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Arbetshypotes: 
Utveckling av företagets system 

 
De nuvarande platserna i samhällssystemets strider 

är inte de gamla slagfälten i demokratierna. 
men medieplattformarna . 

Det finns en ensidigt framskjuten global men avgörande kamp. 
mellan en hemlig återställning av slaveriet 

 
och 

 
i medvetandet hos vissa delar av befolkningen... 

långsamt manifesterar en önskan om att 
hållbar och etisk utformning av vår miljö 

genom ett särskilt säkrat 
"Global Direct Democracy App" ägde rum. 

 
Med dagens teknik som meddelar att demokratiutvecklingen är ungefärlig. 
Den har bekräftats av studier och isolerad direktdemokratisk utveckling och 
genomförs för närvarande genom IQ-minskning med hjälp av sjukdomar, 

pandemier, krigsbilder, spridning av rädsla, kontrollerad kreativitetsutveckling, 
extra genererad fattigdom och exploatering, kontroll av pengar, 

informationsundertryckning, falsk information samt en globalt tillkännagiven 
"återställning för befolkningsminskning med hemlig global eutanasi" med 

åsidosättande av konstitutionerna och FN:s stadga om mänskliga rättigheter. 
bromsas, bojkottas och saboteras. 

och kommer att omvandlas till en oåterkallelig 
Framtida diktatur med en utilitaristisk inställning. 

 
Vilket av de två samhällssystemen kommer att vinna i slutändan? 

beror på att rädslorna upprätthålls och ökar i olika steg och på att maktmedlen 
i den 

Gruppen för diktatur 
 

eller . 
 

den motsatta uppfinningsrikedomen och intelligensen hos de 
Gruppen för direktdemokrati 

befolkningen för din bild av framtiden, 
(så länge hon fortfarande kan uttrycka sig fritt och välja). 

att utbilda mot rädsla och vinna på en liten tidsperiod. 
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Tryck 
 
 
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 - 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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Det digitala manifestet  
 
Frågan om det sociala systemet 2020 - mars 2021 
 

Författarna professor Dirk Helbing, professor Bruno S. Frey, professor 
Gerd Gigerenzer, professor Ernst Hafen, professor Michael Hagner, 
advokaten och AI-experten Yvonne Hofstetter, professor Jeroen van 
den Hoven, professor Roberto V. Zicari och professor Andrej Zwitter 
varnade redan 2016 för farorna med ett nytt feodalt styre genom en 
datadiktatur:  

"Digital demokrati i stället för datadiktatur"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Hotas vi av 
automatiseringen av samhället genom algoritmer och 
artificiell intelligens?  

En gemensam vädjan för att säkra frihet och 
demokrati".  

"Vi står vid ett vägskäl: Om allt kraftfullare algoritmer skulle 
begränsa vårt självbestämmande och kontrolleras av ett fåtal 
beslutsfattare skulle vi återgå till ett slags feodalism 2.0, eftersom 
viktiga sociala landvinningar skulle gå förlorade. Men nu har vi en 
chans att, med rätt inriktning, börja arbeta för en demokrati 2.0 
som kommer att gynna oss alla. Trots den hårda globala 
konkurrensen gör demokratierna klokt i att inte kasta bort de 
landvinningar som de har byggt upp under århundraden. Jämfört 
med andra politiska regimer har västerländska demokratier den 
fördelen att de redan har lärt sig att hantera pluralism och 
mångfald. Nu måste de bara lära sig att dra ännu större nytta av 
den. I framtiden kommer de ledande länderna att vara de som 
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uppnår en god balans mellan ekonomi, stat och medborgare. 
Detta kräver nätverkstänkande och utveckling av ett ekosystem 
för information, innovation, produkter och tjänster. För detta är 
det inte bara viktigt att skapa möjligheter till deltagande utan 
också att främja mångfald. "Om vi tittar på Kina: är det så här 
som samhällets framtid ser ut? "En sådan social kontroll vänder 
sig bort från idealet om den självansvarige medborgaren och går 
mot ett subjekt i feodalism 2.0:s mening. Det är därför dags för 
en upplysning 2.0 som leder till en demokrati 2.0 baserad på 
digitalt självbestämmande. Detta kräver demokratisk teknik: 
Informationssystem som är förenliga med demokratiska principer 
- annars kommer de att förstöra vårt samhälle."  
(Utdrag ur artikeln i: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Historien visar att utvecklingen av de sociala systemen är en 
långsam och försenad utveckling som har sin grund i 
upplysningen, renässansen och utbildningen.  

En grundläggande fråga är: Hur integreras medierna i 
ländernas olika sociala modeller?  

På 2000-talet måste man dock ställa nya frågor om samspelet 
mellan politisk makt, övervakningkapitalism, mediegruppers makt 
(sociala och klassiska medier), PR-information, desinformation 
och evidensbaserad information samt deras representation och 
tillämpning i publikationer, eftersom de kontrollerar och förutspår 
befolkningens beteende.  

Det har visat sig att man under årtusenden har använt sig av 
information som framkallar rädsla för att iscensätta och 
kontrollera IQ-minskningar i befolkningar i syfte att behålla 
makten. I dag genereras denna rädsla av självbekräftande, 
neuronala, permanenta informationsslingor i alla medier, som 
antingen orsakar och gynnar antidemokratiska effektiva 
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strukturer för diktaturer och som å andra sidan orsakar ett uppror 
eller en beredskap för revolution i delar av befolkningen, vilket 
genererar antidemokratiska rädsla- och effektslingor på båda 
sidor, som vi dock kan lösa upp med en andra renässans och 
upplysning genom införandet av direktdemokrati.  

