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Tryck 
 
 
 
 
Sovereign Global Trust 
(i bildandet av Brittiska Jungfruöarna) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontakt: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - mars 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Översättningar 
Vi ber om hjälp med översättningarna av boken "Der Souverän" 
och våra Souverän-webbplatser till andra språk eftersom de olika 
språken i den tyska texten översattes med 
textöversättningsprogrammet DeepL till ytterligare språk ber vi 
om hjälp med korrigeringar av översättningstexterna i ett mail 
under:  
text@the-sovereign.com  
 
Vi tillhandahåller gärna boken "Der Souverän" översatt till alla 
andra språk gratis som PDF-fil för alla Internetanvändare och 
utformar ytterligare Souverän-webbplatser med de översatta 
texterna. Skicka ett e-postmeddelande för att klargöra 
upphovsrättsfrågorna för översättningar från den tyska texten till 
ett annat språk som ännu inte har översatts till: 
book@the-sovereign.com  
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de vetenskapliga rådgivarna, museicheferna 
samt medarrangörerna och sponsorerna av 

 konstformel utställning konst öppna 1999 i Essen Jag har från 
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sambandet mellan konst och frihet. 
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Befolkningens kreativitet är nyckeln till ett hållbart miljöanpassat samhälle med 
etisk kapitalism. 
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Förnyelse av världen  
genom forskning och utbildning 
 
Information är virus eller medicin 2003 
 
Information förändrar vår hälsa och vårt samhälle. 
Terroristattacker visar oss på ett skrämmande sätt vad vi har 
missat under de senaste århundradena. Vi var tvungna att lära 
oss att bakåtsträvande trosuppfattningar och ideologier kan leda 
till evolutionär tomhet, hopplöshet, depression och/eller 
aggression.  
 
Under århundraden har förbudet mot bildliga framställningar av 
naturen och Gud manifesterats genom tolkningen av Koranen, 
vilket innebär att man har förbjudit fantasi på fantasins 
delområden, vilket har fått förödande konsekvenser för de 
troende om de religiösa budorden tolkats för strikt. Effekterna kan 
förstås om man likställer ett upphävande av begränsningen av 
visioner och kreativitet med en religiös överträdelse och på så 
sätt överför arbetet för framtiden till Gud ensam. 
 
En sådan överföring av den framtida makten till Gud motsvarar 
inte världens utveckling, eftersom människors insikter i 
medvetandets utveckling har bidragit till att utvecklingen av deras 
egen inre värld, människans och samhällets neurala nätverk alltid 
är i linje med den yttre världen. Man skulle också kunna säga att 
naturen, utvecklingen, framtidskraften, visionen, konsten och 
kreativiteten - allt kommer från Gud och därför också det som 
människan har bidragit till världens utveckling. En strikt 
åtskillnad mellan Gud och människor leder till de välkända 
disharmonierna hos de troende (personlighetsnedsättning, 
rädslor, depressioner, missbruk och aggressioner) och befäster 
på så sätt de mäktigas makt genom mystik, som under 
medeltiden i Europa, vilket ledde till förföljelse och bränning av 
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kunskapsförmedlarna i den kristna världen. Under tiden före 
Koranen och före den fatalistiska tolkning av Koranen som 
senare slog igenom producerades höga kulturella och 
humanistiska prestationer inom samma kulturella område. Tänk 
till exempel på pyramiderna, biblioteket i Alexandria, poesi, 
astronomi, arkitektur, matematik, medicin och konst. 
 
 
Ett bud för människorna att inte tillåtas föreställa sig något som 
är okänt för dem, evolutionärt, saker, processer, system, 
framtiden, Gud, som de ändå konfronteras med dagligen, som ett 
behov eller en ritual, eller att inte tillåtas följa sin intuition, som 
blockerar deras fantasi. Det leder till att beroendet av staten och 
religionen är inneboende i systemet, eftersom icke-inbillade, 
andliga framtidskonstruktioner alltså inte skapas i människorna 
själva, utan befolkningen förväntas hämta sin styrka från 
religionen och statens ledarskap - från riktlinjer och lagar som 
ges av dem. På grund av förbudet mot fantasi kan människor inte 
skapa nya idéer, bilder eller värderingar för sig själva i en 
bakåtsträvande värld, och därmed kan de inte bygga upp 
samtida ideal för framtiden, och detta trots att Kristus och 
Muhammed själva var stora visionärer och förändrare.  
 
Utan egna och nya värderingar finns det inget kreativt och 
produktivt skapande av framtiden. Utveckling och välstånd, både 
för individen och för samhället, är endast möjligt med svårigheter 
på grund av begränsningar i kreativitet och visioner. Befolkningen 
stannar i de utvecklingsstadier som är avsedda för den eller 
utvecklas inte enligt genernas naturliga evolutionära program. 
Det är därför inte förvånande att man i bakåtsträvande religiösa 
system och ideologier idealiserar det förflutnas referenssystem 
och värderingar. 
 
Det pågår en kamp om fördelningen av dagens värden med 
gårdagens värderingar. Som en konsekvens av detta, och av 
rädsla för det nya och främmande, pågår en kamp mot de 
värdeförändrare som driver på en revolution av medvetandet - 
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med andra ord, som främjar ett socialt system som är orienterat 
mot framtiden. Det fenomen som beskrivs ovan gäller för de 
flesta fristående ideologier och trossystem. Det ökande avståndet 
till extrema fatalister, terrorister och nynazister genom kunskap, 
fantasi och utformning av framtiden bidrar till att de utesluter sig 
själva från den värld som utvecklas och bara lever i sin egen 
värld - och reagerar eller agerar alltmer aggressivt och, ur vår 
synvinkel, alltmer omänskligt. 
 
Men som utifrån sin fatalistiska uppfattning agerar i enlighet med 
sin religion, sin övertygelse eller av inre nödvändighet och i 
enlighet med Guds bud, liksom från framtidens och forskningens 
världar, från vilka de tror sig vara uteslutna genom Guds ord 
(med en tolkning av fantasins begränsning) och i dessa världar 
av de icke-troende ser de sina fiendebilder och vill därför 
bekämpa och förstöra andra religioner eller världsbilder och 
deras symboler (vilket terrorattackerna visar).  
 
Detta är lätt möjligt, eftersom ledningsgrupperna i maktsystemen 
(även demokratiska stater), tillsammans med religioner, 
ideologier och övertygelser, både internt (medlemmarna som 
tillhör systemet) och externt (tredje part), den fortsatta 
utvecklingen, öppenhet, kreativitet och evolution för att behålla 
makten vara- och förhindra. De som inte tillhör maktsystemens 
närmaste kärna blir vilseledda eller skrämda, rädda och deras 
personlighetsutveckling störs av informationsfilter. De som 
genom sin kreativitet, mot alla odds, tar fram nya idéer som 
binder människor samman, skapar nya värderingar och ideal, 
framställs som lögnare eller ställs inför rätta som fuskare och 
lagbrytare, isolerade från sina familjer och samhället. Inom en 
nära framtid kommer utbildningsklyftan mellan kulturer inte att 
förändras i grunden, eftersom man ännu inte har insett eller 
stoppat fördelarna med att avkoda konst genom museer och 
medier, liksom införandet av avkodning av konst som ett 
obligatoriskt ämne i skolorna, skyddet av kreativa människor 
genom författningar och hjärnmanipulation genom vilt spridd 
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negativ medieinformation från kretsar som håller fast vid 
föråldrade ledarskapsinstrument, även i västvärlden. 
 
Just i denna punkt, i det nästan lika stora utgångsläget för 
västvärlden, Orienten och tredje världen när det gäller att öka 
kreativiteten genom förbättrade neuronala nätverk, ligger 
möjligheten att med ett globalt införande av en formel för 
kreativitet genom medierna med nya program och nytt innehåll 
(eftersom det skulle behöva vara ett optiskt bildmässigt - 
oberoende av läsning, skrivning och tidigare utbildning - 
förmedlingssystem) skulle alla människor kunna ta samma steg 
samtidigt. De extrema överdrifterna, skillnaderna och 
missförstånden mellan kulturer, religioner, ideologier och folk 
skulle minska avsevärt om en sådan kreativitetsformel - som mer 
korrekt borde kallas livsformel eller fredsformel - infördes. Det 
skulle vara ett utmärkt tillfälle att höja kreativiteten och 
intelligensen i världen och minska terrorismen och krigsfarorna. 
 
Kreativitet och hjärnblockeringar fram till idag 
I Europa har vi genom hela historien upplevt att befolkningens 
tillgång till kunskap (läsning och skrivning) har hindrats av 
religionen i kombination med maktsystemen. Denna situation 
bröts först på 1400-talet av Johannes Gutenberg och hans 
uppfinning av boktryckarkonsten, som ledde till att böckerna och 
därmed kunskapen i världen vid den tiden kunde kopieras och 
spridas. Statistiken visar att de privilegierade människorna i 
Europa hade omkring 900 000 böcker på den tiden. Ett sekel 
senare, tack vare Gutenberg, fanns det redan nio miljoner. 
Gutenberg bidrog i hög grad till att bryta den elitistiska 
blockaden. 
 
