prostřednictvím vašich orgánů a mediálních sdělení od: 
Vražda 

Terorismus, 
Využívání, 
Kriminalita, 

Zbavení svobody, 
do dobrovolného otroctví, 

ke snížení inteligence a kreativity 
obyvatelstva 

a omezování hospodářské soutěže ve vztahu k 
ostatní ekonomiky, 
na podporu války, 

a obavami,         
cílené snížení IQ 

populace a nedoplnění  
demokracie. 

 
Požadujeme:  

Požadavek na označování informací o médiích.   
Protože konzumace geneticky zakotvených návykových a nenápadně, 

latentně - strach vyvolávajících negativních mediálních informací snižuje 
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inteligenci a zdraví, může se spotřebitel a konzument chránit pouze 
prostřednictvím varování a označování.  

z negativních informací.   
 

Toto předběžné varování je nezbytné, protože:   
a.) konzumace negativních mediálních informací způsobuje mutace v 

synapsích příjemce, které blokují jeho budoucí vizi a kreativitu, 
 

b.) je aktivován negativními informacemi prostřednictvím genetického 
programu závislosti na strachu, který je přítomen u všech lidí (závislost na 
dalších negativních informacích), a pod vlivem závislosti nadále ztrácí svou 

původní schopnost rozhodování.  
je značně omezená,    

 
c.) protože jeho schopnost kombinovat je utlumena nebo vypnuta, včetně a ve 

srovnání s jeho vizionářskou schopností, vynalézavostí, kreativitou, která je 
přítomna bez obav, a tvůrčí síťovou inteligencí.  

a tím i jeho původní možnost  
osobnostní spektrum je výrazně minimalizováno,   

 
d.) nezdravé reakce strachu se u něj mohou projevit epigeneticky a 

neurobiologicky a přenést se na jeho děti.   
 

V souladu s tím jsou negativní informace  
důstojnost člověka,  

lidská práva,  
trestní zákony,  

porušují demokracii i ústavu nebo základní zákony.  
a jejich škodlivé účinky na zdraví a kreativitu 

 v populaci.   
 

Obžalovaní  
nás před tím nechránily a nevarovaly, a to i přes lepší poznání získané díky 

novým výsledkům neurobiologického a epigenetického výzkumu, jakož i 
evolučního a behaviorálního výzkumu: negativní, úzkost vyvolávající a 
důstojnost lidské bytosti porušující informace, mediální zprávy, hry, 

filmy,  
IQ a kreativita dočasně  

(snižuje schopnost pozitivního vidění při zaměření na negativní informace až 
na 100 %).   

zhoršují zdraví nebo způsobují onemocnění a snižují motivaci.  
pozitivně ovlivnit budoucnost.  

 
Překážka uzdravení a nápravy 

Obžalovaní dále jednali úmyslně, neboť 
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zatajili uznání umění 
proces strachu z mutace na základě negativních informací nebo 

nocebos, 
který zvrátí snížení mozkové konektivity nebo IQ prostřednictvím 

zrcadlových neuronů v mozku, zvrátí omezení inteligence 
prostřednictvím neuronálních baypassů a přenese kreativitu z kultury 

(technologie, umění, literatura) na obyvatelstvo, což umožní zdraví, 
kreativitu, svobodu a prosperitu lidí. 

 
Nejsme  

pro omezování svobody tisku, ale pro označování negativních informací, 
stejně jako proti směšování zdravotně neutrálních a pozitivních informací s 
negativními, protože to poškozuje mozek fyzicky a tělo psychicky nemocemi, 

stejně jako sebeurčení, rozvoj osobnosti a rozvoj empatie s ostatními lidmi, 
stejně jako je to značná zátěž pro sociální a zdravotní systémy.  

 
Jsme proti tomu:  

kreativitě a uzdravení lidské neuronové mozkové sítě a vyšší rojové 
inteligenci populace brání vládní a mediální blokáda podpory kreativity v 

populaci.  
 

Jsme proti tomu:  
demokracie jako forma vlády je natolik poškozena vnitřním rozdělením 
člověka, že je možné vidět uvnitř země strach a zpátečnickou diktaturu 

mentálního vymezení a zvenčí "vládní a volební rozhodnutí proti 
základnímu zákonu a lidským právům".  

a tak se  
Demokracie sama se stává antidemokratickou  
to znamená, že se obrací proti sobě samému. 

 
 
Negativní informace z médií, her a filmů mohou vést až k 30% snížení IQ, 
snížení kreativity, kriminalitě, nepřátelství, vyloučení, rasismu, fašismu, 
válkám, pesimismu, depresím, chudobě, poruchám chování, nemocem, 
negativnímu způsobu života a až k 28% předčasných úmrtí. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autor, Public domain, via Wikimedia Commons 
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Pozitivní mediální informace, filmy a hry označené níže uvedeným logem 
podporují IQ, prosperitu, rozvoj osobnosti, přátelství, schopnost utvářet 
budoucnost, kreativitu, sebeurčení, svobodu, demokracii a vedou k delšímu a 
zdravějšímu životu. 
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Klíčem k úspěchu je kreativita 2019-2020 

                             
              

Jako vynálezce, který v 60. letech vstoupil do umělecké sféry, 
jsem byl znovu a znovu konfrontován s otázkami, na které 
kulturní a vzdělávací instituce nedokázaly uspokojivě odpovědět. 
Jako mladý člověk jsem chtěl mít vědecky podloženou jasnost, 
protože miliony občanů stejně jako já cítily, že na naše otázky o 
tvořivosti v umění nebo o tom, jak se můžeme stát tvořivějšími, 
prostě neexistují logické odpovědi, přestože jsme na milionech 
příkladů a z naší historie viděli, že tvořivost zajišťuje naše zdraví, 
důstojnost, svobodu, suverenitu, prosperitu a budoucnost. 
 
Klíčové otázky zněly: 

Co je to umění a má nějaký význam? 

Jsou umělecká díla jen novými královskými šaty, image a 
marketingem, nebo se za nimi skrývá něco, co má být před 
obyvatelstvem skryto? Pokud je vše prohlášeno za umění, obsah se 
rozostří a oblečení se dále utváří skrze mentální mlhu.   

Copak ještě nikdo nepřišel na to, že snaha zastřít a zbavit smysly 
moderního umění je poplašným signálem, který ukazuje, že za uměním 
musí být něco víc, zvláště když diktátoři a jejich státní propagandistická 
oddělení svými prohlášeními podobnými prohlášením dnešních 
uměleckých protagonistů jen zesilují svůj vliv na obyvatelstvo 
škodolibou diskreditací moderního umění, a to až po vyloučení a 
potrestání umělců. Slouží umění pouze ke spekulacím a vydělávání 
peněz? Otázka po smyslu umění však zůstává otevřená, proč se stát 
a historici umění snaží o tabuizaci? Co je na něm špatného? Nemá 
smysl, aby historici umění a umělecké časopisy nebo stát vyvíjeli tak 
velké propagandistické úsilí až do školní výuky, když za uměním není 
co objevovat.  
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Je zbavení smyslů pro umění živením egoistického třídního vědomí s 
domýšlivostí a vylučováním, nebo jen zakrývá skutečnou velikost 
lidského ducha, pozorovatele umění. Měla by se vzdělaná buržoazie, 
nyní, kdy náboženství jsou stále méně schopna plnit úkol podřizovat 
své stoupence Božímu slovu a církevním dogmatům prostřednictvím 
výsledků vědeckého bádání, vychovávat k tomu, aby se pomocí 
umění stala dezorientovanými, bezmocnými věřícími ve stát? 
Mohou se historici umění stát novými kněžími, kterým je třeba 
bezvýhradně věřit slovo, jinak budou odpadlíci a nepřizpůsobiví a 
nepoddajní jeho duchu vyloučeni ze společenství umění a 
vzdělaných občanů. 1.) 

Je to všechno jen teorie? 

Nebo má umění tajný, vědecky a empiricky pochopitelný význam pro 
vývoj naší společnosti, či je to jen zastaralost školských systémů 
(zavedených na počátku průmyslového věku)? Je snad dokonce 
pravda obojí?  

Pokud se podaří prokázat existenci umělého vzorce, vše hovoří pro to, 
že jsme epigeneticky manipulováni. 

Chtěl jsem se těmito otázkami zabývat a hledat umělecký vzorec i na 
základě nových výsledků neurobiologického výzkumu. 

Mé hledání vzorce pro všechna umění bylo odměněno v roce 1979, 
ale teprve v roce 1988 jsem konečně zavedl vzorec umění jako grafický 
symbol pro lidskou tvorbu (což odpovídalo požadavku, který mi v roce 
1984 adresoval Joseph Beuys, abych všem vysvětlil veškerou lidskou 
tvorbu, tj. umění napříč všemi epochami, velmi jednoduchým, jasným a 
srozumitelným způsobem). V knize "Der Schlüssel zur Kunst - 
Kunsträtsel gelöst" (Klíč k umění - Rozluštěné hádanky umění) jsem v 
roce 1990 představil veřejnosti v Německu vzorec pro subjektivní a 
objektivní umění a v roce 2019 jsem vyvinul systém hodnocení umění s 
uměleckým certifikátem pro umělecká díla nazvaný "Artinvest", který 
jasně odděluje umění od dekorace podle obsahu inovací a míry inovací 
v díle.  
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Vzorec pro umění a vývoj 2.) 
 

Život + rozšíření vědomí = umění 

 
 
 

Zákon umění zní:  

"Rozpuštění hranic umění a dějin umění nebo vědomí prostřednictvím 
umění."   

 

Umělecké právo a vývoj společností 

"Veřejné uplatňování zákona umění přináší zrušení hranic tvořivosti, 
inteligence a zdraví a prosperitu společnosti." 

 
"Vyšší úroveň umění je zřejmá díky Hegelově dialektice s tezí, antitezí 
a syntézou, která se uplatňuje v každém uměleckém díle, a je tak sama 
uměleckým dílem jako proces zviditelněný v obraze."    
V Německu dosud nebyl vzorec zveřejněn ani zaveden do 
školních osnov. 
Blokování tvořivosti obyvatelstva tím, že se nezavádí umělecká 
formule, a také umožnění snížení IQ šířením informací ze strachu 3.) 

brání demokracii, evoluci a duchovnímu rozvoji, jakož i prosperitě 
národa. Politici jednají vědomě či nevědomě tím, že opomíjejí pomoc a 
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napomáhají nejen proti základnímu zákonu či ústavě své země, ale 
také proti "pravidlům podle vyššího zákona", který je v konečném 
důsledku nadřazen zákonodárci a vedl k odsouzení nacistických 
zločinců v Norimberku. 
 
Politici a jednotlivá média by dnes mohli být na základě 
zveřejněných výsledků výzkumu v oblasti neurobiologie a 
epigenetiky hnáni k odpovědnosti za skryté a aktivní napomáhání 
otroctví, vykořisťování, zbavování svobody a tělesného 
poškozování mozku a porušování "pravidel podle vyššího práva",  
 
a.  když se bez varovného označení (označení a varování jako u 

tabákových výrobků) šíří mediální informace, které vyvolávají 
strach a snižují IQ, 

 
b.  pokud je uměleckým vzorcem zabráněno nápravě neuronální sítě 

prostřednictvím rozpoznávání umění a obnovení zdraví, kreativity 
a zvýšení IQ lidí.  