Kommer insamlingen och användningen av uppgifter, liksom 
information i medierna som väcker rädsla, att göra det möjligt för 
västerländska demokratier att bli politiskt kontrollerade och 
tillfälligt minska befolkningens IQ, vilket skulle kunna leda till att 
totalitära styrelsesystem inrättas?  

Men hur kan mänskliga rättigheter, som man kämpat för i 
århundraden, avskaffas och demokratier förstöras? Hur kan detta 
ske globalt och i nästan alla länder samtidigt?  

Är det fortfarande möjligt att genom felaktig information i 
medierna och genom regeringars rädsla globalt genomföra andlig 
och materiell exploatering av befolkningar på bekostnad av 
mänskliga rättigheter och konstitutioner?  

Man kan kortfattat belysa möjligheten av en sådan konsekvens 
genom att titta på vår historia.  

 
För närvarande utgår vi från följande förutsättningar:  
Globala företag är ekonomiskt inriktade, totalitära styrande 
strukturer som styr länder och regeringar på ett finjusterat, dolt 
och nästan oigenkännligt sätt, med stöd av medierna, deras PR-
byråer och vissa stora internationella organisationer; de ersätter i 
dag de gamla regionala, feodala styrande systemen.  
 
För att kunna belysa den dolda feodala viljan att styra hos 
några få människor i dag måste man komma ihåg de gamla 
styrelsesystemen där: 
a) En subjekts liv måste levas utan mänskliga rättigheter, 
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b) Lagen gällde inte för alla människor,  
 
(c) Undersåten hade som livegen inte sitt liv eller sin frihet till sitt 
förfogande, 
 
d) En livegen utnyttjades mentalt, ekonomiskt och fysiskt av sin 
herre,  
 
e) Kungarna var utsedda av Gud,  
 
f) Högre stående adelsmän gav löften (mark) till lägre adelsmän, 
som de förvaltade som livegna med sina bönder som bodde i det 
aktuella löfteområdet. Bönderna var tvungna att betala skatt till 
honom och arbeta för honom. Feodalherren själv betalade inga 
skatter, men han var tvungen att vid behov utföra krigstjänst åt 
sin härskare, 
 
g) De livegnas öde var förutbestämt av Gud, kyrkan och 
feodalherrarna. 
 
 
 
Frågan är:  
Hur kunde undersåtarna på den tiden styras av de få 
feodalherrarna och hur kunde de utnyttjas, t.ex. inom 
boskapsskötseln? 
Det  
finns bevis för att de flesta territorier som styrdes av kungar, 
furstar och adelsmän vid den tiden var små, hade en liten 
befolkning och att omkring 95 procent av befolkningen var 
analfabeter.  

Härskaren kunde exploatera sitt eget folk i århundraden med ett 
litet antal poliser, soldater och en liten hemlig polisavdelning som 
täckte hans domän, samt genom allianser och blandäktenskap 
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med andra härskande hus, om befolkningen i domänen inte 
ökade.  

Fler frågor följer här:  
För att minimera den växande befolkningen och sprida rädsla 
höjdes skatterna i ett första steg, vilket förstörde 
försörjningsmöjligheterna och slutligen utlöste krig mellan folken? 
(se även Martin Clauss bok "Military History of the Middle Ages" 
och bokrecensionen i tidskriften "Spektrum der Wissenschaft" av 
Theodor Kissel som sammanfattar: "Med hjälp av exemplet 
hundraårskriget mellan England och Frankrike (1337-1453) visar 
Clauss att plundringskampanjer och förödelse dominerade 
krigföringen under medeltiden. Det primära målet var inte 
nödvändigtvis att fysiskt förstöra fienden, utan att förstöra hans 
resurser. ") eller den arkeologiska rapporten i "Spektrum der 
Wissenschaft" av Hekan Baykal om en slakt som utplånade en 
hel bosättning och som vetenskapen inte har någon förklaring till. 
"Platsen nådde sin största omfattning under järnåldern mellan 
350 och 200 f.Kr., då området befolkades av den keltiberiska 
Beronstammen. Vid den här tiden, när den brutala razzian också 
ägde rum, hade byn antagit nästan stadsmässiga dimensioner: 
Längs gator och offentliga torg som var upp till fem och en halv 
meter breda, asfalterade och kantade med trottoarer fanns det 
mer än 300 byggnader som inte bara innehöll bostäder utan 
också affärer och gemensamma utrymmen för de 
uppskattningsvis 1 500 invånarna. 
 

Fick inte familjerna tillåtelse att okontrollerat samlas i en större 
grupp eller en by för att utbyta sina spridda kunskaper eller 
tankar och på så sätt diskutera sina existentiella bekymmer med 
kreativa idéer för att uppnå kunskap, välstånd och 
självständighet?  

Var det meningen att de människor som inte tillhörde feodala 
strukturer medvetet skulle förbli fattiga, så att de inte skulle 
kunna inhämta kunskap, bygga upp och försörja ständigt 
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växande familjer, bosättningar eller städer? Om så är fallet, 
förstördes de? 