Kunskapsförvaltningsmonopolets dominans fortsatte länge, men i 
Tysklands enskilda territorialstater blev det tidigare privilegiet att 
kunna läsa och skriva en plikt först i slutet av 1700-talet genom 
upplysningens insatser. Skolplikten infördes i den tysktalande 
världen i Preussen 1794. Men inte bara här, utan även i de flesta 
europeiska länder började befolkningen läs- och 
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skrivkunniggöras vid den här tiden. Syftet var också att bekämpa 
fattigdom, okunnighet och slöhet bland folket och på så sätt bidra 
med aktivitet och produktion för att upprätthålla och förbättra 
staten. Långsamt började befolkningens levnadsförhållanden 
förbättras, den genomsnittliga livslängden ökade och 
spädbarnsdödligheten minskade stadigt fram till idag. Sedan 200 
år tillbaka har läs- och skrivkunnighet, utbildning och lärande 
bidragit till en explosionsartad spridning av kunskap och till att 
bryta de kunskapsmonopol som beskrivs ovan. 
 
I dag tränger vi dagligen in genom alla medier i en enorm ström 
av information som vi inte längre kan tänka oss att leva utan, 
vilket gör det mycket svårt för oss att skilja det viktiga från det 
oviktiga. Hos vissa mycket känsliga människor leder detta till att 
de avstår från medieinformation eller, om de erbjuds eller väljs 
felaktigt, till depression, aggression eller självmord och i extrem 
fatalism, under vägledning, till en symbios av självmord och 
aggression. I dessa sjukdomsfrämjande eller sjukdomsutlösande 
processer förlamas hjärnan tillfälligt eller permanent i stora 
områden av mentala eller känslomässiga virus. Negativa 
informationskällor omfattar också, i graderad effekt, skräckfilmer 
och skräckspel eller motsvarande tryckta produkter samt negativt 
överdrivna nyheter och rapporter från radio, tryckta medier och 
TV som framkallar rädsla hos mottagaren. Det motsvarar inte 
människans evolutionära, informationsinriktade, 
genprogrammerade sinnesorgan och det neuronala nätverket i 
hennes hjärna, att information av negativt slag och 
verklighetsförvrängande information kan komma in i 
observatörens medvetande i en livsradie på högst 100 km, som 
mentala virus som är oförberedda och som här reducerar det 
neuronala nätverket på ett sådant sätt och manipulerar det på ett 
sådant sätt att det leder till en negativ världskunskap, så att 
dessa människor vill isolera sig från denna negativa värld, även 
på ett graderat sätt. Sinnesorganens direkta 
informationsmottagning, som har utvecklats under evolutionen, är 
begränsad till en radie på ca 100 m från observatören. 
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begränsad. På mer än 400 meter kan vi inte längre urskilja några 
detaljer, inte ens med de bästa ögonen. Vem i sitt liv har 
någonsin sett människor stympas inom denna radie? 
Genprogrammeringen anpassas till principen om artbevarande 
på ett sådant sätt att all negativ och livshotande information i 
synfältsradien prioriteras framför möjligheterna till direkt 
sinnesuppfattning för att kunna vidta omedelbara skyddsåtgärder 
för sig själv och sin egen art. 
 
Denna artbevarande, evolutionära skyddsinstinkt utnyttjas av 
vissa medieföretag och politiker (Hitlers väg till makten är ett 
exempel på användningen och kombinationen av mentala virus 
och omprogrammering av neurala nätverk) som en fälla för 
underrättelse- och propagandamedia. Till och med på bekostnad 
av en värld som utvecklas negativt ökar de sina vinster och sin 
makt genom att uppmuntra eller till och med iscensätta 
brottslighet, extremistiska och terroristiska handlingar, samtidigt 
som de demokratiskt kräver drastiska åtgärder och större makt 
och inskränkningar av konstitutionellt garanterade grundläggande 
mänskliga rättigheter i kampen mot brottslighet, terror och 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
 
För att genomdriva deras politiska krav transporteras också 
global negativ information multimedial till mottagarens ansikte 
och medvetandefält - inom en radie av 100 meter - och på så sätt 
installeras en värld som förvrängs av rädsla i hans medvetande 
och neurala nätverk, som en realitet, vilket kan minska hans 
intelligens - som studier visar - med upp till 30 procent genom 
mutationer i synapserna. Å ena sidan motsvarar denna negativt 
överdrivna värld inte den yttre verkligheten i synfältet som har 
utvecklats genom evolutionen, och å andra sidan begränsar 
minskningen av intelligens och kreativitet den hjärnskadade 
personens förmåga att göra bedömningar. Dessutom finns det 
andra fysiska och psykiska sjukdomar som orsakas av rädsla, 
depressioner och personlighetsnedsättning, vilket bekräftas av 
många undersökningar. Av denna anledning förblir de försåtliga 
förövarna av hjärnskador dolda för den sjuke personen, även om 
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han eller hon är mindre intelligent. Den årliga ökningen av antalet 
fall av psykisk sjukdom, som Världshälsoorganisationen WHO 
De offentliggjorda siffrorna om deprimerade och självmord talar 
sitt eget språk och har begärts från WHO. Enbart i Tyskland finns 
det 340 000 deprimerade personer och över 11 000 självmord 
per år, och då är det stora antalet oredovisade fall som 
experterna antar inte medräknade. Dessa korrelationer och 
effekter avslöjas av omfattande forskning samt av studien 
"Depression 2000" publicerad av det tyska Max Planck Institute 
for Psychiatry i München: "Empiriskt säkerställda, när det gäller 
sårbarhet och riskfaktorer för depressiva sjukdomar, är, förutom 
kön (kvinnor har en högre sannolikhet att bli sjuka), i synnerhet: 
Familjens genetiska faktorer: Sannolikheten för att drabbas av 
depression under livet är betydligt större hos första gradens 
släktingar till depressiva patienter; olika frekvenser av sjukdomen 
hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar har påvisats.  
Neurobiologiska förändringar: Störningar i signaleringen inom 
och mellan neuroner, liksom endokrinologiska influenser (t.ex. 
kortisol, melatonin) och störningar i sömn- och vakenregleringen. 
Vissa dysfunktionella kognitiva stilar, tidigare ångeststörningar 
och beroende av psykofarmaka och substanser - akuta och 
kroniska psykosociala (stress) faktorer, såsom separation, 
arbetslöshet, livskriser, förlust och ensamhet (personer som lever 
ensamma eller separerade har en betydligt ökad risk för 
sjukdom) och vissa kroniska fysiska sjukdomar (t.ex. kroniska 
smärtsyndrom)." Källa: Max Planck Institute of Psychiatry, 
München. 
De utlösande faktorerna för sjukdomen beror på vilken betydelse 
den sjuke ger de negativa kognitionerna. 
 
Men detta kan inte dölja det faktum att humus och grogrund för 
dessa mentala virus förbereds av propagandamedierna (villiga 
medieföretag som står i maktstrukturernas tjänst, skapar rädsla 
och begränsar intelligens och demokrati). Dessutom kan alla de 
orsaks- och riskfaktorer som Max Planck-institutet räknar upp 
direkt eller indirekt - vilket bekräftas av ytterligare undersökningar 
- härledas till dagens rådande mediepraxis som orsakssamband. 
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Dessutom utgår etiologisk forskning om depression från en 
multikausal situation där genetiska, neurobiologiska, 
psykologiska, sociala och beteendemässiga faktorer spelar en 
lika stor roll. Om man lägger de många internationella, empiriskt 
bevisade forskningsresultaten från ovannämnda områden, 
konsthistoria, evolutionsforskning och evolutionsteorin om 
kognitiva system i ett rutnät, får man en klart bekräftande bild av 
de - genom propagandamedia - inblandade psykiska virusen, 
som kan mutera kontinuerligt genom ny negativ information och 
därmed visa olika symptom i den kliniska bilden. 
 
Politikens och propagandamediernas maximala vinstökning och 
maktutvidgning stannar inte ens vid hjärnskador på ett folk. 
Resultatet är fängslande och mord på alla möjliga motståndare 
till regimen, krig och försök att utrota hela etniska grupper och 
folk (se www.Shoa.de).  
Detta fenomen illustreras till exempel av den nazistiska regimen, 
den 
Stalins tid eller kriget mot Saddam Hussein och som framgår av det 
medvetna eller omedvetna stödet till medieföretag som anpassades till 
makthavarnas linje. Genom historikernas vetenskapliga arbete 
presenteras detta fenomen på ett begripligt sätt. 
 