 
Vzniklý kontext: 
 
Snížení IQ v důsledku negativních informací  
a navíc vypnutí opravy genů a přenosu tvořivosti prostřednictvím 
uměleckého vzorce vytváří společnosti s tvořivostí uzamčenou v 
neustálém strachu. 
 
 
 
 
Politici a média jsou ohromeni,  
že v jiných zemích, jako je Francie a USA, se se snižováním IQ 
prosazuje také populismus, rasismus, náboženství a segregace od 
ostatních lidí.  
 
Časové titulky 28. března 2019 a otázky:  
 
"Bývali jsme chytřejší. Po desetiletí se IQ v průmyslových zemích 
zvyšovalo, včetně Německa. Již několik let klesá. PROČ?"  
 
Nastal opačný Flynnův efekt. James Flynn ve 20. století zjistil, že IQ v 
průmyslově vyspělých zemích každoročně roste. Německo je zřejmě 
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epigeneticky zablokováno, aby rozpoznalo umělecký vzorec. Jak jasně 
ukazuje úvodník IQ Nataly Beuelové, Nike Heinenové a Tanji 
Stelzerové v týdeníku "Die Zeit". Navzdory všem výsledkům výzkumu z 
oblasti epigenetiky stále neexistují žádné zprávy o uměleckém vzorci a 
jeho pozitivním účinku v Německu. Ve Španělsku - přinejmenším na 
regionální úrovni - se o vzorci podrobně psalo již v roce 1992 a jeho 
princip vysvětlovaly noviny v 52 týdenních článcích pod názvem 
"Umělecká hádanka vyřešena".  
 
Především jsem musel pochopit, proč - bez konspiračních teorií a bez 
konspirací - se v duchovním vývoji nejen v Německu, ale i v jiných 
zemích ocitáme před temnou zdí. Již v roce 1910 nazval Kandinskij ve 
své knize "Duchovno v umění" tuto etickou evoluční bariéru proti 
prosperitě a pozitivnímu vývoji všech lidí "černou rukou".  
 
Společnost, média a politici jsou v tom v zásadě nevinně, protože lze 
předpokládat, že jejich jednání jim není jasné, a proto je vědomě neřídí. 
Neexistují ani žádné dohody či tiché dohody v zájmu jakýchkoli tajných 
skupin, které by bránily mentálnímu rozvoji obyvatelstva, aby je mohly 
lépe využívat nebo je udržovat v neschopnosti myslet, učit je mentálně 
špatně, aby je bylo možné manipulovat a využívat jako volební masu s 
pomocí médií téměř v jakémkoli směru. Parlamentní demokracie byla 
až do dnešního rozvoje internetu nejdůležitějším krokem na cestě k 
lepšímu světu s přímou demokracií. Snaha poslanců nebo stran (jako v 
diktátorských systémech) zablokovat IQ obyvatelstva strachem a 
přístupem k novým inovativním uměleckým dílům pomocí špatných 
informací, aby tak získali legitimitu vlády na 1000 let a zabránili přímé 
demokracii, není uznána. Nelze však vysvětlit, proč není získáno 
poznání, co je umění a že přesto 100 000de uměleckých a autorských 
procesů na celém světě ve všech uměních empiricky pro všechna 
umělecká díla právně i uměleckohistoricky prokázáno.  
 
Jak na zveřejnění uměleckého vzorce reagují ti, kteří se pohybují 
na zavedeném trhu s uměním? 
Umělecký kritik Kenny Schächter ve filmu Arte (z roku 2017 v režii Grita 
Lederera) vypráví o mezinárodním obchodníkovi s uměním, který má 
14 galerií; Larry Gagosian. Citát z filmu Kennyho Schächtera: 
"V uměleckém světě je to stále jako v mafii, když se vyhlásí omerta, je 
tam "tajemství", stejně jako v mafii existují pravidla, o kterých nikdo 
nemluví.  Ve světě umění se ročně protočí 60 miliard dolarů. 
Pravděpodobně největší obchod s nejmenším množstvím informací o 
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fungování mechanismů. Larry Gagosian, obchodník s uměním ve filmu: 
"Pokud to lidé nepochopí, nejsou součástí tohoto světa." (Omerta je 
mafiánský kodex cti. Mafiánské přísloví: "Kdo je hluchý, slepý a němý, žije sto 
let v klidu.") Reakci protagonistů trhu s uměním uniklo, že porušují lidská 
práva a zákony a jsou v rozporu se vzdělávacím posláním muzeí, ale 
že také uvažují příliš krátkozrace a jednají proti vlastním očekáváním 
zisku, jak je vidět na srovnání s rostoucím knižním trhem 
prostřednictvím internetu. Zasvěcení obchodníci s uměním vnímají trh 
s uměním jako svůj vlastní uzavřený monopolní byznys a domnívají se, 
že musí chránit zisky z něj plynoucí utajením před snadno 
pochopitelnou uměleckou formulí. Je to sobecké a brání to rozvoji 
kreativity u běžné populace, vytváří to zmatek v posuzování umění a 
podporuje to podvod "co je umění nebo dekorace". Navíc je to 
kontraproduktivní a špatné pro rozvoj trhu s uměním, protože s 
globálním otevřením či demokratizací trhu s uměním pro obyvatelstvo 
prostřednictvím uměleckého vzorce se stonásobně zvýší trh s 
uměleckými díly, umělci a kreativními produkty díky vyšší poptávce i 
cenám objektivních uměleckých děl (inovativní skutečná 
uměleckohistorická díla) a subjektivních uměleckých děl (dekorace). 
Trhy se rozdělí na objektivní a subjektivní umění, ale oba porostou 
rychleji. S cílem otevřít muzeím, milovníkům umění a široké veřejnosti 
cestu k umění vyvinula nadace Fundacion Liedtke umělecký certifikát s 
názvem "Artinvest", který na základě inovací v díle objasňuje, zda se 
jedná o skutečné umělecké dílo (objektivní umění), nebo o dekoraci 
(subjektivní umění). (viz také: www.freebocks.gratis) 
 
 
Chcete-li však zjistit, proč jsme podmíněně nuceni zablokovat 
přístup k naší geneticky dostupné kreativitě, musíte sáhnout 
hlouběji než jen na trh s uměním a prozkoumat behaviorální 
výzkum. Ukazuje se, že ani ve školním systému není kreativita 
zastoupena nebo je zkreslována. Umění je oslavováno jako geniální 
počin, nikoliv jako dokumentovaný a vycvičený inovační proces, 
kterému se lze naučit. Umělecká formule, která otevírá snadný přístup 
k selektivnímu vnímání inovací i dětem (děti se rodí jako géniové 
učení s mozkem již jemně propojeným), je odepřena nejen dětem, ale 
celé populaci. 
 
Genialita dítěte je mrzačena nebo zabíjena školním informačním 
systémem z 18. století. O kolik mozkových zdrojů a udržitelných 
inovací společnost na této cestě přichází?   
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Je zřejmé, že ani na uměleckých akademiích se nevyučuje proces 
tvorby prostřednictvím uměleckého vzorce, ale v popředí jsou techniky 
minulosti. V těchto podmínkách je pro studenty velmi obtížné 
proniknout do umělecké tvorby, být kreativní.  
 
Inženýr inovací? 
Univerzity a vysoké školy nevyučují inovační inženýrství na základě 
vzorce. Student nemůže získat inženýrský diplom nebo titul Dr. of 
Innnovations. 
 
Ale stejně jako se v 15. až 18. století díky knihtisku naučilo 
obyvatelstvo samo číst a psát, celkový pohled na tvorbu a inovace, 
stejně jako jejich evoluční vývoj, se naučí mládež na internetu s 
výběrovým pohledem na vzorec při samostudiu. Na pomoc mu přichází 
šířící se hyperaktivita - jako východisko ze starých společenských 
hodnot, které jsou v rozvratu. 
 
 
 
 
Jaký smysl má stará výuková technika.  
Špatně poučení politici vyškolení ve stejném systému dělají státu a 
lidem medvědí službu tím, že používají pavlovovský systém omezený a 
spravovaný  
Pokračovat ve výuce obsahu (který začal s průmyslovým věkem - díky 
Bohu - a vyškolených pracovníků pro stroje, ale pro současnou dobu 
pro nedostatek budoucích koncepcí, protože jste nebyli vyškoleni v 
aplikaci samotného vzorce tvořivosti). Staré koncepty nebudou stačit 
na to, aby nová doba zajistila všem lidem blahobyt, zdraví a realizovala 
demokracii, která zaručuje lidskou důstojnost.  
 
Dojde ve střednědobém horizontu k dalším sociálním nepokojům? 
Co mají v budoucnu dělat lidé, jejichž kreativita byla státem a školským 
systémem potlačena a trvale se opakující práci převzaly stroje, 
počítače a neustále se vyvíjející programy?  
 
Nechceme-li se propadnout do revolucí, rozdělovacích válek a 
rozdělení společností se zpátečnickými nebo pravicovými ideály, máme 
jedinou možnost:  
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- otevřít kreativitu pomocí uměleckého vzorce ve školách a u 
obyvatelstva,   

- Označte negativní informace z médií, které vyvolávají úzkost 
(např. tabákové výrobky),  

- zajistit základní úroveň prosperity pro všechny lidi. 
  

 
Výzkum ukazuje: Genetické a kognitivní schopnosti, které jsou 
každému člověku vlastní, oživují jeho genialitu. Průměrné IQ v 
populaci se opět zvýší. 
 
Účinek oživení vynalézavých schopností člověka se projeví během tří 
až šesti měsíců.  
 
Politici stále věří (navzdory opačným zkušenostem s internetem a 
sociálními médii), že přílišná kreativita obyvatelstva uvrhne stát 
(nebo politiky) do chaosu.  
 
To není pravda. Opak je pravdou.  
Státy a společnosti prosperují s budoucí silou, která byla dříve 
neznámá, jak můžeme vidět například u internetových společností. To 
může vyděsit ty, kteří uvažují ve starém školském systému, a vést k 
uzavření škol. Nově smýšlejícímu člověku přináší radost a otevírá mu 
budoucnost. Se základním příjmem budou lidé vykonávat pouze 
takovou práci, kterou považují za příjemnou nebo smysluplnou. V 
Německu dnes dobrovolně pracuje již 5 milionů lidí. Týdenní pracovní 
doba člověka se bude snižovat, jak je vidět z údajů za posledních 100 
let. Stát se bude muset oprostit od toho, že firmy jsou kontrolory 
pracovní doby a "výběrčími daní" pro pracovníky a zaměstnance. 
Budou vyvinuty nové modely práce, které zachycují sklony, 
smysluplnost, pracovní dobu, vzdělání, aktuální duševní a fyzický stav, 
odpovědnost prostřednictvím sdílených metadat a výsadu pracovat pro 
společné dobro tím, že zaměstnanci umožní regulovat a rozdělovat si 
pracovní dobu podle vlastního uvážení. I zde již mohou online 
společnosti čerpat ze zkušeností. Práce se stává koníčkem a 
odměnou. První přístupy k tomuto tématu jsou NWoW - New World of 
Work nebo New Way of Working. 
 
Umělecký vzorec je zaveden ve školních osnovách. Ústava nebo 
základní zákon zaručuje ochranu tvorby a zahrnuje právo na výuku 
uměleckého vzoru, jakož i to, že negativní informace v médiích 
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snižující IQ mozku, filmy, fotografie a hry musí být označeny a nesmí 
být směšovány s běžnými informacemi, jak je uvedeno v Ústavě nebo 
základním zákoně.  
 