Om människor inte längre kunde arbeta, var de då tvungna att dö 
i förtid så att kunskap inte kunde inhämtas och föras vidare?  

Borde det vara möjligt för en livegen att resa endast med 
länsherrens samtycke, så att dennes egendom och tillgång till 
livegen alltid är möjlig? 
 
De blev därför livegna:  
 
- tillgången till kunskap blockerades i årtusenden, 
- de fick ingen skolgång,-  
bibeln skrevs på latin, 
- gudstjänsterna hölls på latin eller-  
skattebördan drevs så högt att befolkningen förblev fattig och 
därmed, på grund av ökad rädsla för överlevnad, sjukdomar och 
krig, inte kunde bry sig om utbildning, kreativitet eller medvetet 
utestänga  
andra människor på grund av existentiell rädsla?  
 
I detta syfte kan befolkningssiffrorna, folkets stämning och de 
uppgifter som fanns före krigsåren i respektive dominion ge 
information för en vetenskaplig undersökning.  
 
 
Samtidigt verkar medelklassens kollaps genom låsningar, 
krislagar och mediala skräckhysteri vara en välkommen 
fattigdoms- och skräckaccelerator som går hand i hand med en 
IQ-minskning av befolkningen för att genomföra minskningen av 
befolkningen i en hisnande hastighet (se även Stalins, Hitlers, 
Maos och den kambodjanska regeringens rättfärdiganden 1975-
79). 
  
Kommer medelklassens rikedomar, teknik och kunskap att ges 
tillbaka till de mäktiga och regeringarna till lägsta pris som i 
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feodalstyret, och kommer samtidigt en global datadiktatur med 
feodalt styre att etableras, som har möjlighet att när som helst 
utlysa kriser för att minska befolkningen och bygga upp ett digitalt 
feodalt styre för nyttan igen?    
 
 
Dessutom kan man fråga sig:  
Varför fördömdes eller förstördes de människor som på eget 
initiativ utvecklade höga andliga förmågor och gjorde sin kunskap 
tillgänglig för alla människor på folkets språk samt gav 
befolkningen orientering, medicinsk hjälp, läkning och tillgång till 
kunskap och upplysning (Sokrates, Galileo, Bruno, listan med 
namn kan fortsätta i böcker)?  
(Se lese majeste, konspirationsdomar, rättegångar om religiös tro 
och häxbränningar i Europa. )  

Hölls folkets man borta från att läsa och skriva (i de flesta stater 
även genom skolavgifter) fram till slutet av 1700-talet, så att han 
inte kunde utbilda sig själv och därmed öka detta genom 
utbildning och bättre levnads- och inkomstmöjligheter i familjen?  

Skulle människan, genom brist på kreativitet och utbildning, inte 
kunna hjälpa sig själv att bli utnyttjad som nyttig människa och 
livegen, förbli fattig och dö tidigt när hon inte längre kan arbeta?  

Feodalismen och livegenskapen hindrade folkets människa från 
att leva tillräckligt länge för att utveckla sitt sinne genom 
självstyrd nyfikenhet och kunskap om världen, även utan skola 
eller undervisning, med hjälp av naturen.  

Varför beskattades de fattiga och deras arbete medan 
feodalherrarna fortfarande kunde tjäna pengar på 
arbetsprestationen utan att själva betala skatt. Vad är det 
som är annorlunda än i dag? De stora företagen avslöjar 
arbetstagarnas skatter för staten, samlar in dem och sänker till 
och med genom lagliga och av regeringarna tillåtna 
avtalsförhållanden sina inkomstskatter, för sina tjänster som 
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skatteorganisatör och skatteindrivare, sjukdoms- och 
arbetskontrollant och arbetsskapare internationellt, till nästan noll 
i skatt, och ackumulerar allt större förmögenheter och kan 
därigenom skapa en söndrig makt, lobbying och inflytande hos 
regeringarna och i medierna efter eget gottfinnande (som 
kapitalstarka furstar med imperiets härskare under feodala 
förhållanden).  

Utdrag från Wikipedia den 10 oktober 2020 om livegenskap i 
Tyskland och som fanns i olika former i hela Europa.  

 

 

 

(Utdrag från Wikipedia: Serfdom, är markerat med blått) Den här texten är 
licensierad under Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License 
och använder material från Wikipedia-artikeln "Schloss Biebrich". 
En förteckning över författarna finns på Wikipedia. 

I Slesvig och Holstein fanns det inga bestämmelser om att flytta från godset 
utan godsherrens samtycke. Godsherren hade rätt att kräva tillbaka den 
livegne från tredje part. Det fanns utlämningsfördrag mellan territoriella herrar, 
och andra adelsmän, städer och hantverksgillen fick bara ta emot livegna som 
kunde uppvisa en stadga från godsherren. I Württemberg däremot fanns det 
flera nya regler: 1455 tycktes det som om flyttningsfriheten hade segrat; den 
som flyttade behövde bara åta sig att betala en mansskatt. År 1523 uppgick 
mansskatten i ett fall till 36 Heller (silverpennies som präglades i Schwäbisch 
Hall).  