I dag glömmer de maktfixerade inte att när ett folk väl har 
överlevt denna andliga epidemi och insett sambanden är det 
motståndskraftigt mot en förnyad spridning av denna 
sjukdom.  
För att förhindra detta ignorerar man forskningsstudier, förfalskar 
dem, sprider dem och använder dem tvärtemot resultaten för att 
uppnå politiska mål - med motsatt effekt. (Det finns många 
exempel i medierna på narkotika, katastrofer, brottslighet, den 
nynazistiska rörelsen, främlingsfientlighet, utbildning, konst och 
konstnärer, medicin etc.). Att hindra personlighetens fria 
utveckling genom fysiska skador på hjärnan kan, som studier 
visar, leda till att den genomsnittliga intelligenskvoten (IQ) 
sjunker från 100 till 110 till värden under 80. Tänk bara på den 
välkända rädslan för tentor, som i egenskap av rädsla för 
framtiden tillfälligt kan blockera delar av det neuronala nätverket. 
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Den som manipuleras av propagandamedia är, som utvecklingen 
av nationalsocialismen i Tyskland har visat, oförmögen att fatta 
väl avvägda politiska beslut som väljare på grund av sina 
avstängda kreativa och intelligenta resurser (se även 
www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, 
Entartete Kunst, Propagandafilmen). Den skadades hjärna kan 
manipuleras av den maktbesatta i detta tillstånd för att instinktivt 
omforma det reducerade medvetandets neurala nätverk (genom 
att eliminera eller begränsa det kritiska, balanserande och 
kreativa medvetandenätverket) genom enkel, känslomässigt 
laddad ny information. När det gäller utbildningen i de 
demokratiska länderna i västvärlden är ungdomarna enligt 
vetenskapliga studier (se Pisa-studien) om de relevanta 
nationella grupperna i jämförelse i genomsnitt inte längre kapabla 
att prestera toppresultat i skolan (genom IQ-sänkning). Samma 
resultat återspeglas senare i landets årliga ekonomiska data, om 
mediernas konsumtion av negativ information inte begränsas 
utan uppmuntras ytterligare. Den intellektuellt avstängda 
mediemottagaren har, förutom en möjlig utveckling av aggression 
eller depression, bara vägen till frivilligt tvångsarbete (som i sin 
tur ger de mentala virusen ny kraft) eller möjligheten att utan 
kritik eller motivering ta över den allmänna samhällsriktning som 
de styrande vill ha. I början av det tredje årtusendet är det dags 
att i författningarna införa att befolkningen genom obligatorisk 
utbildning tränas och etableras ett kunskapssystem, ett kreativt 
medvetandenät, som på så sätt stärker det neuronala nätverket 
och är särskilt förankrat i det. Detta skulle göra det möjligt för 
människor att selektivt och omedvetet förfiltrera den flod av 
evolutionärt viktig och oviktig information som faller över dem och 
på så sätt förhindra att intelligens och kreativitet begränsas och 
samtidigt uppnå det motsatta, nämligen att automatiskt främja 
kreativitet och intelligens under hela livet. Katja Thimm säger i 
tidningen Der Spiegel:  
 
 "Varje inlärningsprocess förändrar hjärnan" [2]. 
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Gerhard Roth, neurovetare vid universitetet i Bremen och rektor 
för Hanse-Wissenschaftskolleg i Delmenhorst, bekräftar detta i 
samma rapport: 
"Varje inlärningsprocess åtföljs av en förändring i hjärnan"... 
 
Synlig kreativitet är artbevarande, den formar det neurala 
nätverket. Professor i matematik och didaktik Gerhard Preiß från 
universitetet i Freiburg: 
 
"Etiken och lagen förbjuder invasiva hjärnförsök på människor.... 
Människor. Men forskare vet från djurstudier att komplexa hjärnor 

lär sig på liknande sätt. Liknande processer äger rum i deras 
hjärnor när de abstraherar, generaliserar och delar in sin 

omgivning i kategorier, t.ex. litet och stort, högt och tyst. De 
grundläggande neurala mekanismerna är universella från 

havssnigeln.  
för människan. “ 

 
Inlärning innebär att information förankras i hjärnan på ett sådant 
sätt att 
De kan kallas in när som helst. Konstnären professor Joseph 
Beuys talade om ett möjligt verktyg för kreativitet, intelligens och 
mänsklig utveckling: 
 
"Konsten är enligt min mening den enda evolutionära kraften. Det 
vill säga, det är endast människans kreativitet som kan förändra 

förhållandena." 
 

Sedan 1988 finns det med konstformeln ett mentalt verktyg för att 
förändra omständigheterna. Det möjliggör en allmänt giltig 
tillgång till kreativitet och, bortom teorin, ett grafiskt-optiskt sätt att 
främja det neuronala kreativitetsnätverket i hjärnan, som som ett 
kreativt medvetandenät gör kreativiteten märkbar och förfiltrerar 
och lagrar den som kognition. Om processerna i hjärnan 
uttrycker sig Gerhard Preiß på följande sätt:  
 
"Hjärnan måste skydda sig mot att lära sig för mycket. Eftersom 
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Sekund efter sekund konkurrerar ett omätligt antal intryck och 
uppfattningar om hans uppmärksamhet. Om alla lagrades skulle 

hjärnan på mycket kort tid förlamas av en flod av meningslöst 
dataskräp. Därför måste den framför allt klara av två svåra 
uppgifter: Att skilja viktiga från oviktiga saker och att bilda 

kategorier. 
Först och främst tar hjärnan ur alla tankar och idéer, 

sinnesstimuli, förnimmelser och upplevelser fram den lilla del 
som den anser vara tillräckligt viktig för att lagras och komma 

ihåg i hjärnan. Detta extrakt måste sedan ordnas. Det är bara för 
dem som kan känna igen kategorin "äpple" i Boskop, Cox 

Orange och Granny Smith som världen blir begriplig. Det enorma 
filtrerings- och sorteringsarbetet utförs av ett nätverk av cirka 100 

miljarder nervceller i huvudet, som i sin tur är sammanlänkade 
med varandra genom sammanlagt cirka 100 biljoner 

kontaktpunkter (synapser). Varje intryck, varje stimulus, varje 
omständighet som en person utsätts för förändrar detta 

finmaskiga nätverk genom att stärka vissa neuronförbindelser 
och försvaga andra." 

 
En formel för att avkoda konst skapar inte bara ett stärkt 
skapelsenätverk i hjärnan, utan förfiltrerar också informationen 
för medvetandet, så att hjärnan avlastas och kunskapen 
förbereds (som ett äpple), görs igenkännbar som kreativitet, 
presenteras. Synlig kreativitet är artbevarande, den formar det 
neurala nätverket. De synopser och deras sammankopplingar 
som utvecklats under barndomen fram till puberteten genom 
given genprogrammering, ny information och artbevarande 
kognitioner bildas på nytt i vuxen ålder, främst genom 
artbevarande kognitioner som förfiltrerats av medvetandet. 
Formeln gör det möjligt att främja fantasi och framtidsskapande 
med hjälp av ett snabbt växande neuralt nätverk för kreativa 
prestationer. Ett kreativitetscentrum och/eller nätverk i hjärnan 
som håller på att utvecklas kan förutses idag. Eftersom vår 
primära sinnesuppfattning är synen är erkännandet av kreativitet 
eller konst, den selektiva uppfattningen av visuell kreativ 
förändring, den kreativa synen den viktigaste och mest effektiva 
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processen i vår konkreta mentala utveckling. Processen för 
kreativitetskognition skapas och/eller främjas av den 
artbevarande programmeringen av generna till medvetandets 
evolutionära motor och av formeln. Klyftan mellan människor 
som har förstått denna kunskap och etablerat den i sitt neurala 
nätverk ökar naturligtvis med högre hastighet och 
kognitionstäthet, eftersom de filtrerar bort den information som är 
viktig för deras synapser och nätverksutveckling från bröd och 
spel genom att känna igen förändringarna i dagens olika medier. 
För den tyske forskaren och antropologen Friedemann Schrenk 
kan utforskandet av denna vetenskapliga klyfta snabbt påskynda 
människans biokulturella utveckling. Grundprincipen - den 
eftertraktade koden - framträder tydligt, för alla livsformer, som 
ett artbevarande genprogram som filtrerar informationen för 
artbevarande och lagrar den i det neuronala nätverket. 
Korrelationerna och den omvända processen med mentalt och 
fysiskt förfall har beskrivits i förväg och stöds av många empiriskt 
validerade studier: 
a) Artspecifik prioritering av positiv information. 
b) Drogberoende av negativ information genom onaturlig 
förändring av det neurala nätverket. 
c) Genprogrammerad anpassning av personligheten till den 
negativa omvärlden. 
 
d) Förändring av omvärlden genom egna handlingar, för att den 
ska stämma överens med hans inre kognitioner i hans neuronala 
nätverk, upp till rashet, rashat, antisemitism, socialism, 
kommunism, kapitalism, exploaterande kolonial- eller 
globalkapitalism, religiös fanatism, terrorism, krig eller - och det 
är något som ofta förekommer - till helt vanlig galenskap. Ofta 
förekommer dessa fenomen i blandade former, som till exempel 
kan vara regionala, nationella eller kännetecknas av ett 
gruppmedvetande. 
 
Alberto Ferrús, neurobiolog och forskare från Madrid, letar efter 
nästa viktiga steg inom neurobiologin: 
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"Vi skulle vilja hitta någon slags neuronal kod för att förstå till 
exempel hur uppfattningen är kodad i hjärnan. Eller hur vi 

behåller en information i minnet: Kod: Hur går hjärnan i en fluga 
eller en människa till väga? Enligt vilken grundläggande princip? 
Detaljerna är naturligtvis olika för varje organism. Men kanske, 

kanske finns det en sådan grundläggande princip, en sådan kod 
av universellt värde. När detta väl hade upptäckts skulle vi ha 

gjort ett enormt framsteg.  
Det skulle föra oss lika långt framåt som Mendels lagar en gång 

förde genetiken framåt." 
 