Nový populární sport se nazývá vynalézání, vytváření umění a vývoj 
nových lepších udržitelných a etických konceptů pro dnešek i zítřek. 
Buďte kreativní, staňte se tvůrci, žijte smysluplný život a zhmotňujte 
pozitivní myšlenky a přivádějte je na svět. 
 
Z vlastní zkušenosti  
 
Poté, co jsem v roce 1988 umělecko-historicky a vědecky 
prokázal grafický vzorec jako kód inovace, jsem v letech 1989 až 
1993 vyvinul nové formáty (televizní, tištěné a rozhlasové) s 
uměleckým vzorcem pro média, aby se tento vzorec dostal do 
povědomí veřejnosti a zvýšil kreativitu a připravil nás na novou, 
předvídatelnou dobu stále rychlejšího vývoje inovací ve světě a aby se 
v mozkových sítích populace opět jednoduše a trvale epigeneticky 
uvolnilo geneticky existující selektivní vnímání inovací; 
a. Hledání pokladu - hledání uměleckých děl na bleších trzích s 
uměleckým vzorcem  
b. 1 000 děl z dějin umění a vaše inovace,  
c. Zářící hvězdy -Prezentace novinek v dílech mladých umělců.  
   
Poté, co jsem zjistil, že média uměleckou formuli blokují pro zprávy a 
nechtějí ji zveřejňovat ani v nových formátech, jsem se rozhodl 
dekódovat velkou uměleckou výstavu s 1000 originálními díly světově 
proslulých umělců výtvarného umění pomocí této formule a provést ji 
napříč různými uměleckými epochami s díly hudebními a literárními, 
abych doložil platnost formule pro všechna umělecká díla, umění a 
umělecké směry.  
 
Soukromě uspořádaná a mimořádně rozsáhlá výstava měla 
jednoduchý jednoduchý inovační vzorec, kterému rozumí každé 
osmileté dítě, představit veřejnosti na celém světě s mezinárodně 
známými patrony. Tehdy jsem měl mylný dojem, že výstava již nemůže 
zabránit zavedení umělecké formule.  
 
Od roku 1994 jsem na ploše 23 000 metrů čtverečních pořádal výstavu 
"art open" s více než 1 000 originálními uměleckými díly a jako patroni 



 

 
77 

se s jejím složením seznámili a o její správnosti se přesvědčili německý 
ministr, bývalý ruský prezident a španělská královna, jakož i odpovědní 
ředitelé muzeí a sbírek z Ruska, Polska, Španělska, Švédska, Francie 
a Německa. Muzea mi zdarma zapůjčila díla velkých mistrů výtvarného 
umění. Byli mezi nimi Dalí, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, Malevič, 
Kandinskij a kompletní rozsáhlé výstavy doby kamenné, umění 
Voodoo, ruského středověku, umění 19. století a také díla Christa, 
Gigera a Ernsta Fuchse, aby na výstavě "umění otevřené - umění od 
doby kamenné po současnost" vysvětlili vzorec umění s těmito díly a 
představili veřejnosti jeho obecnou platnost napříč všemi obdobími a 
uměleckými směry. 
 
"Art Open" byla první výstavou umění na světě, která obsahově 
zahrnovala různé epochy a dokázala díla vysvětlit jediným vzorcem.  
Umělecká díla byla dokumentována podle uměleckého vzorce v jejich 
kulturních inovačních krocích, což poprvé vedlo ke komplexnímu 
vývojově orientovanému celkovému pohledu na postupný vývoj. Poté 
bylo návštěvníkům výstavy jednoznačně jasné: umění bez inovace / 
evoluce neexistuje. Práce bez inovací jsou epigonskou výzdobou.  
 
Veřejností nepovšimnutá formule se zapsala do kulturních dějin. 
Jako konzultant jsem mohl pracovat s:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Podařilo se mi získat řadu akademicky i společensky uznávaných 
odborníků. Podařilo se mi také přesvědčit ostatní ředitele muzeí o 
uměleckém vzorci a získat je pro výstavu "art open". 
 
Výstava byla zahájena 10. července 1999 ve výstavních halách v 
Essenu.  
Návštěvníci měli vstup zdarma a prezentace/výstava byla otevřena ve 
dne i v noci - 24 hodin.  
Při jednání s městem Essen byl předem vznesen požadavek, aby v 
případě pokračování výstavy bylo vybíráno vstupné ve výši 20 DM za 
návštěvníka. Jedině tak bylo možné zaručit, že bude zachována 
podpora města, která zahrnovala jednak finanční stránku, jednak 
zajištění hladkého chodu bez obstrukcí či jiných narušení nebo sankcí. 
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Na tyto podmínky jsem nemohl a nechtěl přistoupit, protože výstavní 
haly na výstavišti o celkové ploše 23 000 metrů čtverečních jsem si 
pronajal již v roce 1996 za pevnou částku 200 000 marek a podmínky 
pro otevření v červenci 1999 byly smluvně dohodnuty a naplánovány 
se všemi sponzory a věřiteli díla.  
V reakci na mé odmítnutí se v regionu zvedla vlna falešných zpráv a 
manipulativního zpravodajství, jejichž cílem bylo výstavu zmařit. 
 
Messe Essen GmbH (společnost města Essenu) mi nabídla, abych 
jménem města uspořádal "art open" jako každoroční výstavní projekt s 
malými změnami (vstupné 20 DM na osobu) a první "art open" z roku 
1999 posunul o několik let do budoucnosti. Vzhledem ke stávajícím 
smlouvám se dočasné přemístění a vybírání vstupného ve výši 20 DM 
zdálo být v té době nerealizovatelné. V březnu 1999 pak městská rada 
rozhodla o velkém rozšíření výstavních hal Messe Essen, které bylo 
zahájeno ve stejném měsíci jako "art open" a protáhlo se na několik let. 
Pronajaté výstavní haly byly uzavřeny prkenným plotem. Vstup na 
výstavu byl přesunut do dříve neznámého vchodu do haly. 
 
Z mého současného pohledu bylo uzavření "art open" plánováno již 
před otevřením. Protože výstava byla již během výstavby obestavěna a 
sabotována. V případě otevření hrozil bombový útok. Do kanceláře 
vedení výstavy se někdo vloupal, ukradl počítače s korespondencí a 
plány. Pošta od sponzorů do kanceláře organizace nedorazila.  
 
Večer 14. července proběhla u příležitosti tiskové konference ve 22 
hodin prezentace a ukázka uměleckého vzorce prostřednictvím 
vystavených děl před asi stovkou novinářů z Porúří (jak se později 
ukázalo, zástupci tisku z mimoměstských médií byli uvedeni v omyl 
oficiální bezpečnostní službou města Essenu, takže nakonec opět 
odjeli). Následujícího rána v 10 hodin místního času bylo "otevřené 
umění" uzavřeno výměnou zámků na všech dveřích výstavních hal. 
Návštěvníci nesměli vstoupit do sálů a ochranka navíc kontrolovala, 
zda výstavu nikdo nemůže navštívit. Zástupci zahraničního tisku, kteří 
přišli na tiskovou konferenci, byli městskou stráží odmítnuti. To však 
zároveň bránilo celosvětovému zavedení uměleckého vzorce a 
rychlejšímu a udržitelnému rozvoji prosperity prostřednictvím posílení 
inovační síly národů. 
 
Na základě chatrných důvodů a v rozporu s platnými zákony a bez 
ohledu na vysokou úroveň uměleckých děl, jedinečnost výstavy, 
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uměleckou formuli a uměleckohistorickou koncepci nebo mecenášství 
ze strany: 
 
Španělská královna Sofie 
Dr. Norbert Blüm, spolkový ministr 
Michael Gorbačov, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
 
stejně jako ignorování německého základního zákona, umělecká díla 
byla zahrnuta do formule. 
 
Pojišťovna uměleckých děl stanovila podmínku, že běžné / staré zámky 
budou nahrazeny novými bezpečnostními zámky. Vedení výstavy o 
této pojistné podmínce vědělo, protože vyměnilo staré zámky za nové 
bezpečnostní zámky. Nicméně s ohledem na vysoké riziko pro 
špičková umělecká díla (staré zámky a zrušené pojištění) byly zámky 
vyměněny zpět společností Messe GmbH z Essenu. Soud později 
potvrdil, že uzavření a výměna zámků na dveřích výstavních hal byly 
zakázané svévolné úkony pronajímatele.  
 
Již Adolf Hitler byl přesvědčen, že tvůrčí umělecká díla mění 
neuronové sítě mozku diváka nebo čtenáře. Proto byla zvláště tvůrčí 
díla s novými pohledy nebo inovacemi diskreditována jako zvrhlé 
umění proti obyvatelstvu, jejich autoři byli pronásledováni, nebo pokud 
se jednalo o literární díla, byla spálena.  
 
Konfiskace nebo spálení uměleckých děl nebyly možné. Výstavu však 
bylo možné uzamknout a přerušit, aby se díla s uměleckým vzorcem 
nedostala na veřejnost.   
 
V prvním šoku v roce 1999 pro mě bylo naprosto nepochopitelné, proč 
bylo toto uzavření v Německu nařízeno úřady s chabými a smyšlenými 
důvody, když Třetí říše od roku 1945 neexistovala. 
 
Umělecká formule, která vysvětluje umění obyvatelstvu a činí lidi 
vnímavějšími a kreativnějšími, čímž je posiluje a demokratizuje 
všechna umění, je dnes stále "degenerovaným uměním"? Z hlediska 
dějin umění jej lze zařadit do pop-artu (v pop-artu jsou zobrazovány oblíbené 
symboly lidí a jednotlivec je vyzdvihován jako hvězda). Umělecká formule ve 
své prostotě prohlašuje pop-art a všechna umění za inovaci, čímž činí 
každé umění pop-artem a každého člověka tvůrcem.  
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Kde jsou mediální výkřiky historiků umění, znalců umění, kritiků, 
filozofů a intelektuálních průkopníků? 
 

"Zdá se, že jim uniklo, že umělecký vzorec.  
je císařem pop-artu, který demokratizuje všechna umění a sám sebe 

znemožňuje." 
 

Teprve když jsem se po nějaké době probudil ze strnulosti nucené 
uzavřenosti a porovnal souvislosti poznatků z mých gene-artových 
prací (z 80. let) s novými poznatky epigenetického výzkumu o 
programování genů a jejich dědičnosti, poskytly mi tyto poznatky 
vodítko a důkaz, co se stalo v Německu v roce 1999, jakožto bývalé 
zemi nacistického Hitlera, baště a ostrově represí proti umění a 
tvůrcům moderních děl (což byli většinou Židé), prostřednictvím 
epigenetického naprogramování našich předků a jejich potomků. 
Epigenetická podmíněnost neuronálních sítí vedla k vtištění genových 
programů falešnými informacemi a neobjektivními mediálními zprávami 
proti inovacím v umění (degenerované umění) i proti židovskému 
národu, vědomí Němců bylo podmíněno strachem z nacistické éry. 
 
Současný názor některých historiků umění, že umění nelze vysvětlit 
pomocí vzorce, je podpořen vlastní zkušeností milovníka umění, že 
umění nelze vysvětlit pomocí vzorce, "protože žádný takový vzorec 
neexistuje". Umění je v očích diváka, to je zlidovělý názor 
vzdělaných měšťáků. To změnilo epigenetickou podmíněnost, ale 
přeneslo s těmito změnami do současnosti i kolektivní obavy z 
budoucnosti. 4.) 