År 1495 fanns det ett förbud mot att flytta från Leibherrs domäner, år 1514 ett 
allmänt tillstånd att flytta med en tjugoårig övergångsperiod. År 1520 flyttades 
detta tillstånd fram, men 1537 togs det tillbaka igen. År 1551 beviljades rätten 
att lämna landet på nytt och 1598 drogs den slutligen in. Rätten att flytta 
innebär dock inte att livegenskapen upphörde eller bröts av en utländsk lokal 
herre, utan principen om livegenskapens företräde gällde i södra Tyskland.  

Livegenskapens skatter, som t.ex. mansskatten, kunde också uppbäras av 
godsherren på platser som inte tillhörde honom. De livegna höns, med vilka 
livegenskapen årligen erkändes på nytt, samlades med stor administrativ 
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ansträngning in av hönsherrar som "Fasnachthennen" utanför landshövdinge- 
och lokalherraväldet och infördes i hönsboken liksom i mansskatten.  

 

Förlust av frihet.   

Livegenskapen etablerades genom födseln; den avgörande faktorn var 
moderns ställning. Om en änkling hade barn från flera äktenskap kunde detta 
till och med leda till att barnen togs bort.  

Fria män kunde hamna i slaveri. Friheten upphörde när en friherre bosatte sig 
i ett område där landsbygdsbefolkningen var livegna. Även fritt födda barn blev 
livegna om deras föräldrar blev livegna efter födseln. De som inte längre 
kunde försörja sig ekonomiskt som fria män kunde bli livegna. För att vara 
effektiv måste denna förklaring göras skriftligt i ett brev om överlämnande. Det 
förekom också massedlar enligt färdiga modeller, genom vilka undersåtarna 
förband sig att inte avlägsna sig från godsherren med sin kropp och sina 
ägodelar, i Württemberg 1282/1283 och 1296/1297 samt i Basel 1499.  

Avskaffandet av livegenskapen kunde ske genom frigivning mot betalning och 
på godsherrens begäran. När man inte var närvarande på herrgården 
upphörde livegenskapen att gälla. För ensamstående personer var perioden 
31 år, sex veckor och tre dagar, för gifta personer tio år.  

I Württemberg förekom byte av livegna mellan enskilda herrar i undantagsfall, 
särskilt i angränsande områden. En förändring skedde också på initiativ av 
livegna, främst när de ville gifta sig och därför flytta, men inte hade pengar till 
en lösensumma.  

Livegna kunde säljas med varor och även individuellt. Vanligtvis sålde den 
fattiga lågadeln livegna till den solventa högadeln.  

 
Skillnaden mellan slaveri och livegenskap  

För att skilja slaveri från livegenskap finns det tre huvudsakliga synsätt, 
nämligen skillnaden, likheten och identiteten mellan de två. 

Mångfald  

Den historiska materialismen utgår från en utvecklingsmässig skillnad. Enligt 
den tillhörde under slaveriet hela den arbetade produkten slavens ägare, som 
sedan gav slaven så mycket av den att han kunde överleva. Under 
feodalismen får den livegne eller godsägaren först hela produkten av sitt 
arbete, men han måste ge en del i natura eller pengar till feodalherren. Detta 
innebär att inte bara förtryckaren och plundraren utan även de förtryckta och 
plundrade har del i produkten. Överskottsprodukten går mer eller mindre till 
feodalherren, men det faktum att en del av produkten rätteligen tillhör trälarna, 
och att denna del i många fall kan ökas genom högre arbete, gör 
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feodalsystemet till ett avancerat system i jämförelse med det gamla, och gör 
att det överhuvudtaget kan existera.  

Likhet  

Internationella fördrag och nationell strafflagstiftning som genomför dem utgår 
också från skillnaden mellan slaveri och träldom, men förordar samma 
rättsliga konsekvens, nämligen ett absolut förbud. Enligt slaverikonventionen 
av den 25 september 1926 är slaveri "det tillstånd eller den ställning som en 
person har i vilken de befogenheter som är knutna till äganderätten, eller 
någon av dem, utövas". Det var först trettio år senare som 
tilläggskonventionen om avskaffande av slaveri av den 7 september 1956] lade 
till den rättsliga definitionen av slaveri: "Slaveri är det tillstånd eller den 
rättsliga status som en person har som enligt lag, sedvana eller avtal är 
bunden av att leva och arbeta på mark som tillhör en annan person och att 
utföra vissa tjänster åt denna person, vare sig de är avlönade eller oavlönade, 
utan att självständigt kunna förändra sin ställning."  

I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 
december 1948 och i artikel 4.1 i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna talas det om 
förbudet mot slaveri och träldom, liksom i artikel 5.1 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, som ratificerades 2009. En 
straffbestämmelse om slaveri och träldom fanns från 1866 till 2005, med 
nästan samma ordalydelse, i § 234 i strafflagen i Nordtyska förbundet, Tyska 
kejsardömet och Förbundsrepubliken Tyskland, som konsekvent räknades på 
samma sätt; från 2005 till 2016 fanns en motsvarande bestämmelse i § 233 i 
strafflagen, och sedan 2016 i § 232 i strafflagen. 