Källa: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", publicerad 
2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
[1] Mediekonsumenten blir en drogmissbrukare genom sitt genetiskt programmerade artbevarande program, 
med alla de konsekvenser och hälsoskador som följer med drogbruk, eftersom kopplingar för negativ 
information har skapats i hans neuronala nätverk. I dag vet vi genom forskning om droger att när de neurala 
kopplingarna väl har skapats, skapas beroendet av minnet. Människan faller in i en fyrfaldig genetisk fälla 
genom de mentala virusproducerande propagandamedierna. 
2] God morgon, kära siffror, i den tyska nyhetstidningen "Der Spiegel" nr 27/2002. 
"Två forskargrupper vid Max Planck-institutet i Göttingen har nu kunnat visa att synapser bildas under den tidiga 
hjärnutvecklingen, även i avsaknad av kommunikationsstimuli. Det är först senare i utvecklingen som 
Aktiveringsstimulans är oumbärlig." Källa: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki från University of Tokyo 
visade genom hjärnstudier av primater efter användning av verktyg att neuronerna omorganiseras för att 
integrera verktyget i föreställningen om den egna kroppen. Källa: Universitetet i Tokyo 

     
Frihetens formel? 2020 

 
Vi får mer och mer information och annonser om vad vi vill ha för 
tillfället och dyker djupare och djupare ner i en neuronal 
nätverksstruktur som visar oss vad som bekräftar vårt tidigare 
tänkande och är aktuellt för tillfället. Film- och musiktjänster visar mer 
av det vi lyssnar på och nyhetsflöden visar mer av det vi redan tror eller 
är rädda för. Detta är inte den verkliga världen, utan bara en liten del av 
den.  
 
Tänkandet blir fördomsfullt med denna information i trosföreställningar 
och annan information blir så marginaliserad att vi utvecklar allt mindre 
medkänsla för andra människor. Så mycket att vi kan bo granne med 
varandra samtidigt som vi lever i helt skilda verkligheter. Är detta den 
värld som vi vill leva i, missinformerade av informationsrobotar, i 
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mentala övärldar, kontrollerade utomjordingar i isolering utan att 
någonsin kunna se livets mångfald och helhet?  
 
I algoritmkulturen visar de sociala medierna mer och mer av det som 
bekräftar oss i vår kunskap och våra ambitioner och döljer dessutom 
det mesta av den mångfaldsinformation som finns i världen. 
 
Algoritmutvecklarna hävdar att de tjänar oss och ger oss mer av det vi 
vill ha. Men allt de ger oss är mer av det som vi redan har upplevt, 
samtidigt som de manipulerar oss för det företag som har utformat 
produkterna och algoritmerna. Att ge ett barn enbart socker och godis, 
förklädd till mat, hjälper sockerproducenten men leder barnet till 
sjukdom och slutligen till en för tidig död. En algoritmisk repetitiv kultur 
är en stagnerande och döende kultur som begränsar vår 
uppmärksamhet och samtidigt eliminerar eller fördunklar mångfalden 
av information och därmed människans genialitet och kreativitet.  
 
Den är riktad mot vår kreativitet, intelligens, mångfald, tolerans, liv, 
bevarande av arter och natur, och detta gäller inte bara den 
radikaliserade informationen om vår kreativitet, utan också den 
negativa epigenetiska verkan av ensidig konserverad information på 
våra kroppar, vår hälsa och förkortning av vår livslängd, liksom att 
demokratin och de differentierade åsiktsgrupperna tystas ned genom 
de informationsskygglappar som uppfunnits för hästar och inte för 
människor, mediernas förval av information och deras påstådda 
tolkningsföreträde, vilket sedan äventyrar demokratin och freden som 
en massornas diktatur. 
 
Algoritmiska robotar kontrollerar medierna och vår selektiva 
uppfattning, så att vi bara kan utvecklas inom de utvecklade och 
förutfattade ramarna för de program och den information som vi 
uppfattar som verklighet. 
 
Var finns algoritmerna som ger oss det som vi ännu inte har sett, tänkt 
eller trott på? Var finns algoritmerna som  
bryter igenom detta tankefängelse med kreativitet på ett sådant sätt att 
vi, utan konsument- och varumärkesneuroser, kan göra vår 
personlighet, hälsa och livstid lyckligare, friskare, mer empatisk, mer 
hållbar, mer meningsfull och stärka vårt immunförsvar mot pandemier, 
sjukdomar och skräckframkallande medievirus? Som ger oss inte det vi 
själva eller vad företag/diktatorer vill att vi ska göra, tänka och 
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programmera för oss, utan det vi verkligen behöver för oss själva, 
samhället, naturen och världen? Naturen har redan för hundratals 
miljoner år sedan genetiskt utvecklat denna algoritm i växter, djur, 
människor och till och med i de hjärnlösa encelliga organismerna och 
djuren och har förfinat den genom lagring av information och epigenetik 
för att bevara arten. Namnet på naturens algoritm: "kreativitet". Den har 
gett oss konst och innovation, mer mat, frihet, vårt välstånd, en längre 
livslängd och bättre hälsa samt det första steget till demokrati. Nu 
behöver vi bara avslöja den selektiva naturgeniala algoritmen, 
kreativiteten, för en bättre framtid i suveränitet för alla människor.  
 
 
 
 
Etisk kapitalism 2014-2020 
 
Det är med ett hjärtligt tack som jag tillägnar följande kapitel, 
författaren till boken "Systemopposition" Michael Greven, 
som i samtal gav mig värdefulla råd om utvecklingen av ett nytt, mer 
rättvist samhällssystem genom kritik och förslag, och som beskrev 
modellen för etisk kapitalism på detta sätt:  
 

"Dieter Liedtke är en konstnär,  
Sociolog och samhällsfilosof 

 i hittills okända sfärer av sinnet." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professor i statsvetenskap / dekanus vid universiteten i Marburg, Darmstadt och Hamburg / 
ordförande i DVPW:s etiska kommitté och i DVPW:s ständiga kommitté för undervisning och 

studier / Vuigi Sturzo Special Prize of the Premio Amalfi/  
Hedersnål av den tyska statsvetenskapliga föreningen/ 

Rådgivare för utformningen av etisk kapitalism som ett socialt system. 
 

Michael Grevens uttalande visar att Hegels dialektik och hans idealism 
tillsammans med Marx' materialism ännu inte har förverkligats genom 
syntesen till en etisk kapitalism.  
 
Följande tankar om etisk kapitalism kan inte vara ett patentmedel.  
 
Förteckningen är inte avsedd att vara uttömmande.  
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Naturligtvis kommer ny utveckling och forskning att ändra parametrarna 
för kraven, men tillsammans med de nya rönen visar de i vilken riktning 
vi kan gå i fred i framtiden med över 20 miljarder människor. Man ska 
ta hänsyn till kända sammanhang, diskutera framtida utveckling, men 
också uppmärksamma politiker och företag och stimulera 
tankeprocesser om hur etisk kapitalism kan utvecklas och genomföras 
på en socialpolitisk nivå, inte bara i Tyskland och Europa, utan i hela 
världen. 
 
Ur dagens perspektiv är det inte lämpligt att ytterligare utvidga 
kapitalismen med dess svagheter och mörka sidor utan att orsaka ännu 
mer skada för mänskligheten, naturen och miljön. Tvärtom behöver vi 
ett nytt kapitalistiskt koncept som omfattar kapitalismens fördelar och 
som skyddar och genomför de mänskliga rättigheterna i FN-stadgan 
och bevarandet av arterna i skapelsens mening, samt som syftar till 
hållbarhet och samverkan med miljön som en grundläggande 
förutsättning och grund.  
Vi behöver som en ny social evolutionär drivkraft en 
 "Etisk kapitalism".  
 
Den etiska kapitalismens evolutionära fördel: 
Enligt den senaste forskningen motsvarar det vår genetiska och 
epigenetiska, naturliga, sociala och evolutionära DNA-programmering: 
"Att vara människa". 
 
Målen för en etisk kapitalism 
Ethical Capitalism är inriktad på utveckling av hållbara produkter och 
affärsmodeller som är förenliga med miljön och på etiska vinster som 
sätter människan och naturen i första rummet. 
 
1. rätten till fri utveckling 
Alla människor har rätt till: Informationsfrihet, pressfrihet, att de 
ansvariga tar hänsyn till mediekoden, utbildning och fri utveckling av 
kreativitet och personlighet, fri tillgång till Código Universo genom 
utbildningssystemen för den enklaste (endast genom att se förståelse) 
neurobiologiska anpassningen av den befintliga kreativiteten i hans 
trossamfund, kultur och sitt folk, liksom förståelse för tidigare 
missförstådda religioner, folk, kulturer, konstverk och innovationer, 
liksom rätten till fritt tillgängliga system för Internet, utbildning, skola, 
yrkesutbildning och fortbildning, samt rätten till information om Código 
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Universo och olika mediekoder på det regionalt dominerande nationella 
språket och på engelska. 
fri tillgång till en dator och gratis internetuppkoppling. 
 
2. Skydd av det internationella samfundet. 
Varje människa har rätt att försvara sina friheter och sin värdighet och 
att skydda världssamfundet mot totalitära statssystem, diktaturer, 
terrorism, krig, folkmord, tortyr, förtryck, exploatering, rasism, 
utslagning, falsk och vilseledande information och mot direkt och latent, 
subtil spridning av rädsla. 
 