 
Toto naprogramování genů, jak ukazuje politika, je dodnes z velké části 
nedotažené, ale může být kolektivně vymazáno zveřejněním 
uměleckého vzorce.  
Této možnosti dodnes brání epigeneticky vtištěná, nevědomá následná 
poslušnost nacistickému impériu. 5.)  

 
Německé časopisy "Prinz" a "Spiegel" informovaly o umělecké formuli 
bez diskreditace a zloby.  
Původní text Spiegel napsala Ulrike Knöfel:  
"Tak vytvořil uměleckou formuli "život + rozšíření vědomí = umění". A v 
Essenu chce osvítit vědomí mas - Liedtke počítá s "milionem 
návštěvníků plus XXL". Nápisy s rekordními hesly mají udivené laiky 
poučit o tom, co nového vytvořili slavní umělci: Vedle obrazu manýristy 
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El Greca je tabulka "Rozšíření tělesných proporcí", vedle Kandinského 
"Počátky abstrakce". Takové "inovativní vynálezy", jak chce Liedtke 
vědět, jsou jediným tajemstvím velkého umění. Pokud by amatéři 
pochopili tento "jazyk umění", mohli by se sami pustit do umělecké 
činnosti v tvůrčím ateliéru. A tím udělat něco pro jejich dědičnost. 
Každý vhled, o němž se mistr domnívá, že ho objevil, má vliv na geny." 

6.) 

 
Uzavření uměleckého open airu a umělecké formule, které bylo dodnes 
mediálně "tabuizováno", bylo na škodu kreativitě a rozvoji IQ 
obyvatelstva, a to přesto, že již v roce 1999 bylo zřejmé, že pouze 
kreativní a inteligentní společnosti budou mít v budoucnu šanci prosadit 
se na světovém trhu, a že vrcholní politici, úřady a média byli mnou v 
dopise včas informováni o účincích uznávaného umění. Pokud 
neotevřeme umění a kreativitu s uměleckou formulí - podobně jako 
čtení a psaní v 18. století - obyvatelstvu, ztratíme inovační půdu pro 
úspěch na světovém trhu.  
 
Takové jednání porušuje nejen demokracii obecně, základní zákon 
nebo ústavu, ale i trestní zákony a Chartu lidských práv OSN. Je také 
škodlivý pro rozvoj společnosti, podniků a celé země, nedemokratický a 
podporuje "otrokářství s dobrovolnými otroky" tím, že snižuje osobnost 
a inteligenci a také zamyká informace o původu, kultury a inovační síly 
národa i inovační síly a vývoje světové populace jako "uzamčení a 
uložení do táborů" významných uměleckohistorických děl a ničení 
i krádeže kulturních statků, které rovněž sloužily k oddělení 
poražených nebo ovládaných národů od inovací jejich otců a ke 
zničení znalostí o duševním a fyzickém zdraví i síle myšlenek národa 
uložených v dílech a památkách (viz např. Kartágo, Alexandrie a v 
nedávné minulosti činy Stalina, Hitlera, Maa). Nebo umělecká díla 
zabavit a uvěznit a, jako v případě velkých památek, opatřit je 
mystickým, zastřeným vysvětlením jejich existence či významu novým 
a falešným obsahem (jeskyně z doby kamenné, pyramidy, kruhové 
hrobky, Stonehenge, nebeský disk v Nebře atd.). Podmaněné 
obyvatelstvo mohlo vyvinout tak málo síly, tvořivosti, inovací a 
nemělo mít zdravotní znalosti z lékařských aplikací moudrých žen a 
šamanů (kteří byli pronásledováni a zabíjeni). Člověk musel 
bezpodmínečně podřídit sebe a svou mysl náboženským 
dogmatům a vůli vládců. Prostřednictvím falešných a potlačovaných 
informací bylo zabráněno navázání na inovace uložené ve staré vlastní 
kultuře, takže obyvatelstvo se k ní nemohlo znovu připojit a postavit se 
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jako jeden národ proti vládnoucím strukturám. Lidé byli udržováni bez 
myšlenkové síly, ve strachu, nemocní a zlomení, aby mohli být lidé a 
země snadněji vykořisťováni vládci. Humanismus tyto uzavřenosti 
mysli postupně odstraňoval. Byla zavedena parlamentní demokracie. 
Díky vyzdvižení ztracených znalostí o "léčebných procesech umění a 
kulturních inovacích" předků se dnešní lidé mohou prostřednictvím 
demystifikace uměleckých děl napojit na osvícenství moderní doby a 
mít k dispozici odhalené vědomosti. Druhé osvícení (které ukazuje, že 
každý člověk je tvůrce) začalo jako signál výstavou Art Open v Essenu 
v roce 1999, která byla po pěti dnech ukončena.  
 
Měl by být umělecký vzorec přístupný pouze zasvěceným a 
znalcům umění a zůstat utajen pracujícímu obyvatelstvu? 
Galileo byl odsouzen, protože své poznatky sepsal a předal v italštině, 
tedy v jazyce lidu, a nikoli v latině, tedy v jazyce duchovenstva, jak 
vyplývá z tehdejších záznamů vatikánského procesu.  
 
Umělecký vzorec pro populaci? 
Ale dodnes to obyvatelstvo neví, ačkoli na tiskové konferenci o 
umělecké formuli 14. 7. 1999 ve 22 hodin ve výstavních prostorách art 
open (za přítomnosti a v osobním rozhovoru o umělecké formuli a 
jejích účincích na obyvatelstvo s redaktorkou časopisu Zeit Ursulou 
Bodeovou) a v milionech médií prostřednictvím reportáže o ukončení 
výstavy "art open" dne 15. 7. 1999 v 10 hodin večer.7. že existuje 
snadno pochopitelný, empiricky ověřený vzorec pro umění, který lze 
aplikovat na všechny formy umění a s jehož pomocí může každý 
jednoduše porozumět umění tím, že ho uvidí, a v důsledku tohoto 
procesu zvýšit svou vlastní kreativitu pomocí přirozených 
neurobiologických a epigenetických procesů. 
 
V "Die Zeit" 15. července 1999 napsala paní Bodeová v článku 
poznamenaném ješitností a diskreditací pod titulkem: "Spinnerpotenz" 
dvojsmyslně: "Liedtke je komunikativní" a v jedné větě zlomyslně 
vysvětlila uměleckou formuli.  
 
Leonardo da Vinci, který tvořil svá díla s vědomím, jak funguje vzorec, 
o procesu práce s těmito znalostmi v umění řekl: "Vidět a pochopit je 
totéž." 
 
V roce 2005 jsem vydal knihu o uzavření výstavy "art open" s názvem 
"Code Liedtke", která vysvětluje pozadí uzavření z mého pohledu. 
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Umělecká formule byla správná a odolala jakémukoli dalšímu 
empirickému zkoumání na milionech uměleckých děl, a to jak 
výzkumem, tak i nejznámějšími historiky umění. O tomto vzorci se však 
nikdy veřejně nediskutovalo. V Německu se o jeho existenci jednoduše 
neví a informace o něm jsou obyvatelstvu zamlčovány - a pokud se o 
něm hovoří, pak povrchně a se zlým úmyslem, aniž by se zkoumalo 
jeho poselství a účinek.  
 
Prolomila umělecká formule a otevřená výstava umění historiky umění 
plnou silou metody příliš jednoduchého dekódování veškerého umění 
pro obyvatelstvo, jako prolomení nelidské a po staletí udržované zdi 
vědění na ochranu intelektuální demarkace od proletariátu, že ten mohl 
jen bezmyšlenkovitě reagovat nezákonným uzavřením otevřené 
výstavy umění a se zlým úmyslem? Bezradné a dodnes asociální 
chování historiků umění a médií bylo podle pozdějšího pozorování 
uměleckohistorickým oceněním této formule. 
 
Je svobodný rozvoj osobnosti prostřednictvím tvůrčí inteligence a více 
demokracie v Německu v roce 1999 záměrně nechtěný? Pokud 
vedoucí politici nejsou řádně informováni svými poradci z řad historiků 
umění, musíte z podpory kreativity obyvatelstva udělat záležitost pro 
šéfa, protože na zavedení uměleckého vzorce závisí rozvoj celé země. 
EU si to uvědomila a vyhlásila rok 2009 rokem podpory lidové 
tvořivosti. Nebylo to k ničemu, protože existence uměleckého vzorce se 
k politikům nedostala. 
 
Nositel Nobelovy ceny míru: 

 
"Doufám, že váš průkopnický přístup povede k rozsáhlejšímu a 

bezprostřednějšímu seznámení mnoha lidí s... 
 s uměním.  

Myslím, že v dnešní době je obzvláště důležité, aby se 
 a vznešený úkol." 

 
Michail Gorbačov 

Laureát Nobelovy ceny míru / Patron otevřené výstavy umění Código Universo 

 
Co činí etický vývoj společností navzdory osvícenství tak 
obtížným?   
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Brání nám v rozvoji myšlenková tabu zakotvená v 
historii? 
 
Při bližším pohledu a s přihlédnutím k novým výsledkům neuronálního 
a epigenetického výzkumu se ukazuje, že jsme po tisíce let neuronálně 
a epigeneticky předformováni naší historií s pěti "tajnými myšlenkovými 
tabu" jako základem myšlení, které jsou v současnosti neustále 
upravovány mediálními informacemi v kombinaci se selektivním 
vnímáním sladěným s epigenetickou předformací, takže se díky těmto 
výlukám a v novější době díky strachu z budoucnosti v médiích mohl 
rozvinout pouze nový národní socialismus. To však neplatí jen pro 
Německo, ale pro všechny skupiny, společnosti a země bez omezení. 
 
Tato myšlenková tabu jsou tak základní a zakódovaná, že je ani 
nedokážeme rozpoznat jako myšlenkové zákazy nebo tabu. V 
nejlepším případě je uznáváme jako náboženská přikázání, 
tradice, politické názory nebo standardní fráze, ale ne jako staré 
epigenetické otisky, které se zachovaly až do dnešních dnů a 
které se rituály, tradicí a informacemi znovu a znovu obnovují a 
mění.  
 
Pro etický vývoj člověka je nevyhnutelné zahájit druhé osvícení a 
prolomit pět tabu. 
 
 
5 tabu v myšlení: 
 
Tabu 1 - Zajímavé jsou pouze negativní 
informace z médií.  
Čtenáři a diváci to tak chtějí. Údaje z médií to dokazují. Máme 
svobodu tisku.  
 