L 

Från 1500-talet och framåt infördes långsamt de första skolorna 
med obligatorisk utbildning i Europa, som sedan överfördes till 
större nationella områden fram till början av industrialiseringen på 
1700-, 1800- och 1900-talen, i vars skolförmedlingsuppdrag dock 
allmänbildning, fantasi och kreativitet uteslöts och 
ämnesinnehållet reducerades till de viktigaste kulturteknikerna för 
"ABC-ämnesarbetare". Att lära ut ämneskunskaper och deras 
innehållsliga begränsningar utan att lära ut kreativitet har 
överförts (med vissa reformer) från 1800-talet till den moderna 
utbildningen, med bibehållen huvudinriktning på att utesluta 
kreativitet och innovation. Det klassiska "Studium Generale", som 
knyter samman och utvidgar kunskapsområden, erbjuds i 
allmänhet inte av staten eller endast i minimerad form av 
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universiteten. Kvaliteten på "Studium Generale" överlåts till 
individens egna initiativ och kognitiva förmågor (se även 
Leonardo da Vinci) och det är upp till individen (även mot många 
hinder) att hitta framsteg och innovationer genom sitt eget 
initiativ.  

Utdrag från Wikipedia Obligatorisk utbildning 
Den här texten använder material från Wikipedia-artikeln Schloss Biebrich 
och är tillgänglig under Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. En förteckning över författarna finns på Wikipedia. 
 
Även om Genève hade infört skolplikt 1536 och därefter andra stater[2] och 
hertigdömet Pfalz-Zweibrücken 1592[3] som en mindre statlig enhet, och 
staden Strasbourg hade följt efter med en motsvarande lag redan 1598, var 
det inte förrän på 1700-talet som de flesta europeiska stater införde skolplikt 
(Österrike 1774, Schweiz, USA), vilket innefattade hemundervisning, eller 
obligatorisk utbildning (Liechtenstein 1805, Frankrike 1882, 
Tyskland191919[4]). 
 
För efter Thomas Malthus och den socialdarwinism som tilldelats 
dagens tänkare och förmenta räddare av mänskligheten (vid 
tiden för den franska revolutionen 1789 -1799) är att förverkliga 
en organiserad minimering av mänskligheten för att bevara 
arterna av följande skäl. Denna feodalherremodell har sedan 
länge motbevisats av vetenskapliga fakta, studier och 
mänsklighetens utveckling, fram till i dag, och man vill med falsk 
information, förklädd till vetenskapliga studier, avleda från det 
faktum att det bara handlar om att upprätthålla och utnyttja den 
nyttiga mänskliga attityden med hjälp av  
eutanasi och eugeniska åtgärder under flagg av miljö- och 
virusskydd för att bevara mänskligheten. Vad som följde var en 
kreativitetslös utveckling under täckmantel av vetenskaplig 
upplysning där en växande världsbefolkning framställdes som ett 
hot och inte som en etisk utvecklingsvinst för demokratin. Vad 
som genom den faktiska utvecklingen under årtusenden samt 
genom evidensbaserad forskning och hundrafaldiga 
dokumentationer, även efter uppbyggnaden av de första 
demokratierna, i takt med att världsbefolkningen växte, visade sig 
vara fel och är bevisat.   



 

 
18 

 
Utdrag från Wikipedia om Thomas Malthus (1766-1834) 
Den här texten använder material från Wikipedia-artikeln Schloss Biebrich 
och är tillgänglig under Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. En förteckning över författarna finns på Wikipedia. 
  
I en kritik av William Godwins optimistiska syn på det mänskliga 
samhällets perfektionistiska förmåga att lösa problem, pekade Malthus i 
sin Essay on the Principle of Population (1798) ut överbefolkning som ett 
problem i en ekonomi och ett samhälle i utveckling. Malthus framställer det 
som en uppenbar ödesdiger nödvändighet att människosläktet blint följde 
lagen om obegränsad ökning, medan de medel för att försörja sig som 
gjorde att det kunde leva inte ökade i samma proportioner som det. Detta 
faktum verkade för honom vara så väl etablerat att han inte tvekade att 
ange det som ett matematiskt axiom. Han hävdade att människan ökar i 
geometrisk takt och maten i aritmetisk takt. I det numeriska exemplet: Om 
ett par får fyra barn och de i sin tur får fyra barn per par, ökar befolkningen 
i motsvarande grad, men livsmedelsproduktionen ökar inte i samma 
utsträckning. Förbättrad bevattning ökar produktiviteten med cirka 20 %. 
Men denna ökning ger inte upphov till någon ytterligare ökning. Enligt 
Malthus kommer det alltså att komma en tid då lagren inte längre skulle 
räcka till för jordens befolkning om inte korrigerande faktorer som sjukdom, 
elände och död ständigt ingriper för att återställa balansen. Malthus 
uttryckte på detta sätt sitt vetenskapliga och moraliska omdöme om de 
olyckliga i en textpassage som han strök i senare upplagor, men som 
ansågs vara karakteristisk för andan i hans undervisning: 

"En man", sade han, "som föds i en värld som redan är upptagen, när 
hans familj inte har möjlighet att föda honom eller när samhället inte har 
behov av hans arbete, den mannen har inte den minsta rätt att kräva 
någon del av maten, och han är verkligen för mycket på jorden. Vid 
naturens stora bankett finns ingen plats för honom. Naturen beordrar 
honom att ge sig av, och hon misslyckas inte med att verkställa även 
denna befallning."[3] 
 