3. rätten till en villkorslös basinkomst 
Varje person har rätt till rent dricksvatten, kläder, sjukvård, mat och ett 
anständigt boende och/eller en ovillkorlig basinkomst som gör det 
möjligt för honom eller henne att på egen begäran ta på sig frivilligt 
arbete för samhället eller att utföra uppgifter och arbete som ger hans 
eller hennes liv en mening och ger honom eller henne en extra 
inkomst. Dessutom ger en månatlig basinkomst honom också möjlighet 
att etablera sig på en av de olika nivåerna av välståndsplattformar i 
samhället. Genom att frigöra sin epigenetiskt betingade kreativitet 
genom Código Universo bidrar varje person till etisk utveckling och 
ekonomisk framgång för sitt land, sina företag och sitt liv genom 
spridning av etiska produkter och etiska affärsmodeller och sitt eget 
ekonomiska deltagande i etiska koncept. En villkorslös basinkomst bör 
garantera människans värdighet. Det är endast mottagarna av arbete 
och datorprestationer, dvs. företagen och organisationerna, som måste 
betala skatt. Arbetsprestationer får inte längre bestraffas med skatter, 
vilket var fallet under feodalväldet. 
Inkomstskatten eller arbetsskatten slopas tillsammans med 
kostnaderna för det sociala systemet och sjuk- och 
pensionsförsäkringarna och ersätts av en online-försäljningsskatt på 
platsen för användning och leverans samt av en global 
produktionsskatt i det land där faktureringskommunen/landet eller 
produktionsorten för företagets prestationer ligger.  
Mervärdesskatten eller försäljningsskatten reformeras.  
 
Sättet 
Vi behöver inte en stat, ett globalt positionerat företag eller ett religiöst 
samfund för att uppnå målen för den etiska kapitalismen, utan 
människor över hela världen som inte vill fortsätta att stödja de 
exploaterande, dominerande och dualistiska systemen och som vill 
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delta i den positiva, öppna utformningen av en etisk värld. Lagar och 
författningar står inte i vägen för etisk kapitalism. Men även i de stater 
där etisk kapitalism kommer att förbjudas bevisar den snabbare och 
starkare kreativitetsutvecklingen, den bättre hälsan och det högre 
välståndet hos befolkningen i öppna stater som lever enligt principerna 
för etisk kapitalism att människorna har praktiska och filosofiska friare 
möjligheter att forma. Successivt, även i de slutna samhällssystemen 
(vilket de senaste 500 årens historia visar), kommer man att inse att 
utan frihet, värdighet, välstånd och hälsa för befolkningen (med en 
ständigt ökande världsbefolkning), respekt för FN:s stadga om de 
mänskliga rättigheterna och religionsfrihet, kan ingen stat permanent 
förhindra en utveckling av samhällssystemet. 
 

Förslag till valfrågor: Väljarkåren och de AI-mjukvaruverktyg 
som ska utvecklas och som utnyttjar befolkningens 
svärmintelligens (och därmed samlar, filtrerar och utarbetar 
medborgarnas utvecklade röstfrågor för diskussion) ger var och 
en tre pro- och tre kontrafilmer som är opartiska, opersonliga, 
grafiska faktafilmer med tydliga förklaringar baserade på 
evidensbaserad information (producerad och granskad med 
avseende på fakta och efterlevnad av mediekoden av opartiska 
studenter vid universitet) som främjar utbildning, kunskap och fritt 
beslutsfattande hos väljarna. 
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Direktdemokrati 2014-2020 
 
Vi går tillbaka till vår tio tusenåriga historia;  
 

Fler människor = fler mänskliga rättigheter, 
mer frihet, mer välstånd, mer hälsa, mer livstid, mer information 

och mer kunskap. 

Hittills har vi under kapitalismen anpassat människorna till 
maskinernas sätt att arbeta för att kunna tjäna pengar på 
produktionen. I takt med att världens befolkning ökar kommer vi 
att använda innovationer för att anpassa robotarna, som i 
framtiden kommer att skriva sina egna program, till människorna. 
I framtiden kommer arbetet att organiseras individuellt på ett 
sådant sätt att varje person kan leva ett meningsfullt liv i det land 
han eller hon väljer, i värdighet, välstånd och hälsa.  

Sambandet mellan kreativitet, utbildning, demokrati och en andra 
upplysning har visats i många studier och jag upprepar dessa 
forskningsresultat, eftersom jag anser att vägen till en positiv 
framtid med mer livstid, kreativitet och utbildning hos 
befolkningen också motbevisar vissa makthavares påstådda 
argument, nämligen att befolkningen inte är kapabel till 
självorganisering genom direktdemokrati. 

Man glömmer här att redan när möjligheten till direktdemokrati 
offentliggörs, samtidigt som den artificiellt utifrån med hjälp av 
medierna, genom rädsla synapsmutationer i våra hjärnor, 
uppförda intelligensgränser och maktlöshetskänslor, minskas 
frihetliga lösningar och personligt ansvar, vilket leder till att IQ 
minskar rädslans permanenta slingor och leder till den:  

a. Minskar publikationerna och diskussionerna om effekterna av 
rädslor och blockeringar i tänkandet dessa rädslor? Befolkningen 
lär sig att skydda sig från överdrivna, icke-reella rädslor och 
information som förlamar tänkandet och att omvärdera dessa i 
deras betydelse och verkliga rädsloskala för sig själva, inte att 
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ignorera denna omvärderade information, utan om det är möjligt 
och nödvändigt eller om det går att organisera hjälp för dem som 
drabbas, att hitta holistiska lösningar för en gemensam värld via 
folkets svärmintelligens i demokratiska processer som löser upp 
rädslor.  

b. De neurobiologiskt och epigenetiskt effektiva rädsel-, 
kreativitets- och IQ-hjärnspärrarna (som ska varna för verkliga 
faror, är genetiskt programmerade och kan missbrukas för att 
kontrollera befolkningar för att minska deras IQ på ett 
antidemokratiskt sätt för att skapa en tänkande rädsla-rigiditet), 
som media har vrider in i hjärnan, lyfts upp på nytt med 
suveränitets- och kreativitetsformlerna i konstens 
kreativitetsprocesser, som har blivit bildliga, förklarade 
innovationer eller problemlösningar genom spegelneuronerna 
och informationsomlöpningarna i hjärnans neuronala nätverk. 
Detta är dagens vetenskapligt kända (och epigenetiskt effektiva) 
neurohjärnans mirakel av evolution genom kognition-information 
för att bevara sig själv och arten: Den medie- och 
auktoritetstroende, fyra år maktlösa, styrd av falska nyheter och 
lobbyism blir en aktiv, kreativt tänkande demokrat och suverän i 
en direktdemokrati genom kreativitetsskapande nätverksbildning 
(i tredubbel bemärkelse). 

Motståndarna till direktdemokrati glömmer också bort att 
blockkedjan är säkrad för befolkningen; Robotar, hållbara 
framtider, kreativitet, hälsa, frihet, utbildning och etiska program, 
program för kostnads- och skattesänkningar och alla andra former 
för att optimera de bästa röstningsförslagen och valbesluten 
från folket och med hjälp av stora data och deras omvandling 
till handlingsplaner och lagförslag, kan användas utan 
partianknutna politiker och lobbying för folkliga 
omröstningar, varav de utvalda (Open Sours för utveckling och 
övervakning av väljare) för valprogram och valfrågor (för 
genomförande av universitetsproducerade sex faktafilmer för och 
emot respektive valfråga) släpps till omröstning, efter att ha tittat 
på de sex faktafilmerna, med en vallicens för medborgare. 
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Inkomst- och löneskatten avskaffas. Skattesystemet kommer att 
ändras till etiska balanser (se etisk kapitalism) enligt principen 
om att förorenaren betalar och till rena konsumtionsskatter. 
Medborgare som är kognitivt friska och som inte kan eller vill 
delta i valen kommer att betala 10 procent skatt på sin 
årsinkomst under valåret, eftersom de inte deltar i den 
demokratiska valprocessen och påtvingar sina medmänniskor sitt 
eget beslutsfattande i egenskap av demokrater.  
 
Fria, hemliga och direkta val  
Kräv dina mänskliga rättigheter med direktdemokrati!  

 
 
Den negativa regionala, nationella och globala utvecklingen kan 
endast motverkas på samma nivå med etiska idéer och på grund 
av konstitutioner och lagar, och på så sätt öppna en positiv 
framtid för alla människor genom en direktdemokrati som bygger 
på frågor.  
 
Välj genom en hemlig omröstning om du och dina barn vill 
leva i en fri värld med hälsa och välstånd för alla.  
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Rösta genom direktdemokrati för att 
övervakningskapitalismens monopol ska brytas upp genom lagar, 
för att megadata från sociala nätverk och underrättelsetjänster 
ska släppas ut med personlig information för etisk utveckling av 
idéer, och för att användningen av det undermedvetna genom 
övervakningkapitalismens dataprediktioner inte ska användas för 
att sänka intelligens och IQ, personlighet, frihet, kreativitet, hälsa, 
livstid, demokrati, ekonomisk frihet och etiska 
utvecklingsmöjligheter och friheter för individer, grupper eller folk 
och att övervakningskapitalismen måste omvandlas till etisk 
kapitalism till förmån för alla människor genom lagstiftning. 
  