Skutečnost  
Vytváření a šíření strachu médii, filmovým a herním průmyslem s 
nadměrným důrazem na znepokojivý obsah (fiktivní i nefiktivní) snižuje 
kreativitu a inteligenci prostřednictvím negativního propojení neuronů 
v mozcích příjemců. Zprostředkovává jednostranný negativní pohled na 
svět a geneticky vytváří silnou závislost na negativních zprávách, 
depresi, agresi, válce, čímž vytváří negativní informační spirálu jako 
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systém selektivního vnímání. Nezávisle na geneticky, po miliony let 
pěstovaném, omezeném dosahu vnímání vlastních smyslových orgánů 
do cca 100 metrů (ze současných zpráv a z doslechu až do cca 100 
km bez obrazů) se lidem stávají mediálně strachem produkované 
informace o světě v našem vědomí (daleko nad rozsahem našich 
geneticky daných smyslových orgánů všudypřítomné), takže globální a 
tedy kvazi nevyhnutelné hrozby tohoto světa jsou v našem mozku 
produkovány jako reálné a negativní selektivní vnímání z médií tento 
"extrémní pohled na svět" potvrzuje. Výzkumy dokazují, že se stáváme 
agresivními nebo depresivními, případně obojím, což se může 
epigeneticky odrazit v našich genových programech, a tím i v našem 
chování a chování našich dětí.  
Protože jsme z evolučních důvodů geneticky 
(před)naprogramováni na negativní informace chránící druh, jsme 
v jakési závislosti, jsme v pasti genetického strachu, který se před 
miliony let vyvinul na ochranu zachování druhu, ale nyní může být 
prostřednictvím těch, kteří jsou u moci, a médií zaměřen proti naší 
evoluci a zdraví. Tyto staré genetické programy s přímým informačním 
okruhem smyslových orgánů 50 - 250 metrů a podle z doslechu 
předávaných informací s nepřímým informačním okruhem až cca 100 
km jsou využívány k výkonu moci, vykořisťování a zvyšování cirkulace 
globálním šířením informací vyvolávajících strach. Veškeré informace 
ze světa, které vyvolávají strach, se prostřednictvím médií dostávají do 
našeho mozku, který není geneticky připraven na globální množství a 
rozmanitost negativních informací. Musíme čekat na další informace 
podle našeho genetického programu pro zachování druhu (náš genový 
program vytváří návykové chování pro další negativní informace). 
Jakmile se dostaneme do stavu závislosti, kdy naše genové 
programy hledají příčinu a souvislosti informací, které v nás vyvolávají 
úzkost, zablokují naše tvůrčí schopnosti. Trvale se dostavuje beznaděj, 
deprese, smyslová deprivace a duševní i fyzické nemoci. Jen málo lidí 
dokáže v tomto státě rozvinout východiska, představivost a důvěru v 
budoucnost, jak ukazují naše dějiny. Neustále hledáme další příčiny a 
informace o negativních informacích v médiích, které vyvolávají 
strach, abychom znovu získali vlastní sílu jednat a mohli se kreativně 
rozhodovat. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
V největší tajné psychologické studii všech dob, které se zúčastnilo 
téměř 700 000 testovaných osob, poslal Facebook v roce 2014 jedné 
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části ze 700 000 uživatelů pozitivní zprávy a druhé části negativní. 
Výsledek: negativní zprávy vedly u mnoha uživatelů k depresivním 
a/nebo agresivním emocím, zatímco ostatní uživatelé hlásili pozitivní 
emoce. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Toto snižování IQ má tisíciletou tradici.  
s veřejnými popravami (kterých se měli nebo mohli účastnit hodnostáři i 
obyvatelstvo), ukřižováním, upálením, ukamenováním atd. až po 
dnešní veřejné "popravy" zločinců v tištěných médiích, v televizi a na 
sociálních sítích. "Úkol" snižování IQ dnes vědomě či nevědomě 
převzala média. 
 
Zabráněním mediální diskuse o povinnosti označování (jako např. u 
tabáku...) pro negativní, IQ snižující mediální informace se stav IQ 
populace dále neuronálně snižuje. Svoboda tisku je zachována v případě 
povinného označování informací poškozujících zdraví a IQ. 
 
 
Tabu 2 - Pro umění neexistuje žádné pravidlo 
ani jednoduchý vzorec. 

 
Skutečnost 
Nepravdivé tvrzení o podstatě umění, které se tím šíří, nám blokuje 
cestu k větší kreativitě prostřednictvím uměleckých děl (prostřednictvím 
našich zrcadlových neuronů v mozku) a brání nám tak - jak ukazují 
výzkumy mozku a epigenetika - neustále optimalizovat naše neuronální 
sítě prostřednictvím vnímání inovací a zvyšovat naši inteligenci (viz 
také Nobelovy ceny a výsledky výzkumu posledních 20 let v genetice a 
medicíně).  
 
Znepřístupnit umění nebo tvůrčí sílu lidí světové populaci pomocí 
jednoduchého vzorce znamená:  
1.  podněcování strachu snižováním IQ i populismu.  
2.  uzavřít umělecké a tvůrčí profese a výzkum jako vývoj společnosti 

nebo celé země. 
3.  podporovat lidový nebo skupinový socialismus a diktatury ve státě. 
4.  podporují deprese a tělesná onemocnění nebo je nedokážou snížit 

v populaci. 
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Možnost opravit poškozené a přerušené neuronální sítě, které vznikají 
v důsledku negativních informací, neuronálním "bypassem" pomocí 
kreativity, jak dokazují výsledky výzkumu, s pomocí vzorce umění a 
poznání, opět zlepšit IQ (což lze snadno ověřit v empirických studiích), 
tato souvislost je zakrývána tím, že není sdělován umělecký vzorec (a 
to přesto, že ve 100 tisících soudních rozhodnutích na celém 
světě o inovacích a kopiích autorských práv je umělecký vzorec 
potvrzován každým rozhodnutím a celosvětově tak právně nejsou 
pochybnosti o správnosti vzorce a navíc je vzorec prokazatelně 
umělecko-historicky nenapadnutelný) na úkor rozvoje IQ populace. 
Tím jsou porušovány základní zákony, ústavy nebo trestní zákony 
mnoha států i Charta lidských práv OSN.  
 
Záruky osobní svobody rozvoje, tělesné a duševní integrity 
základních práv člověka, které jsou médii a státy porušovány 
prostřednictvím NEDOSTATEČNÝCH účinků, nemohou obyvatelé 
požadovat, protože si tyto účinky ani neuvědomují (tabu 1) a 
nejsou bezmocně vystaveni snižování svého IQ, své osobnosti, 
svého zdraví a svobody nezávisle na systému prostřednictvím 
poznání a umění prostřednictvím jednoduchého přístupu 
"pochopení veškerého umění a inovací" s uměleckou formulí 
prostřednictvím tabu 2.  
 
Obnova národa je možná v krátké době, protože v muzeích jsou 
shromážděny a vystaveny inovace a umělecká díla z tisíciletí. 
Poprvé ve své historii mohou muzea naplnit své poslání a 
prolomit tabu 1 a 2 zveřejněním vzorce svých již vystavených děl 
a vést mírovou revoluci prostřednictvím vývoje poznání a splnit 
nový sociální, globální úkol ve společnosti.  
 
 
S překonáním tabuizovaných přestávek 1. a 2.  
tabu 3, 4 a 5 se v mozku lidské bytosti zvedají, s novým selektivním 
vnímáním po poznání informací o inovacích, neuronálně rovných s, 
protože toto vnímání je naprogramováno genem naší evoluce 
(NEUGAR) a je odemčeno uměleckým vzorcem s neuronální 
inteligencí obchází. Bojácná, agresivní, depresivní populace se 
sníženým IQ se tak stala minulostí. Přímá demokracie našla cestu k 
novému, lepšímu světu nebo k našemu pozitivnímu vývoji vydáním 
umělecké formule (viz také kniha: "Etický kapitalismus"). 
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Tato umělecká formule, jako jádro výstavní koncepce otevřeného 
umění, fascinuje nejen znalce umění, ale obsahuje také výpovědi 

vysoké výbušnosti pro přírodovědce." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Zástupce ředitele Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Jak se tyto dva hlavní bulvární deníky, které určují trendy, 
dostávají do povědomí veřejnosti? 
1.  prostřednictvím výstavy umění: i = E = MC2 -Druhé osvícení-  
2.  prostřednictvím celosvětově vnímatelného architektonického 

znamení míru - "Globalpeace Campus". 
3.  vědecky prokázaným empirickým důkazem existence  Boha nebo 

stvoření podle vzorce: i = E = MC2. 
4.  prostřednictvím možné integrace náboženských společenství do 

globální náboženské ústavy. 
5.  přísahou všech lidí v médiích a před stvořením, že věřící i nevěřící 

mají neomezené právo na zdravý, trvalý a svobodný život se všemi 
možnostmi rozvoje své osobnosti a jsou chráněni přísahajícím jako 
stvořitelem-vědoucím.  

 
 
Následující tři tabu se v mozku populace zvednou, když se 
poruší tabu 1 + 2. 
 
Tabu 3 - Nekonečno nelze pochopit.  

 
Skutečnost 
Toto prohlášení opomíjí nekonečné zdroje a energii ve výzkumu. Blízká 
absence výzkumu nekonečna vytváří, organizuje a upevňuje vědomí 
omezených zdrojů, nereálných obav z budoucnosti, vyloučení a 
prostorových a  
Války o přidělování zdrojů. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Bohu ani stvoření se nemá rozumět. 
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Skutečnost 
Tím je "člověk stvořitel" "řazen" pouze jako pracovník, člen náboženské 
komunity či ideologie, spotřebitel a poddaný či volič a je podstatně 
omezen a omezen ve své aktivní roli ve prospěch celého lidstva, ačkoli 
výzkum a vývoj ve všech společnostech (navzdory jejich dočasným 
regresím) dokazují a zviditelňují nám opačné pravdy o člověku jako 
stvořiteli svého světa. 
 
Tabu 5 - Ráj na zemi není uskutečnitelný 
skrze zlé stránky člověka. 
 
Skutečnost 
Není to pravda, jak dokazují epochy po osvícenství a zejména ty z 
posledních padesáti let. To má zakrýt a odvrátit pozornost od 
skutečnosti, že díky síle stvoření, tvořivosti člověka a vývoji lidstva 
jsme již dlouho v procesu uskutečňování ráje na zemi pro všechny lidi.  
 

• Žijeme téměř dvakrát déle než před 150 lety.  
• Stále více strojů přebírá těžkou a monotónní práci.  
• V porovnání s dřívější dobou se nám daří stále lépe (i v 

rozvojovém světě).  
• Pokud budeme potraviny správně rozdělovat, vyprodukované 

potraviny budou poprvé stačit pro všechny lidi.  
• Poprvé máme současně k dispozici 10 milionů tun živé mozkové 

hmoty, kterou můžeme prostřednictvím "druhého osvícení" 
propojit novým a kreativnějším způsobem ve prospěch naší 
evoluce a jejíž intelektuální a materiální výdobytky (inovace) 
můžeme více společně využít.  

• Mysl a tvořivost se stanou naším novým, nekonečným zdrojem 
energie a zdrojů, které budou s každým novým člověkem 
narozeným ve věku "druhého osvícení" dále růst. (viz také knihu 
Stevena Pinkera, profesora Harvardovy univerzity, "Osvícení 
TEĎ"). 

 
Díky pěti tabu se inteligence a kreativita populace po tisíciletí 
zastavuje na epigeneticky předurčených inteligenčních limitech. 
Tyto zastávky - ve spojení s Fake News v médiích - vedou ke 
snižování IQ, vykořisťování a snadnému ovládání populace. 
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Vzhledem k požadavkům globalizované a moderní společnosti je 
těchto pět zákazů myšlení pro rozvoj nového etického světa ve zdraví a 
s prosperitou pro všechny lidi našimi nejhoršími rukojmími, které vedou 
k válkám a znovu a znovu brzdí náš vývoj, což v první řadě umožňuje 
diktatury a války. 
 
Nebezpečí rozpoznáno, nebezpečí odvráceno  
 
Druhé osvícení, které zruší pět tabu nebo zákazů myšlení, 
můžeme uskutečnit přímo, bez revoluce a pokojně 
prostřednictvím internetu. 
 
Když pomocí formule umění dosáhnete "druhého osvícení", okamžitě 
se dostaví následující viditelné výsledky:  
 
1. Umělecká formule jako jádro "druhého osvícenství" rozpouští 

mystiku a hádanky starých kultur. Víme, odkud pocházíme a kam 
se lidstvo v budoucnu dostane. Obavy z budoucnosti se rozplynou. 