Den feodala herremodellen med slaveri och livegenskap, som 
var vanligt förekommande i de härskande klasserna, förstärktes 
ytterligare av Thomas Malthus eutanasifilosofi (Principle of 
Populati and Principles of Economics) och socialdarwinismen för 
att förkorta människans livslängd. Denna feodalherrars idé om att 
uppmuntra till massmord har visat sig vara inte bara 
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vetenskapligt felaktig utan också ha en omvänd effekt på 
mänsklighetens överlevnad och har uppenbarligen motbevisats 
av den positiva utvecklingen av befolkningssiffrorna, kreativiteten 
hos världsbefolkningen och utvinningen av resurser. Detta 
hindrade dock inte att den omänskliga eutanasitanken från en 
Thomas Malthus (på 1800-talet 1,65 miljarder människor i den 
franska revolutionens tecken), Hitler eller förklädd till 
socialdarwinism har överlevt fram till i dag med 7,8 miljarder 
människor år 2020 och lever vidare som en total attack på 
människans väsen, som eutanasi på grund av social klass, ras, 
fattigdom eller ålder, liksom i form av tvångssterilisering för att 
rädda världen, förklädd till global PR-riktad 
miljöskyddsdiskussion.  
 
Utdrag från Wikipedia om eugenik 
Den här texten använder material från Wikipedia-artikeln Schloss Biebrich 
och är tillgänglig under Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. En förteckning över författarna finns på Wikipedia. 

 
Under påverkan av nazisternas rashygien övergav många politiker och 
vetenskapsmän idéerna om eugenik. Den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna undertecknades av Förenta nationerna 1948 och 
innehåller följande mening: "Män och kvinnor i giftermålsberättigad ålder 
har rätt att gifta sig och bilda familj utan någon begränsning på grund av 
ras, nationalitet eller religion". År 1978 förklarade Unesco att alla 
människors grundläggande jämlikhet är ett ideal. [76] 
Som svar på radikaliseringen under nazisterna vände sig nästan alla 
länder bort från sin tidigare praktiserade eugeniska politik, även om idén 
inte försvann. Julian Huxley, Unescos första generaldirektör och 
medgrundare av Världsnaturfonden, som också var ordförande i British 
Eugenics Society och anhängare av eugenik, sade 1947: 
"[E]ven om det är helt sant att en radikal eugenisk politik under många år 
kommer att vara politiskt och psykologiskt omöjlig, kommer det att vara 
viktigt för Unesco att se till att det eugeniska problemet undersöks med 
största noggrannhet och att allmänheten informeras om de frågor som står 
på spel, så att mycket av det som nu är otänkbart åtminstone kan bli 
tänkbart". 
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"Även om det säkert är sant att en radikal eugenisk politik kommer att vara 
politiskt och psykologiskt omöjlig under många år framöver, är det viktigt 
att Unesco erkänner att eugenikproblemet studeras med största omsorg 
och att allmänhetens medvetande informeras om fakta i en sådan 
utsträckning att det otänkbara åtminstone blir tänkbart." 
- Julian Huxley[77] 
Läroböcker från 1920- till 1940-talet innehöll ofta innehåll som beskrev 
vetenskapliga framsteg i förhållande till eugeniska metoder. Många tidiga 
vetenskapliga tidskrifter om genetik innehöll artiklar om eugenik. Under 
efterkrigstiden togs många av dessa hänvisningar bort. Vetenskapliga 
tidskrifter bytte till och med namn. Till exempel bytte Eugenics Quarterly 
1969 namn till Social Biology. Vissa framstående akademiker fortsatte 
dock att stödja eugenik. 1963 sammankallade Ciba Foundation en 
konferens om människans framtid där tre kända biologer och 
nobelpristagare (Hermann Muller, Joshua Lederberg och Francis Crick) 
talade till förmån för eugenik. [78] Även inom den kyrkliga sfären fortsatte 
det att finnas positiva röster om eugenik; så sent som 1953 förklarade till 
exempel påven Pius XII att eugenikens och genetikens grundläggande 
tillvägagångssätt var moraliskt sunt i en anteckning till "First International 
Symposium for Genetic Medicine"[79] I samma anteckning förklarade påven 
Pius XII att eugenik och genetik var moraliskt sunt. [80]  
 
Den nazistiska perioden  
→ Huvudartikel: Nationalsocialistisk rashygien 
I Tredje riket skulle födelsetalet i "ariska" familjer ökas genom 
socialpolitiska åtgärder och "liv som inte var värdigt livet" skulle förhindras, 
segregeras och förstöras. Efter Hitlers maktövertagande infördes redan i 
juli 1933 en eugenisk steriliseringslag som en viktig del av den 
nationalsocialistiska ideologin ("Lagen om förebyggande av ärftligt sjuka 
avkommor"): Till skillnad från tidigare förslag föreskrev den också 
tvångssterilisering, tillskrev relativt stora befolkningsgrupper ärftlig 
underlägsenhet och ledde - utan motstycke i internationella jämförelser - 
faktiskt till sterilisering av cirka 300 000 människor under de få åren fram 
till 1939, en siffra som ökade med ytterligare 60 000 fram till 1945. En del 
av de drabbade dog också till följd av steriliseringen.  