 
Det direkta valet av ämnen  
Tre vetenskapligt granskade faktagranskningsfilmer pro och tre 
faktagranskningsfilmer con, på fem minuter vardera, om 
valfrågan kommer att presenteras av panelen för valfrågan i 
medierna och de sociala medierna.     
 
Din röst  
Rösta för det direkta valsystemet Issue Direct Election System, 
där man använder sig av inhyrda experthandläggare för att 
tillsätta statliga tjänster. I den tematiska direktdemokratin väljs 
inga partier eller politiker, utan den suveräna väljaren röstar 
om det valda och presenterade valämnet via en valapp.  
 
Blockkedjeval är hemliga, säkra och kan inte manipuleras.  
 
Registrera dig för den kostnadsfria mobilappen 
Direktdemokrati på över 100 språk så att du kan besluta om en 
hållbar natur och etisk framtid med hälsa och värdighet för dig 
och din familj, och med alla om ditt liv och din frihet.  
 
Valappen samlar och förenar väljare som röstar på 
direktdemokrati tills det uppstår regionala, statliga eller globala 
demokratiska majoriteter för direktdemokrati på de fem nivåerna. 
Bli suverän och få kontakt med frihetstänkande människor på det 



 

 
28 

sociala nätverket www.the-sovereign.Kom med frihetstänkande 
människor från Frågorna direktdemokrati, skapa vänskap och 
utbyta idéer. 
 
 
 
Välj hur du vill leva  
 
 
www.the-sovereign. com appen choice för att 
hitta nya vänner för ett bättre liv.  
 

 
 
Om alla får fyra vänner har vi exponentiellt en 
demokratisk majoritet på kort tid och kan kräva 
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respekt för de mänskliga rättigheterna och en 
hållbar utveckling av kapitalismen.  
 
Redan med sju procent  
www. the-sovereign. com väljare kan du göra 
världen till en bättre plats.  
 
Tänk på hur snabbt ett socialt nätverk kan växa 
på fyra år.  
  

socialt nätverk 
www.the-sovereign.com 
Vi kan bara bemöta negativa och globala utmaningar på 
ett etiskt sätt, på ett positivt sätt globalt och i 
nationalstaterna.  
 
Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
TSG Trust (under uppbyggnad) är inte ett politiskt parti, 
en ideologi eller religion, utan en globalt verksam 
gräsrotsrörelse som i alla länder står upp för en etiskt 
utformad hållbar miljö och samverkan i nationalstaterna 
och som via "svärmintelligensprogrammen från 
mänsklighetens kreativitet" hjälper till att i enlighet med 
varje lands utvecklade kultur följa med till ett optimalt 
och etiskt liv i frihet, värdighet och självbestämmande 
på vägen mot en bättre framtid för landets folk i en 
direkt demokrati.  
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Frågan om krav - direkt demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter och kapitalismens utveckling: 
 
 
I DIN STAD  
I DITT LAND  
I DIN STATERS GEMENSKAP  
GLOBAL 
 
Rösta nu om ämnen som rör direktdemokrati 
och du kommer att få den samhällsmodell som 
garanteras i grundlagen eller i ländernas konstitutioner, 
om tillräckligt många människor i ditt land håller med 
dig.  
 
Inte mer stat, utan mindre stat med färre lagar och 
förordningar och några hållbara ramar för en 
gemensam värld som leder till en bättre framtid.  
 
Bli aktiv för din och alla människors frihet! 
 
Så enkelt är direktdemokrati 
Rösta med den globala appen för direkta val och få 
kontakt med människor som bryr sig om en ny etisk 
värld med fred, frihet, hälsa och välstånd för alla 
människor via det sociala nätverket: www. the-
sovereign. com med människor som bryr sig om en ny 
etisk värld med fred, frihet, hälsa och välstånd för alla 
människor. Utbyt med dem och skapa tillsammans med 
dem ett rättvisare och friare lokalt och globalt samhälle 
för dig, dina barn och alla människor.  
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Ta med dina kreativa förslag till förbättringar i 
omröstningen och diskussionen för att förbättra 
demokratin, samhället, miljön och världen omkring oss.  
Friheten att forma världen upphör där staten, företagens 
produkter eller tjänster inte skyddar och främjar 
människan och en kreativ hållbar samvärld, utan 
begränsar, skadar eller minskar medborgarnas och 
samvärldens värdighet, kreativitet, frihet, hälsa, IQ, 
livslängd och välstånd.  
 
Miljön och vår omvärld, mänskliga rättigheter och 
konstitutioner visar vägen till en ny frihet, hälsa, 
värdighet och välstånd för alla.  
 
Ta ut din rätt till självbestämmande, kreativitet och ett liv 
utan rädsla. 
 
Vi har tid, för det fungerar för oss 
och fortsätter att samla anhängare på röstplattformen 
www.the-sovereign. com tills det bildas 
befolkningsmajoriteter:  
 
i Städer, REGIONAL,   
I LÄNDER OCH GLOBALT  
 
har bildat sig för ett direktdemokratiskt 
valsystem, så att den parlamentariska 
demokratin i enlighet med ländernas 
konstitutioner och grundläggande lagar kan 
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ändras till en direktdemokrati med en etisk 
kapitalism som är inriktad på människor, miljö 
och natur i varje land.  
 
Under tiden låter vi valappen vara en  
Utveckla "the-sovereign app", blockchain-krypterad, för 
hemliga omröstningar och programmera den för länder 
på alla de dominerande språken i länderna. 
 

Valappens "The-Sovereign"-röstningssystem kommer 
att använda blockkedjekryptering. Den ännu inte 

utvecklade appen kommer att separera identifiering av 
väljare och röstning för att garantera väljarnas 

anonymitet. 
 
Med appen valprogram: 
 www.the-sovereign. com kommer vi att förverkliga en 
rättvisare och mer hållbar värld som använder AI-
programvara och det globala samhällets 
svärmintelligens för att inleda nästa, efterlängtade 
evolutionära steg i de sociala systemen och skapa den 
bästa möjliga framtiden för människor och miljö.  
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Valfrågorna är inte föremål för inflytande från lobbyn, 
marknaden, politiker, media eller partier, eftersom 
väljarna inte är bundna till partier eller väljargrupper 
utan endast möts i blockkedjesäkrade suveräna val av 
valresultatet i den fria viljan att suveränt svara på 
valfrågorna. Ytterligare hemliga säkerhetsåtgärder har 
vidtagits för att se till att valfrågorna, valen eller väljarna 
i möjligaste mån inte kan påverkas eller köpas med 
valgåvor av lobbyister, partier, medier eller regeringar. 
Donationer till "The Sovereign Organisation" kan endast 
göras till Fundacion Liedtke som förvaltare. Listor med 
namn på donatorer sammanställs eller upprätthålls inte 
av Fundacion Liedtke eller Direct Democracy-
arrangörerna. Finansiering eller sponsring av Sovereign 
Direct Democracy är inte möjligt, eftersom vi inte vill 
tillåta något inflytande på valfrågorna.   
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Bli säker och delta.  
Lämna inte utformningen av världens framtid åt 

lobbyister och regeringar. 
 

Även om politikerna ger efter genom demonstrationer,  
varnas, akta er och ring nu för att få  

Direktdemokrati. 
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Ditt första globala val  
om inrättandet av en global direktdemokrati 
 
Alla personer som fyllt 14 år kan delta i 
direktvalet.  
 

 
 
 

Din blockchain-bollplan  
om den första principfrågan               
 
 
 
 
Anmäl dig till förstahandsvalet så att vi kan meddela dig när det 
är dags att åka. 
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Valformulär: 
Förnamn	Efternamn	 
Ålder	 
Land	(urval) 
Stad	(urval) 
Postnummer	(	) 
E-post: 
Telefon 
Whatsapp	
Modersmål	(urval)	
Ytterligare	språk	(val) 

Dina	uppgifter	är	hemliga	och	kommer	inte	att	delas	eller	säljas,	eller	användas	för	
annonsering,	utan	endast	för	den	globala	distributionen	av	Sovereign	Direct	Democracy,	den	
kostnadsfria	hälsoappen	för	alla	människor	samt	för	Globalpeace	Campus	Peace	Center	med	
interna	cookies	för	att	ge	dig	tillgång	till	information	för	att	skapa	en	etisk	kapitalism	med	
en	ny	och	bättre	värld.				 

 

 
Vill du ha direktdemokrati? 
 

O Ja      
O Nej        
O utan åsikt 
(kryssa i förekommande fall) 
 
 
Souveräna blockkedjeval skyddar mot valfusk och 
korruption lokalt och globalt. 
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Förtroende för The-Sovereign.Global 
 
 
Vem är Sovereign Global Trust? 
The Sovereign Global (TSG) Trust förvaltar tillgångarna hos 
stiftelsens grundare, medlemmar och det suveräna myntet samt 
tillgångarna hos de suveräna truster som inrättats i staterna för 
att införa nationella direktdemokratier.  
  