 
2. Po uplatnění tohoto vzorce a zveřejnění negativních informací v 

médiích se může ve společnosti rozvinout etický kapitalismus v 
rámci "druhého osvícenství". 

 
3. S "druhým osvícenstvím" začíná rozvoj tvořivosti a inteligence 

všech lidí, což povede k větší demokracii a k novým, udržitelným 
vynálezům.  
Hospodářství se bude rozvíjet zrcadlově a udržitelně s 
obyvatelstvem a ve smyslu holistického chápání. 

 
4. Formule, používaná jako nástroj "druhého osvícení", ukazuje řešení 

pro lidi, kteří k nám chtějí přijít, a otevírá, jak nezatěžují, ale 
ulehčují našim sociálním systémům. 

 
5. Díky této formuli a "druhému osvícení" vzniká prakticky dostupný, 

bezplatný epigenetický program, který je všem k dispozici 
prostřednictvím internetového portálu pro zotavení, zdraví a 
omlazení buněk.  
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6. Na základě této formule je možné díky "druhému osvícení" 
realizovat koncept mírového soužití všech náboženství pod názvem 
"Globalpeace Campus". 

 
Již šest měsíců po zavedení formule a začátku "druhého osvícení" 
budeme moci v populaci zaznamenat první výsledky. 
 
Lidé jsou pak aktivnější, motivovanější  
a zdravější  
a žít déle; 
a žijí šťastně až do smrti:  
méně úzkosti, 
méně psychických zastávek a pocitů beznaděje, 
méně depresí, což snižuje počet sebevražd, 
méně kriminality a agrese, 
více prosperity 
(to bude možné zjistit ze statistik po jednom nebo dvou letech); 
 
pak mají:  
více kreativity,  
více inteligence, 
více soucitu, 
vyšší sociální vědomí,  
více a lepších řešení problémů v každodenním životě a ve společnosti, 
podají další vynálezy, 
se budou stále aktivněji podílet na politice a demokracii ve svých 
zemích. 
 
Nové chápání demokracie se bude rozvíjet v Etickém kapitalismu, s 
globální tematickou a faktickou internetovou demokracií, stejně jako s 
etickou bilancí firem, lidí a států. Podněcování obav bude trestáno 
stejně jako šikana. Duch základních zákonů a ústavy bude zohledněn 
zavedením výtvarné formule do školní výuky a také tím, že informace o 
strachu a nemocech budou rozpoznatelné ve speciálně sestavených 
mediálních oblastech. Takový obsah bude označen varováním - stejně 
jako je tomu u tabákových výrobků, léků, potravin atd. - a přispěje tak k 
ochraně životního prostředí. - což přispěje k rovným příležitostem pro 
všechny. 
 
Náboženství nakonec podepíší náboženskou ústavu o celosvětovém 
míru mezi náboženstvími a o uznání lidských práv. 
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Lidé, kteří chtějí volit, dostanou volební průkaz. Strany již nebudou 
poskytovat ministry, ale budou pouze připravovat témata, která budou v 
daných volbách považována za relevantní, a to prostřednictvím 
informačních filmů (s kontrolou faktů). Přístup k hlasování o těchto 
otázkách bude udělen, pokud byly na internetu prokazatelně shlédnuty 
a pochopeny personalizované informační filmy o příslušných otázkách 
voleb. 
 
Hlasovat pak bude moci každý, kdo má pro dané téma hlasovací 
licenci. Každá volební licence bude personalizovaná a bude mít různé 
biologické přístupové charakteristiky. Ministři budou nestranickými 
odborníky, které vyberou a nominují nezávislé náborové agentury. 
Ministry bude jmenovat ministerská komise. 
 
Lidé budou schopni zlepšovat svůj život a stát tím, že budou uvědomělí 
a budou využívat svou inteligenci, která již není blokována. Lidé, kteří 
se o stát nezajímají, zůstávají bez volebního průkazu nebo nechodí k 
volbám, zaplatí kvůli vyššímu úsilí státu asi o 10 % vyšší daně. 
 
Demagogové a diktátoři již nenajdou živnou půdu v demokracii, která 
nevyvolává obavy z budoucnosti, ale rozvíjí řešení pro budoucnost a v 
níž se prostřednictvím médií nemohou šířit obavy, zejména ty, které 
aktivují pudy a eliminují kreativitu. 
 
Naše budoucnost  
Tato "metadata" budou zveřejněna a zpřístupněna všem pro vytváření 
etických projektových a podnikových bilancí a pro vývoj 
optimalizovaných a udržitelných produktů a konceptů. Metadata 
Národní bezpečnostní agentury (NSA) patří všem lidem! 
 
Lidé budou moci žít téměř věčně. 
Všechny zdroje budou díky kreativitě lidstva celosvětově dostupné v 
hojném množství - tím spíše, že světová populace bude silně narůstat 
(jak se již ukázalo v minulosti). 
 
Co je třeba ještě udělat?   
Staňte se suverénními a dotkněte se budoucnosti bez obav a začněte s 
"druhým osvícením". 
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Máme na výběr mezi 

 
Diktatury kapitalismu 

s utilitárním přístupem 
 
 

nebo konstrukce 
 

Přímé demokracie 
na svobodě v udržitelném prostředí s delším a 

zdravějším životem. 
Život v prosperitě pro všechny 

 
 
 
 
 
1) Jako ve středověku: Církev si nárokovala svrchovanost výkladu a nárok být jediným zástupcem 
stvoření. Věřící musel věřit. Nic víc. Musel se podřídit církevním dogmatům. Pokud se samolibý 
nebo svobodomyslný člověk nepodřídil, byl vyloučen z náboženství jako kacíř nebo upálen či jinak 
popraven. Dějiny církve také ukazují, že nejvyšší představitelé víry se prostřednictvím dogmat a 
výkladů víry v dobách inkvizice vzdálili od stvoření, popřeli stvoření jeho podstatu a rozpustili 
stvoření s výkladovou svrchovaností, kterou si nárokovali v tomto světě. Duchovní a 
zdravotní rozvoj obyvatelstva se ve středověku zastavil nebo poklesl. To mohl ukončit až dlouhý 
proces osvícenství a revolucí, protože obyvatelstvo se od počátku knihtisku až do konce 18. 
století učilo číst a psát.  
  
Dnes je nevěřící v umění, který pochybuje o slovech historiků umění: "Že neexistuje jednoduchá 
cesta a vzorec pro pochopení umění pro obyvatelstvo, ale pouze víra v definice konkrétního 
díla historika umění vytváří umění" a vyjadřuje to, vystaven jakémusi procesu mobbingu nebo 
ignorance. To však také dokazuje nárok na výhradní reprezentaci a výhradní interpretační 
svrchovanost historiků umění pro lidskou tvorbu a povede, v neposlední řadě díky svévoli, k 
omezením (namísto svobody k podstatě tvorby) při vzniku uměleckých děl umělců, vývoji dějin 
umění i rozvoji IQ a inovační síly v populaci.  
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Historici umění nezpochybňují, že umění je tvorba. Je však třeba rozlišovat mezi objektivním 
uměním, které obsahuje informace, jež jsou v dějinách výtvarného umění nové a představují 
vývoj v dějinách umění, a díly, která neobsahují žádné inovace v dějinách umění, ale pouze 
evokují nebo vyvolávají nové individuální informace jako subjektivní umělecká díla u různých 
diváků na celém světě. Žádné uměleckohistorické dílo, žádné objektivní umělecké dílo nevzniká 
subjektivní interpretací historika umění nebo diváka subjektivního uměleckého díla 
výtvarného umění, pokud dílo samo nevykazuje žádné inovace ve výtvarném umění.  Subjektivní 
+ subjektivní = subjektivní výtvarné dílo. Na druhou stranu subjektivní interpretace díla 
výtvarného umění, která sama o sobě nemá žádné inovace v dějinách umění, může být díky 
interpretačním textovým inovacím objektivním uměleckým dílem v literatuře.  
 
Interpretace uměleckých děl sice umožňují stanovit umělecký styl v literatuře, nemohou však 
subjektivní umění, kopie, plagiáty a výzdobu výtvarného umění označit za objektivní umělecká 
díla, protože tato díla postrádají pro objektivní umělecká díla nezbytné dvě vzájemně se 
prolínající a vzájemně se odůvodňující inovace formy a obsahu.  
Dělící čára, která ve výtvarném umění vytváří jasnou představu, je mezi objektivním a 
subjektivním uměním a mezi výtvarným uměním a literaturou "interpretačního umění" jako 
možného samostatného uměleckého směru. Historikové umění by měli tyto dělící linie znát ze 
svého studia, jinak nedávali v hodinách pozor. Pro historiky umění, kteří jsou si vědomi dělících 
linií v umění a neberou je v úvahu při svých interpretacích, stejně jako je nezveřejňují ve svých 
hodnoceních uměleckých děl, je podvodem prostřednictvím dezinformací a v celkovém 
kontextu genetiky, epigenetiky, zdraví, demokracie a svobody, stejně jako ve vztahu ke 
společenskému vývoji; ASOCIÁLNÍ, stejně jako napomáhání otroctví a vykořisťování 
obyvatelstva a porušuje německý základní zákon, ústavy a trestní zákony většiny států, 
stejně jako Chartu lidských práv OSN. 
 
To by nemělo být chápáno špatně. Všechna umění, umělecké směry a umělecké interpretace 
jsou nezbytné a důležité k tomu, aby se společnost zvedla ze svých různých úrovní vzdělání a 
kreativity, ze svých platforem vědomí svého věku, kultury a předchozího vzdělání a aby odhalila a 
podnítila inovativní sílu nebo kreativitu v populaci s uměleckou formulí pro tvorbu zahrnující 
všechny platformy. To se však nepodaří, pokud se hranice inovací, kreativity a tvorby v umění 
setřou, protože geneticky existující selektivní vnímání pro inovace je nedokáže pochopit a 
porozumět jim, a tak zrcadlové neurony v mozku nemohou plnit svůj úkol pro zachování druhu a 
evoluci člověka, aby se sám stal kreativnějším tím, že si osvojí pochopené inovace. Mlha svévole, 
která odporuje vnitřnímu jádru a principu tvorby, se rozplývá pochopením a uplatněním tvůrčí 
síly ve vědomí diváka umění prostřednictvím rozostření hranic umění smíšeného s falešnými 
informacemi. Podle Josepha Beuyse potřebujeme pro další vývoj společnosti (sociální 
sochařství) jasně definovaný umělecký vzorec, který tvorbu v díle zviditelní všem tím 
nejjednodušším způsobem. Protože stát, školské systémy ani klasická média dodnes umělecký 
vzorec nezveřejnily, další osvětu může přinést výstava umění se vzorcem i = E = MC2 a 
prezentovaná v nových médiích.  
 
Stejně jako se lidé museli naučit číst a psát sami bez pomoci státu od tiskařského lisu po více než 
tři století, tak se obyvatelstvo zemí osvobodí od neuronálního přenosu kreativity prostřednictvím 
uměleckého vzorce s pomocí nových médií. Nebude to opět proces trvající více než 300 let, ale 
může k němu dojít v každé zemi prostřednictvím výstavy v muzeích nebo s pomocí nových médií 
s uměleckou formulí za tři měsíce.  
 