Som jämförelse: I USA steriliserades mellan 1907 och 1939 cirka 31 000 
personer, i Sverige mellan 1934 och 1948 cirka 12 000. I 
Förbundsrepubliken Tyskland avslogs ersättningsanspråk under många år. 
Det var först i slutet av 1970-talet som tvångssteriliserade personer fick 
invaliditetspension. 
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Lagen tillät riktad sterilisering vid olika sjukdomar för vilka man misstänkte 
genetiska orsaker, nämligen vid "medfödd imbecilitet, schizofreni, cirkulärt 
(manodepressivt) vansinne, ärftlig fallssjuka, ärftlig Vitusdans (Huntingtons 
chorea), ärftlig blindhet, ärftlig dövhet, allvarlig ärftlig kroppslig 
missbildning, [...] allvarlig alkoholism". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses. Lagar och förklaringar, München: 
J.F.Lehmanns Verlag, s. 56). Sterilisering måste beslutas av 
"arvsdomstolar" på begäran av den berörda personen, dennes förmyndare 
eller läkare i offentlig tjänst eller av institutionsdirektörerna, och efter ett 
sådant beslut skulle sterilisering genomföras "även mot den person som 
skulle göras ofruktbar" (Gütt et al. 1934: s. 58). 
Till skillnad från andra europeiska länder ledde denna radikala variant av 
eugenik i Nazityskland i slutändan också till en systematisk "utrotning av 
liv som inte är värda att leva", vilket åtminstone underlättades av den 
eugeniska nedvärderingen av "underlägsna". Redan 1929 förklarade Hitler 
vid rikspartiets kongress i Nürnberg: 
"[...] om Tyskland fick en miljon barn per år och tog bort 700 000-800 000 
av de mest utsatta, skulle slutresultatet till och med kunna bli en ökning av 
styrkan." 
Aktion T4 från 1939 till 1941 utgjorde återigen en bro till förintelsen mot de 
europeiska judarna.  
 

När eugenikerna misskrediterades av Nazityskland behövde 
eugenikförespråkarna nya strategier. Så 1946 blev Julian 
Huxley, vice ordförande för det brittiska Eugenics Society, den 
första generaldirektören för Unesco ["United Nations 
International Educational, Scientific and Cultural 
Organization"]. Ett officiellt FN-dokument som han skrev, 
"UNESCO, its Purpose and Philosophy", visar: 

"Även om det är sant att en radikal eugenisk politik kommer att 
vara politiskt och psykologiskt omöjlig under många år framöver, 

är det viktigt att Unesco ser till att det eugeniska problemet 
undersöks med största noggrannhet och att allmänheten 

informeras om ämnet i fråga, så att mycket som i dag verkar 
otänkbart åtminstone kan bli tänkbart igen." 



 

 
22 

 
  Målet var att klä ämnet eugenik eller befolkningskontroll på 
ett helt nytt och positivt sätt som en räddning för 
mänskligheten. Eugenik betyder från och med nu: Skydd av 
jorden mot exploatering, föroreningar och ekologiska 
katastrofer som orsakas av människan och inte av industrin 
och dess lobbyister som lagstiftar för regeringar.  
Decennier av "upplysning" följde, där en växande 
världsbefolkning framställdes som ett hot mot mänskligheten 
för att kunna tillskriva den ökande världsbefolkningen till 
miljön, som höll på att falla sönder i sömmarna, och glömma 
att människor inte har någon makt att stoppa industrier och 
regeringar från att producera eller tillverka saker som är 
skadliga för miljön. Protester och demonstrationer hindrades 
av polisen och misskrediterades av medierna, antalet 
deltagare skrevs ner som sällsynta knäppgökar och hållbara 
miljökoncept lades inte fram, utan beskattades och 
förordnades i vissa fall. Tvärtom finansieras de föråldrade 
miljöskadliga industrierna med starka lobbyerbjudanden.  
(valkoncept för partierna, genom kontrollerade och 
centrerade medierapporter) som skyddar och subventionerar 
industrin. Med tanke på att man vill bevara arbetstillfällen 
investerar man i gamla miljöskadliga tekniker och inte i 
utbildning, andra upplysningen, Studium Generale, 
främjande av kreativitet hos befolkningen, utbildning och 
direktdemokrati, grundläggande inkomst för folket samt i 
alla medborgares gemensamma miljövänliga framtid. 
  
 
Eugenikens kronologi under 1900- och 2000-talen: 
- 1948 grundade Huxley Internationella naturskyddsunionen 
(IUCN).  
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- 1961 grundade Huxley WWF (World Wildlife Fund). Andra 
grundare var till exempel Godfrey A. Rockefeller, den 
nederländska prins Bernhard och den engelska drottning 
Elizabeth II:s make, prins Philip.  
 
- 1969 släppte president Nixon rapporten "Population Growth 
and the American Future", som utarbetats under ledning av 
John D. Rockefeller. Att det tydligen handlade om att göra 
eugenik hoppfull igen, Följande citat från rapporten visar 
kopplingen till eugenik:  

"Befolkningen kan inte fortsätta att växa i all oändlighet. Ingen 
ifrågasätter detta, och vi sade i vår slutsats att vi anser att 
nationen nu bör välkomna och planera för en stabiliserad 

befolkning." 
 
- 1972 hölls den första internationella miljökonferensen i 
Stockholm. Ordförande var Maurice Strong, en nära vän till 
David Rockefeller. Sedan dess har miljörörelsen under de 
senaste årtiondena fokuserat på andra krisfrågor, såsom surt 
regn, hålet i ozonskiktet, tropiska skogar etc., och skyllt på den 
växande världsbefolkningen i stället för att lägga ansvaret på 
regeringar och tillverkningsföretag. 
 