Trusts medlemmar är inte ett politiskt parti eller en religion (och 
vill inte bli ett parti eller en religion) utan en demokratisk rörelse 
av människor som, oavsett religion, politisk partitillhörighet, 
ideologier, världsåskådning, social, ekonomisk eller etnisk 
tillhörighet, social eller utbildningsmässig inriktning, hudfärg, 
könet eller åldern endast i sakfrågor och valfrågor tillsammans, 
för att rösta om konceptet för en etisk kapitalism inriktad på 
människan och naturen, med global direktdemokrati, inom ramen 
för de respektive nationella konstitutionerna fredligt och 
demokratiskt till förmån för alla människor globalt online, för att 
rösta om en ny hållbar samvärld i fred, hälsa och välstånd för 
människan och naturen. 
Sovereign Global Trust inrättas enligt lagarna i BRITISKA 
VIRGINISLANDEN för att lansera den första globala 
direktdemokratin. 
En suverän trust ska inrättas för varje delstat, med hänsyn till 
delstatens kultur, lagar och författningar och delstatens språk, 
och ska organisera och föreslå för suveränen för beslut och 
omröstning de differentierade valfrågorna för delstaten med 
föreslagna lösningar. 
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TSG Trust, liksom utformningen av röstfrågorna, är inte 
föremål för något externt beslut.  
 
Annonsering eller sponsring i TSG Trusts media är inte möjlig.  
 
Donationer kan endast göras anonymt till TSG Trust. 
 
Uppgifter om Sovereign Coin-köpare är säkrade i blockkedjan 
och kan inte ses ens av medlemmar av TSG Trust.  
 
Den suveräna förvaltningens uppgifter 
Med nettointäkterna från försäljningen av Sovereign-myntet och donationer 
finansierar vi till 100 % tre prioriteringar för att främja en etisk värld: 

 
a.) Inrättandet av den globala direktdemokratin "The Sovereign".  
b.) Byggandet av fem fredscenter inom "Globalpeace Campus INC". 
c.) forskning och programmering av den kostnadsfria appen för 

främjande av global hälsa: "aimeim" för alla människor.  
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Det suveräna sociala nätverket: 

 
Sovereign-Star:      Socialt nätverk: Videor, filmer, foton och texter om  
                                 Ämnen och valfria frågor med språkval och     
                                 Märkning på modersmålet för      
                                 Informationsutbyte + vänskapsförfrågningar med  
                                 En kalender för att lära känna varandra personligen. 
 
Sovereign-Fink:      Offentliga videokonferensmöten och     
                                 Evenemangskrets  
 
Sovereign-Falcon: Videokall Blockchain och särskilt säkrad     
                                 och avlyssningsskyddad telefon och video med  
                                 Konferenssamtal 
 
Suverän post:      Blockchain och särskilt säkrad       
                              E-postsystem 
 
Sovereign-Lark:      Blockkedja och särskilt säkrad     
                                 Text, foto, video vänskapssystem för suveränen  
                                 Gemenskapen  
 
De etiska reglerna för de suveräna kommunikationssystemen  
Negativ information som bryter mot mediekoden, FN:s stadga om de 
mänskliga rättigheterna, mänsklig värdighet, som förhärligar, uppmanar till 
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eller främjar hat, våld, mobbning och diskriminering, eller som är uppenbart 
falsk som fakta, eller som syftar till att begränsa informationsfriheten, 
kreativiteten, demokratin och utvecklingen av en hållbar miljö eller 
befolkningens utbildning kommer att raderas. Användaren bekräftar att 
han/hon inte använder Sovereigns kommunikationssystem för den angivna 
negativa informationen, eftersom han/hon kan blockeras som 
kommunikationsanvändare och som medlem, ambassadör eller 
generalsekreterare i ett land av Sovereign Trust. 
 
Den suveräna datasäkerheten: användare och väljare förblir hemliga. 
Alla privata uppgifter om Sovereign-användare och alla uppgifter om 
Sovereigns kommunikationssystem: Falcon, Post, Fink och Lark förblir 
användarnas äganderätt och obegränsad egendom och kommer inte att säljas 
eller delas och är skyddade av blockkedjan. 
 
Blockchain Sovereign Coin skyddar ditt globala oberoende. 
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En ny global blockkedja för utbyte av suveräna värden  
för Soverein-mynt mot Artinvest konstverk, aktier eller Globalpeace fastigheter 
med värdeförvaringen ger dig global och finansiell flexibilitet samt etiska 
vinster. 
För att upprätthålla sekretessen för Sovereign-väljare och -användare kan alla 
uppgifter förstöras utan ersättning av operatören av Sovereign-nätverket. 
Användaren av Sovereign-kommunikationssystemen ger härmed och med 
användningen av Sovereign-kommunikationssystemet sitt samtycke till att 
hans uppgifter oåterkalleligt förstörs (utan ersättning av operatörens kostnader 
för återvinning eller ersättning av uppgifterna) av operatören av Sovereign-
nätverket i händelse av fara från (t.ex. lagändringar i förtroendestaten) 
myndigheter, regeringar, hackarattacker eller tredje part. Dina tillgångar och 
viktiga data förblir säkra och blockkedjeskyddade på din mobiltelefon, stick 
eller dator. Efter raderingen kan användaren logga in igen, eftersom 
Sovereign-servrarna drivs på nya platser om det finns en risk för valstörning, 
försök till spaning, utformning av röstfrågor, hemliga omröstningar eller 
valsystem enligt andra länders lagar.  
 
 
Det sociala nätverket Sovereign är utan annonser och cookies 
Användningen av det sociala nätverket Sovereign inklusive systemen -Falcon, 
-Lark, -Fink och -Post är gratis. 
Registrerade användare av Social Network Sovereign kommer att få ett 
meddelande när programmet för säker kommunikation är slutfört. 
 
Gratis registrering som användare av Social Network Sovereign  
Det krävs inget medlemskap i The Sovereign Gobal Trust eller som väljare i 
direktdemokrati för att använda Sovereigns säkra sociala nätverk. 
 
Registreringen är kostnadsfri och ger dig en plats i programmet för suverän 
säkerhet när du har slutfört den: 

 
Anmälningsnätverk Sovereign www.the-sovereign.com   
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bli medlem  
 

"Den suveräna globala fonden" 
  

Programmet för den globala suveräna staten  
Endast ett fåtal förslag till förändringar och deras genomförande i 
ett första steg som en arbetsbas för att ändra inriktningen på ett 
globalt etiskt samhälle för en ny värld, som måste anpassas till 
varje lands omständigheter och krav. 

Varje medlem kan lägga fram förslag och valfrågor för val, som 
sedan kommer att ändras och tas upp till omröstning av de 
suveräna ambassadörerna och generalsekreterarna för 
förtroendet i landet och befolkningen i det berörda landet i KI Wiki 
valfrågemedieförfarandet med faktagranskning utan partier eller 
personer enligt valfrågorna på det nationella språket för valet. 

Webbplatsen www.the-sovereign. com är dubbelt säkrad med stift. Cuckis är inte fastställda av 
oss, uppgifterna säljs inte, utan används endast för att främja fred och utveckling av 
direktdemokrati. Alla uppgifter om de suveräna väljarna och medlemmarna i Sovereign Trust är 
reserverade för freds- och demokratiprojekt och är topphemliga. De lokala, delstatliga och globala 
valresultaten publiceras på nätet utan namn och personuppgifter. Endast väljaren kan kontrollera 
sin röst med sin krypterade mobilapp och sin röst i blockkedjans valstatistik. Myndigheter får inte 
tillgång till användarnas uppgifter. Det öppenhets skapade blockchain-valprogrammet för 
valappen för direktdemokrati; the-sovereign.global läggs ut på nätet för visning och kontroll av 
programmets struktur och publiceras.
 
Registrera dig nu som gratis medlem i "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 
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TSG Förtroendeorganisation 

TSG Föreningens organisation 
av folket är under uppbyggnad 

 
 
Ansök om att bli ambassadör eller generalsekreterare 
för TSG Trust. 
 
Bli ambassadör eller generalsekreterare i ett land i EU;  
"The Sovereign Global" Trust om du vill förespråka global 
direktdemokrati. 
 

 
 
Registreringsformulär:  
Landsorganisation: www.the-sovereign.com 
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Inköp av suveräna mynt 

 
Köp Sovereign Coins för att stödja 
uppbyggnaden av en global direktdemokrati 
 
Om alla köper 20 Sovereign-mynt per år är vi oberoende och 
finansiellt starka för att lansera informationsfrihet, 
medborgarskap och demokrati och för att försvara vår  
hälsa och frihet.  
 

SOVEREIGN MYNT 
 

Kreativitet gör dig och dina barn fria och 
välmående. 
 
För feodalherrarna har pengarna endast en funktion som 
spelpengar, eftersom de har dessa pengar, som inte täcks av 
värde, producerade som ett bytesmedel, för att kunna byta ut 
viktiga varor för att härska, såsom medier, organisationer, 
politiker, företag i den oberoende medelklassen, aktier, 
fastigheter, egendom, liksom arbetstid, hälsa, livstid, kreativitet, 
innovationer och folkets frihet mot pengar.  
 
Det som är godtyckligt tillgängligt för härskarna (pengar) blir för 
befolkningen, genom en falsk bild och ett skolsystem av frihet, 
arbete, hälsa och välstånd, de globala feodala systemens 
laddade låtsaspengar, ett bytesobjekt (som i början av 
konialiseringen: byte av glaspärlor mot guld), som i det mänskliga 
frihetsmonopolet fortsätter att dränera de andliga och monetära 
värdena samt bytesmedlet guld och pengar från befolkningen 
och ackumuleras hos härskarna, åtföljt av mer och mer makt. 
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Det speciella med det suveräna myntet är att det är  
används uteslutande för att skapa global fred, hälsa och 
mänsklig suveränitet, och för detta ändamål finns en 
direktdemokrati på nätet som kallas:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

och  
 

"Den suveräna globala fonden"   

till den etablerade organisationen. 
  