Přenesením tvořivosti a kreativity na obyvatelstvo se dále rozpouští agrese, deprese, nemoci, 
chudoba, války, terorismus, fašismus, rasismus, vykořisťování, vyloučení a zločinnost. Celostní 
vzdělanost, humanismus, zdraví, prosperita a svoboda obyvatelstva roste jasně měřitelně během 
několika let a dává demokracii rozhodující obnovující sílu pro etickou celostní budoucnost člověka 
a přírody.  
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2.) Objektivní umění je vše, co vytváří nové objektivní poznatky v dějinách umění, které 
prostřednictvím díla jako nově pojaté, jako rozpoznané nebo dosud nerozpoznané inovace ve 
formě a obsahu, v dějinách umění, stejně jako prostřednictvím dějin umění prostřednictvím 
inovací v díle v dokumentaci vývoje umění jako poznatku může empiricky prokázat každý divák 
dějin umění s novým dílem. Tento proces ověřování inovací a nových neuronálních sítí neprobíhá 
pouze v mozku subjektivního diváka prostřednictvím uměleckého vzorce, má tedy také subjektivní 
účinek, ale je objektivně dokumentován v přírodních vědách prostřednictvím inovací v dějinách 
umění, neboť umělecká díla zobrazují poznávací proces inovací ve svých dějinách mimo mozek 
diváka, veřejně v muzeích. Díla v muzeích tak dokumentují objektivní umělecký proces vývoje 
dějin umění. Proto může být uměním cokoli objektivního, co může do dějin umění vnést inovace 
ve formě i obsahu. Prostřednictvím přenosu rozpoznané kreativity se současně rozvíjí vědomí 
nebo IQ člověka, který rozumí umění, a to prostřednictvím milionů nových neurobiologických sítí v 
mozku. Pokud se tento proces s uměleckým vzorcem přenese na obyvatelstvo, získáme 
humanistické a ekonomicky prosperující, demokratické společnosti. 
Objektivní umění = inovace v dějinách umění / změna v dějinách umění / změna ve vědomí 
diváka je možná prostřednictvím objektivního umění, které však může u každého diváka vyvolat 
různé subjektivní změny a vhledy.  
Subjektivní umění je to, co za umění prohlašují odborníci na umění (aniž by to bylo objektivní 
umění) nebo co za umění vnímá divák, a subjektivní zážitky nezávislé na dějinách umění pro 
vědomí jedince, které ve vědomí diváka vyvolávají nové myšlenky prostřednictvím vnímaného 
nebo prostřednictvím díla a umožňují posílení nebo nové neurobiologické mozkové sítě 
prostřednictvím zrcadlových neuronů.  
Subjektivní umění = dekorace, ne-umění, kopie = žádná uměleckohistorická inovace / 
Změna vědomí diváka je stejně tak možná prostřednictvím subjektivního umění. Záleží tedy na 
vývojovém stavu (které inovace uměleckých děl divák zná) znalostí a představ divákova vědomí, 
zda inovaci v subjektivním uměleckém díle rozpozná jako novou informaci. Jedná se o biologický 
evoluční proces: pouze nové poznatky mění neuronální síť diváka.  
Subjektivní a objektivní umění může u každého diváka vyvolat individuálně odlišné myšlenkové 
procesy a neuronové sítě. Na rozdíl od objektivního umění lze však tento proces tvorby v 
subjektivním umění určit pouze subjektivně, především samotným divákem nebo novými 
zobrazovacími postupy mozku rozpoznávajícího diváka či testy IQ diváka.  
Naproti tomu v objektivním umění jsou informace o inovacích v uměleckém díle veřejně a 
vědecky empiricky dostupné a srozumitelné všem lidem v muzeích prostřednictvím samotného 
díla a dějin umění. Za tímto účelem dosud chyběl klíč k pochopení umění (teorie ABC umění a 
grafický vzorec umění, který by byl snadno srozumitelný všem lidem), stejně jako informace o 
tom, že pochopení umění není chlebem a luxusem, ale okamžitě přináší neuronální 
zlepšení tvořivosti, inteligence a zdraví, jakož i rozvoj prosperity, což přispívá k zavedení a 
udržení diktátorských systémů moci a ke škodě demokracie.  
 
3.)Prostřednictvím trvale budoucí úzkost generující informace dochází k mutacím v nervových 
buňkách - IQ příjemců se dočasně silně, ale latentně trvale snižuje v malých krocích navzdory 
Flynnovu efektu. Podívejte se také na vědecké výzkumy na internetu týkající se: úzkosti, deprese, 
chronického utrpení, agrese, sebevražd, snižování IQ, terorismu, válek a genocid. Fundacion 
Liedtke chce vytvořit nezávislou mnohaletou vědeckou studii, která na základě četných vědeckých 
empirických studií shrne konglomerát příčin a jejich následků, jakož i vzájemné působení různých 
strachů a blokád tvořivosti na člověka. Obsahem a cílem této studie je katalog zemí, který 
zaznamenává a klasifikuje stavy strachu a blokády tvořivosti u obyvatelstva a dává je do 
souvislosti s lidskými právy poskytovanými v dané zemi, průměrným IQ obyvatelstva, případy 
sebevražd, kriminalitou, rasovou a xenofobií, populismem, svobodou médií, výsledky studií Pisa 
ve vztahu k demokracii a politice dané země a hodnotí je s cílem získat nové poznatky a řešení, 
jak můžeme utvářet svět etičtěji a jak v něm mohou všichni lidé žít lépe. 
 
4.) Programování strachu z budoucnosti médii i hrdlořezy z období nacismu je v německé populaci 
hluboce zakotveno a epigeneticky spojeno s tehdejšími důvody lepšího života v nacistické říši a 
falešně tak viděnými lepšími možnostmi kolektivu, ohrožením vlastního života sympatiemi a 
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blízkostí a myšlenkami pronásledovaných, s možností strávit život v koncentračních táborech 
až do smrti nebo zavraždění. 

 
5.) V souvislosti s epigenetikou a uměním se ukázalo, že politici, kteří byli v roce 1999 u moci, 
nedokázali zastavit druhé osvícenství tím, že uzavřeli výstavu umění, takže starý epigenetický 
otisk antisemitismu, rasismu a vylučování jinak smýšlejících nemohl být odstraněn uměleckou 
formulí. Tento vzorec odstraňuje prostřednictvím symbiózy všechna nepřirozená omezení 
genetiky, neurobiologie, kultur, společností, bohatých a chudých nebo starých a mladých. Je 
symbolem spojení protikladů, které se ověřuje, když poznání vstupuje do podvědomí a odtud 
formuje vědomé myšlení. Selektivní vnímání je opět přizpůsobeno zvědavosti, kreativitě, 
inovacím a vývoji v myšlení a podvědomí. "Odpadní informace", které neobsahují žádné 
inovace a poznatky o evoluci ani nevyvolávají obavy, se ve vědomí prohánějí, nenacházejí si 
cestu do podvědomí a mohou jen obtížně tvořit myšlenkové hnízdo deprese, neurózy nebo 
sníženého IQ a zvnějšku určeného naprogramovaného názoru, protože tyto informace o evoluci 
nejsou selektivním vnímáním po poznání vnímány jako významné, ba dokonce jsou s ním v 
rozporu. Globální zavedení uměleckého vzorce by v každé zemi (a každá země má svou vlastní 
historii) rozpustilo rasismus, antisemitismus a fašismus prostřednictvím epigenetického zrušení 
demarkačních linií uvnitř umění a umění vůči člověku prostřednictvím větší kreativity, 
inteligence a empatie v populaci.  
 

6.) Podle nových výsledků neuronálního a epigenetického výzkumu se uložená kreativita z 
uměleckých děl přenáší na populaci prostřednictvím rozpoznávání umění prostřednictvím 
zrcadlových neuronů v mozku, což působí proti snižování, omezování a omezování mysli, empatie 
i geneticko-psychických schopností. Eric Kandel obdržel v roce 2000 Nobelovu cenu za medicínu 
(spolu s Carlssonem a Greengardem za přenos signálů v nervových buňkách). Další výsledky 
výzkumu interakce zrcadlových neuronů v mozku s genetikou a epigenetikou po letech potvrzují 
tvrzení: Informace, umění a představivost rozvíjejí epigenetickou restrukturalizaci genových 
programů, abychom se mohli úspěšně rozvíjet v měnícím se prostředí. 
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         Panovník 
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Globální demokracie   
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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. 
 
Kteří však ze svého fatalistického vnímání jednají v souladu se 
svým náboženstvím, svým přesvědčením nebo z vnitřní nutnosti 
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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 nejbližšímu 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 
nedorozumění mezi kulturami, náboženstvími, ideologiemi a 
národy by se výrazně snížily, kdyby se zavedl takový vzorec 
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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 válečného nebezpečí. 
 
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 
abstinenci od mediálních informací nebo, pokud jsou nabízeny či 
vybrány nesprávně, k depresi, agresi či sebevraždě a u 
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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 přizpůsobeno 
principu 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 
pravomoci a omezení ústavně zaručených základních lidských 
práv v boji proti kriminalitě, teroru a porušování lidských práv. 
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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 
psychosociální (stresové) faktory, jako je odloučení, 
nezaměstnanost, životní krize, prožitky ztráty a osamělosti, (lidé 
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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 a propagovány a využívány v rozporu s jejich výsledky 
k dosažení 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 
počátku 3. tisíciletí je na čase zahrnout do ústav, aby se v 
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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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propojení, 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 soulad 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 druhými 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 spoluvytváření 
životního 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". 
 
Cíle etického kapitalismu 
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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 
výkonu, tedy firmy a organizace. Pracovní výkon již nesmí být trestán 
daněmi, jak tomu bylo za feudální vlády. 
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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 založeným na důkazech 
(vytvořených a ověřených na základě faktů a dodržování 
mediálního kodexu nestrannými studenty na univerzitách), které 
podporují vzdělání, znalosti a svobodné rozhodování voličů. 

 
 

 



 

 
116 

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 
strachu pro sebe, tyto přehodnocené informace neignorovat, ale 
pokud je to možné a nutné nebo lze zorganizovat pomoc 
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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 skutečným 
nebezpečím, geneticky naprogramovaným, mohou být zneužity k 
antidemokratické kontrole populace pro snižování IQ pro 
myšlení-strach-rigiditu) jsou opět zrušeny suverénní a kreativní 
formulí obrazné kreativity-procesů v umění, vysvětlených inovací 
nebo řešení problémů prostřednictvím zrcadlových neuronů a 
informačních obchvatů v neuronální síti mozku. To je dnes 
vědecky známý (také epigeneticky účinný) neuro-mozek zázrak 
evoluce prostřednictvím poznání-informace pro zachování sebe 
sama a druhu: z mediálně a autoritativně věřícího, čtyři roky 
bezmocného, falešnými zprávami a lobbismem ovládaného 
člověka se stává aktivní, kreativně myslící demokrat a suverén 
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. 
 
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, 
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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 
podvědomí datovými predikcemi Surveillance Capitalism nebylo 
používáno ke snížení inteligence a IQ, osobnost, svobodu, 
tvořivost, zdraví, život, demokracii, finanční svobodu a etické 
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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  
Hlasujte pro systém přímé volby, který pro obsazování vládních 
pozic využívá najaté odborné 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, globálně a v národních státech s 
etickou kreativitou.  
 
Suverénní klub neziskové organizace Fundacion 
Liedtke v Puerto de Andratx na Mallorce není politickou 
stranou, ideologií ani náboženstvím, ale celosvětově 
působícím občanským hnutím, 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 obyvatele dané země v 
přímé demokracii.  
 
Požadujte přímou demokracii, dodržování lidských práv 
a etický kapitalismus: 
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VE VAŠEM MĚSTĚ  
VE VAŠEM STÁTĚ  
VE VAŠEM SPOLEČENSTVÍ STÁTŮ  
GLOBÁLNÍ 
 
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.  
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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.  
 
Životní prostředí a svět kolem nás, lidská práva a 
ústavy vyznačují cestu k nové svobodě, zdraví, 
důstojnosti a 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  
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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. 
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 
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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 
dary lobbisty, stranami, médii nebo vládami. Seznamy 
jmen dárců Fundacion Liedtke a organizátoři přímé 
demokracie nezveřejňují. Financování nebo 
sponzorování Suverénní přímé demokracie není 
možné, protože nechceme připustit jakýkoli vliv na 
volební otázky.    
 

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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Fundacion Liedtke  

                              Organizační složka Suverén 
 
Kdo je nezisková organizace Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke spravuje, příjmy a dary Sovereign Coin, 
umělecká díla a nemovitosti, akcie a majetek dárců na zavedení 
přímé demokracie, aplikaci globálního zdravotního systému a 
vybudování kampusových center Globalpeace a vede soukromý 
Sovereign Club na zavedení přímé demokracie.  
  
Suverénní klub Fundacion Liedtke není politickou stranou ani 
náboženstvím (a nechce se stranou ani náboženstvím stát), ale 
demokratickým občanským hnutím lidí, kteří řeší problémy 
současnosti a budoucnosti bez ohledu na náboženství, 
příslušnost k politické straně, ideologii, světonázor, sociální, 
finanční nebo etnickou příslušnost, sociální nebo vzdělávací 
skupinovou orientaci, barvu pleti, pohlaví nebo věk pouze na 
věcné otázky a volební témata společně, aby bylo možné 
uspořádat koncept etického kapitalismu v souladu s lidmi a 
přírodou, s globální přímou demokracií, v rámci příslušných 
národních ústav mírově a demokraticky ve prospěch všech lidí 
na celém světě online hlasovat o novém udržitelném spolusvětě 
v míru, zdraví a prosperitě pro lidi a přírodu. 
 
Pro každý stát se vytvoří Klub státní svrchovanosti, který s 
ohledem na kulturu, zákony a ústavu státu a státní jazyk (jazyky) 
zorganizuje a navrhne svrchovanosti k rozhodnutí a hlasování 
diferencované volební otázky pro daný stát s navrhovanými 
řešeními. 
 
Klub Suverén, stejně jako návrh volebních otázek, nepodléhá 
vnějším vlivům.  
 
Reklama nebo sponzoring v médiích Sovereign Clubu nejsou 
možné.  
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Údaje o nabyvateli nebo dárci mincí Sovereign Coin jsou 
zabezpečeny pomocí blockchainu.  
 
Úkoly nadace Fundacion Liedtke  
Z čistého výtěžku z prodeje dárkových mincí Sovereign Coin financuje 
Fundacion Liedtke ze 100 % tři ústřední body na podporu etického a kreativně 
udržitelného světa: 

 
a.) zavedení přímé demokracie "The Sovereign".  
b.) výstavba mírových center "Globalpeace Campus" a výstavy Nová 

renesance: i = E = MC2 
c.) výzkum a programování bezplatné aplikace na podporu zdraví a 

kreativity: "aimeim" ve více než 100 jazycích.  
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Suverénní sociální síť: 

 
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 
 
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 
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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 nebude používat komunikační systémy Sovereign pro uvedené 
negativní informace, protože mu může být zakázán vstup do "Sovereign 
Clubu" jako uživateli komunikace a jako členovi, velvyslanci nebo generálnímu 
tajemníkovi země. 
 
Suverénní zabezpečení dat: uživatelé a voliči zůstávají utajeni. 
Veškeré soukromé údaje uživatelů služby Sovereign a veškeré údaje 
komunikačních systémů služby Sovereign: 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. 
 

 
 
 
 
 
Za účelem zachování důvěrnosti voličů a uživatelů sítě Sovereign může 
provozovatel sítě Sovereign všechny údaje zničit bez náhrady. Uživatel 
komunikačních systémů Sovereign tímto a používáním informačního systému 
Sovereign dává svůj souhlas s tím, že jeho data budou provozovatelem sítě 
Sovereign nenávratně zničena (bez náhrady nákladů ze strany provozovatele 
na obnovu nebo obnovení dat) v případě nebezpečí ze strany (např. právních 
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změn v zemi bydliště) úřadů, vlád, hackerského útoku nebo třetích stran. Váš 
majetek a důležitá data zůstanou v bezpečí a chráněné blockchainem ve 
vašem telefonu, flash disku nebo počítači. Po vymazání se uživatel může 
znovu zaregistrovat, protože servery Sovereign jsou provozovány na nových 
místech v případě existujícího rizika zásahu do voleb, pokusu o průzkum, 
tvorby volební otázky, tajného hlasování nebo volebního systému podle 
zákonů jiné země.  
 
 
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  
Jako volič přímé demokracie se nemusíte stát členem Klubu Suverenita, 
abyste mohli využívat zabezpečenou sociální síť Suverenita. 
Tato registrace je bezplatná a po jejím dokončení je zajištěno místo v 
programu Sovereign Security: 

 
Registrační síť Sovereign www.the-sovereign.com         
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stát se členem  
 
                     v klubu Sovereign 

Organizační struktury Fundacion Liedtke   
Umělecké sbírky "Nová renesance: i = E = MC2",  

a "Sovereign", Fundacion Liedtke  
a  

Suverénní klub pro realizaci přímé demokracie   
  
Suverenita je klub bez právní subjektivity, který pomáhá vytvářet 
národní organizace přímé demokracie. 
 
V prvním kroku jsou uvedeny některé návrhy na změny a jejich 
realizaci jako pracovní základ pro změnu směřování globální 
etické společnosti pro nový svět, který musí být přizpůsoben 
podmínkám a požadavkům jednotlivých zemí. 

Každý člen Klubu může předkládat návrhy a volební otázky pro 
volby, o jejichž změnách a přijetí do hlasování pak budou 
organizovat výsostní velvyslanci a generální tajemníci Klubu 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. Všechny 
údaje o suverénních voličích a členech Suverénního klubu 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 blockchainový volební program volební 
aplikace Přímá demokracie; the-sovereign.global bude zveřejněn a publikován online pro 
inspekci a kontrolu struktury programu.
 
Zaregistrujte se nyní jako bezplatný "Sovereign Club Member". 
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Suverénní organizace je ve výstavbě 

 
Přihlaste se jako velvyslanec nebo generální tajemník 
svrchované organizace  
 
Stát se velvyslancem nebo generálním tajemníkem země  
Suverénní organizace, pokud chcete pracovat pro globální 
přímou demokracii. 
 

 
 
Registrační formulář:  
Organizace země: www.the-sovereign.com 
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Darovací nákup panovnických mincí 

 
Objednejte si suverénní mince na podporu 
budování globální přímé demokracie 
 
Pokud každý přispěje nebo si koupí 20 mincí Sovereign ročně, 
budeme nezávislí a finančně silní, abychom mohli zahájit 
svobodu informací, občanství a demokracie a  
bránit naše  
zdraví a svobodu. 
 
 
 

PANOVNICKÁ MINCE 
 

Historie ukazuje: kreativita umožňuje svobodu, mír a 
zdraví. 
 
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 prosperity stává nabitými 
penězi globálních feudálních systémů, předmětem směny (jako 
na počátku kolonizace: výměna skleněných korálků za zlato), 
které v monopolu lidské svobody nadále vysávají z obyvatelstva 
duchovní a peněžní hodnoty i prostředek směny zlato a peníze a 
hromadí se u vládců, doprovázené stále větší mocí. 
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Zvláštností suverénní mince je, že se jedná o  
slouží výhradně k budování celosvětového míru, zdraví a lidské 
suverenity a k tomuto účelu slouží internetové stránky přímé 
demokracie s názvem: www.the-sovereign.com.   

do zřízené organizace. 
  
Společnost Fundacion Liedtke vydá 100 miliard suverénních 
mincí (TSG Coins) v nominální hodnotě 1 TSG Coin s cílem 
vybudovat a rozšířit nový etický svět.  
 
Čistý výtěžek z darovaných nebo prodaných "suverénních mincí" 
bude 100% použit na budování:  

a.) přímé demokracie, "Suverén".  
b.) mírových center "Globalpeace Campus" a "Globalpeace 

Campus". 
c.) "Nová renesanční výstava: i = E = MC2" 
d.) a také za výzkum a programování bezplatné aplikace na podporu 

zdraví a kreativity "aimeim" ve více než 100 jazycích. 

Suverénní mince lze získat vytvořením objektivních 
(inovativních) uměleckých děl a Inovativního umění s 
myšlenkou světa od veřejnosti nebo od majitelů uměleckých děl 
jejich výměnou za Suverénní mince, a přispět tak k rozvoji 
pozitivního světa. Umělecká díla, která jsou zařazena do 
výsostné umělecké sbírky muzea umění z vlastnictví nebo 
výroby, musí být objektivně a vědecky doložena "Artinvest 
appraisal" s inovacemi AAA. AA nebo A, jejichž hodnota je 
vyjádřena v certifikátu Artinvest. 

Svoboda, tvořivost, zdraví a bohatství obyvatelstva poprvé 
nemohou být odčerpány suverénními systémy. Kulturní hodnota, 
kterou obyvatelstvo získává prostřednictvím uměleckých děl ze 
sbírky Suverénní umělecká díla, je shromažďována ve fondu 
Fundacion Liedtke. Suverénní mince má obzvláště vysoký 
budoucí potenciál svobody a doplňuje nově vznikající 
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environmentální a koenvironmentální trhy přímé demokracie 
prostřednictvím etického kapitalismu. 

 

Svoboda občanů: Suverénní mince je tedy novým 
samospásným kulturním statkem, který umožňuje umění a 
umělcům bez státní podpory nebo závislosti na galeriích nové 
svobody, které podporují kreativitu, zdraví, vzdělání a demokracii 
a prostřednictvím inovací i prosperitu obyvatel.  
 
X Objednávka bankovním převodem na nákup mincí Sovereign 
Coins na podporu přímé demokracie:  
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"Suverénní mince (TSG-C)"  
Pokud si mince zakoupíte, uhraďte je prosím na účet neziskové 
organizace Fundacion Liedtke v Puerto de Andratx Mallorca, 
která použije 100 % čistého výtěžku bez jakýchkoli 
administrativních či jiných poplatků na vybudování celosvětové 
sbírky.  
"Přímá demokracie Suverén" 
"Globalpeace Campus Centers" a  
"aimeim health app" používá. 
 

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 
 
Certifikovaná umělecká díla Artinvest  

  
 
Suverénní mince  

 
Bezpečnost: Budování přímé demokracie ve svobodě, míru a zdraví pro 
všechny lidi. 
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Objednávka panovnických mincí www.the-sovereign.com 
X 20 státních mincí = příspěvek 20 eur 
X 100 státních mincí = 97 eur daru 
X 1 000 státních mincí = příspěvek 950 eur 
X 10 000 státních mincí = příspěvek 9 000 eur 
X 100 000 státních mincí = 80 000 eur příspěvek 
X 1 000 000 státních mincí = 7 00 000 eur daru 
 
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, které byly ve společnosti 
pozorovány a kultivovány, lze nalézt 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. 
 
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 
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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, 
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. 
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