Sovereign Global Trust kommer att ge ut 100 miljarder suveräna 
mynt (TSG-mynt) i valörerna 1 TSG-mynt motsvarar 1 euro för att 
bygga upp och utvidga en ny etisk värld.  
 
Nettointäkterna från de sålda "Sovereign Coins" kommer att 
användas till 100 % för att bygga upp:  

a.) av global direktdemokrati "Suveränen".  
b.) fredscentrumen "Globalpeace Campus" och  
c.) av hälsoappen "aimeim".  

 

Sovereign Co-world idéer kan genereras genom produktion av 
objektiva (innovativa) konstverk och Innovative Art Co-world 
idéer från befolkningen eller från ägarna av konstverken själva 
genom att byta dem mot Sovereign Co-world mynt och bidra till 
deras rikedom. De konstverk som ingår i det öppna 
konstmuseets suveräna konstsamling från ägande eller 
produktion måste vara objektivt och vetenskapligt bevisade 
genom en "Artinvest-värdering" med innovationer AAA. AA eller 
A konstverk, vars värde anges i certifikatet i "Sovereign Coins". 
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Befolkningarnas frihet, kreativitet, hälsa och rikedomar kan för 
första gången inte längre försnillas av de suveräna systemen. 
Det kulturella värdet av Sovereign Trusts konstsamling som 
genereras i befolkningen genom konstverk avknoppas och 
samlas i "Sovereign Art Collection Trust". Värdet av GTS-mynten 
ökar genom försäljning av konst, konstauktioner och de 
uppnådda priserna för objektiva, inte godtyckligt producerbara 
konstverk, och deras värde ökar över hela världen eftersom 
GTS-mynten är det första utbytesmedlet för konstverk av hög 
kvalitet (från 1985 till 2015 ökade priserna för konstverk som 
producerats sedan 1945 med i genomsnitt 1 100 %, fastställt på 
5 miljoner auktioner och 700 auktionshus). När priserna på 
konstverk stiger innebär det faktum att det suveräna myntet är 
kopplat till konsten att priset på det suveräna myntet stiger i takt 
med konstverket.) Det suveräna myntet har en särskilt hög 
framtida frihetspotential och kompletterar de nyligen 
framväxande miljö- och miljömarknaderna för direktdemokrati 
genom etisk kapitalism. 

 

Medborgarnas frihet: Det suveräna myntet är således en ny 
självgenererande kulturell tillgång och ett konstverk som är ett 
säkrat bytesmedel som finansierar konst och konstnärer utan 
statligt stöd eller beroende av gallerier, främjar kreativitet, hälsa, 
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utbildning och demokrati samt genom innovationer välstånd i 
befolkningen och garanterar dessutom det suveräna myntets 
frihet genom lagarna på Brittiska Jungfruöarna i enlighet med 
lagarna i det system som är immanent för det land som utfärdar 
TSG-myntet. 
 
X Beställning med banköverföring för att köpa suveräna mynt för 
att stödja direktdemokrati:  
"Den suveräna globala fonden"  
överför ditt köp till kontot för den ideella Fundacion Liedtke i 
Puerto de Andratx på Mallorca som gärna donerar 100 % av ditt 
köp till "The Sovereign Global Trust" utan att Liedtke Fundacion 
drar av någon administrativ eller annan expeditionsavgift för att 
bygga upp den globala  
"Direktdemokrati och suveränitet" 
"Globalpeace Campus Centers" och  
"aimeim hälsoapp" 
till Sovereign Global Trust som bekräftar köpet av mynten och 
skickar dig de reserverade och beställda Sovereign-mynten 
omedelbart efter generering i den säkra blockkedjeprocessen.  
 

Bankuppgifter för omedelbara banköverföringar  
Kontoinnehavare: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Sovereign Cion är fylld med Artinvest-certifierade 
världskonstverk. 
 

 
 
 
Artinvest-certifierade konstverk  
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Det suveräna myntet  

 
Säkerhet: 
Direkt demokrati, frihet, fred och välstånd för alla människor. 
Beställning av suveräna mynt www.the-sovereign.com 
X                    20 suveräna mynt =           20 euro 
X                  100 suveräna mynt =           97 euro 
X               1 000 suveräna mynt =         950 euro 
X             10 000 suveräna mynt =      9 000 euro 
X           100 000 suveräna mynt =    80 000 euro 
X 1 000 000 000 suveräna mynt = 7 00 000 euro 
 
X Kreditkort eller faktura och banköverföring 
 
X Sovereign Coin Beställning via Pay Pal  
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Slutsats: 

Investeringsbeslutet  
av Niklas Luhmann 1996 
 

 
De mest imponerande omskrivningar som hittills observerats och 
odlats i samhället återfinns i den kopernikanska revolutionen och 
ännu mer radikalt i den moderna fysikens makro- och 
mikrodimensioner. Men denna förändring av åsikterna 
presenteras som ett resultat av vetenskaplig forskning, som man 
måste följa eftersom det är sanningen. Det faktum att samhället 
självt gör sådan forskning, dess publicering och godkännande 
möjlig beaktas inte. Det är uppenbart att det spelar roll att 
forskningen inte längre är engagerad i att upprätthålla en religiöst 
grundad världsthese. Men är detta ett tillräckligt perspektiv för 
nästa årtusende eller för den fortsatta omskrivningen av världen? 
Eller: hur kan samhället reagera på det faktum att vetenskapen 
själv har valt pragmatiska metoder och en konstruktivistisk 
epistemologi? Att ge nya beskrivningar är förvisso en fråga om 
att vetenskapen själv förändrar problemen genom att föreslå nya 
lösningar på problemen, men också genom att inse att 
problemen är olösliga. Dessutom måste man tänka på 
massmedierna, som med ständigt ny information förändrar 
möjligheterna att se tillbaka på det förflutna. Men framför allt 
tjänar poesin till att rycka det förflutna ur glömskan och 
presentera det på ett sådant sätt att det kan beskrivas på nytt 
aletheia i ursprunglig mening. Men hur kan allt detta fortgå när 
världen själv ständigt förnyar sig genom val. Vid sidan av de 
klassiska omskrivningar som syftar till aletheia uppstår nu andra 
former av kommunikation som ger information om beslut. 
 
Samhället förnyar sig självt och problemet är hur 
kommunikationen kan hålla jämna steg med detta, hur den kan 
hålla samhället självt uppdaterat. Ett samhälle som ständigt 
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förnyar sig självt genom beslut måste förstås som ett system som 
skapar sin egen osäkerhet. Man vet inte i förväg hur nästa 
politiska val kommer att gå, om och var de internationella 
finansmarknadernas penningfluktuationer kommer att leda till 
investeringar eller vem som kommer att gifta sig med vem. En 
värld som måste klara av detta kan nog bara uppfattas som en 
enhet som förverkligar sig själv i tiden och ständigt skapar en ny 
framtid som fortfarande är öppen. Sett i detta ljus finns det en 
isomorfism mellan ett samhälle som bestämmer över sig självt 
och en värld som är öppen för framtiden, vars nuvarande 
tillstånd, vars samlade förflutna, inte bestämmer vad som 
"kommer att komma". Denna världssituation framträder i ett antal 
termer som samhället för närvarande arbetar med för att anpassa 
sig till den. Vi talar om risk och riskkalkylering eller om innovation 
och kreativitet för att skapa förutsättningar för så många olika 
framtida utvecklingar som möjligt. 
 
Man ger sig själv mod, och att inte göra något och vänta är 
verkligen ingen lösning på problemet. Man måste ta fram fakta 
för att i efterhand kunna förstå vad som har hänt med ens eget 
deltagande. Detta innebär att världen inte längre kan uppfattas 
som en total samling saker (synliga och osynliga), inte längre 
som ett "Universitas Rerum". Världsbegreppet blir ett korrelativt 
begrepp för beslutsfattandet, och begränsningarna av 
beslutsfattandets möjligheter ges mer av deras egen historia än 
av den värld som lämnas orörd. Det är just därför som litteraturen 
(och kanske även vetenskapen) har den tidigare nämnda 
funktionen att utvidga minnet. Om världen tillåter att beslut fattas 
måste den dessutom erkänna att tiden därmed blir oåterkallelig 
(eftersom skillnaden mellan det förflutna och framtiden ständigt 
förnyas), och att detta sker genom händelser som manifesterar 
en mening även om de inte varar, och att de redan när de 
uppträder avtar. På så sätt uppstår en värld som är historisk i 
strikt bemärkelse och som inte har sin dynamik att tacka för 
särskilda krafter (energia) utan för instabiliteten hos sina 
elementära beståndsdelar. Detta kan bara vara en värld som inte 
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längre ger fotfäste. Observationen av världen riktas alltså tillbaka 
till det som har hänt och som, just på grund av att det har hänt 
som en händelse, inte längre kan förändras. Denna beskrivning 
av världen betonar desto starkare framtiden, i vars okändhet 
möjligheterna ligger dolda, vars förverkligande man kan 
bestämma sig för (eller mer exakt). 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universitetet i Bielefeld 
Rådgivare för konstutställningen konst öppen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