Slutligen grundades IPCC ["Intergovernmental Panel on 
Climate Change"] 1988, som kallas "Intergovernmental Panel 
on Climate Change". Klimatrådets rapporter har fungerat som 
auktoritativa källor för medierna och många andra som 
förespråkar "global uppvärmning", t.ex. USA:s tidigare 
vicepresident Al Gore. Under tiden har frågan om den globala 
uppvärmningen och den därmed sammanhängande 
minskningen av koldioxidutsläppen blivit alltmer 
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framträdande, så att den i dag har blivit en viktig fråga inom 
politiken och vid de ledande elitmötena, och på så sätt sluts 
cirkeln till eugenikeniken.  
 
 -1988 Prins Philip uttryckte sig till den tyska pressbyrån:  

"När jag återföds vill jag återvända som ett dödligt virus för att 
bidra till att lösa problemet med överbefolkning." 

 
-2021 Europeiska kommissionens ordförande von der Leyen varnade 
vid World Economic Forum för en ny pandemi om 
klimatmålen inte uppfylls. 
 
Dagens eugenikförespråkare får alltså ny kraft av en frigjord 
kapitalism som blandas med idén om socialdarwinism.  
 
Utdrag från Wikipedia Socialdarwinism 
Den här texten använder material från Wikipedia-artikeln Schloss Biebrich 
och är tillgänglig under Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. En förteckning över författarna finns på Wikipedia. 
Socialdarwinism är en samhällsvetenskaplig teori som förespråkar 
biologistisk determinism som världsåskådning. Den var mycket populär under 
andra hälften av 1800-talet och fram till andra världskriget. Den misstolkar 
vissa aspekter av darwinismen i förhållande till mänskliga samhällen och ser 
deras utveckling som ett resultat av naturligt urval i "kampen för tillvaron". 
Enligt Franz M. Wuketits är de olika varianterna av socialdarwinismen överens 
om tre centrala påståenden:  

- Urvalsteorin är fullt tillämpbar i sociala, ekonomiska och även moraliska 
termer och bidrar till mänsklig utveckling. 

- Det finns bra och dåligt genetiskt material. 
- Goda arvsanlag ska främjas och dåliga utplånas. 

En av kritiken mot socialdarwinismen är den okritiska och felaktiga 
överföringen av biologiska lagar till mänskliga samhällen. Flera av dess 
grundantaganden täcks dessutom inte av Darwins teori och anses vara 
föråldrade av den moderna vetenskapen. Denna överföring av Darwins teorier, 
som bland annat bygger på en naturalistisk felbedömning, kan inte 
nödvändigtvis härledas från Darwins verk och motsvarar inte heller på långt 
när Darwins syn på världen och människan.  
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Eugenikernas, eutanasiförespråkarnas och socialdarwinisternas 
argumentation har vederlagts vetenskapligt och betraktas idag 
som en myt om massmord och folkmord som rättfärdigar 
utnyttjandet av människor och maktbevarandet i feodala 
herravälden. 
 

Men tillbaka till utbildningens utvecklingshistoria i 
befolkningarna.  

För att industrialiseringen skulle kunna fortsätta på hemmaplan 
och konkurrera internationellt, beviljades arbetare och 
medborgare en parlamentarisk demokrati med mänskliga 
rättigheter efter revolutioner, uppror och upplopp, eftersom 
arbetarna behövdes för ekonomin?  

Internetmedierna ger än i dag befolkningarna möjlighet att utan 
inflytande från feodalherrar och utan framtida rädsla för att bli 
underkastade, informera sig själva eller sprida sin egen 
information över hela världen. Om man däremot flyger över det 
nya medielandskapet verkar det vara möjligt att en PR- och 
mediedesinformationsindustri, att självinformerande människor, 
med falska nyheter i alla medier förvirrar, destabiliserar, splittrar 
och försöker misskreditera.   
 
Den nya "Industrialisering 4.0" med robotar och självlärande 
program kommer att göra den monotont arbetande arbetaren 
överflödig i framtiden. Detta ger människor tid att tänka, utbilda 
sig ytterligare och utöka sin kreativa förmåga, bredden och djupet 
av information via de nya medierna och att selektivt skilja falska 
nyheter från verklig information genom att ifrågasätta 
informationen. Det uppstår för närvarande i demokratin en sedan 
länge behövd beslutsam och utbildad demokrat som kräver mer 
demokrati, medbestämmande och lagar för företagen och 
resurserna för att skydda mänskligheten och den framtida 
utvecklingen.  
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Kunskapen om informations-, populär- och medieritualer kan visa 
oss var vi har tagit fel väg i vår utveckling och hur dessa 
informationsritualer har banat väg för mördande egoistiska 
system i staternas sociala system som tänker och agerar endast i 
självbegränsande grupper.  
  
Den tyske samhällsfilosofen Niklas Luhmann uttrycker sig på 
detta sätt om konstformeln för kreativitet och utvecklingen av 
neuronala och epigenetiska effektiva uppgifter i de sociala 
systemen 1996:  
"Man kan se det som en evolutionär prestation som, när den väl 
har uppfunnits och införts, blir självgående. Om man överför 
resultatet till det moderna samhällets system, där strukturerna 
skapas och avskaffas genom val, ser man ett resultat av 
evolutionen."  
 
Upptäckten att ny information från kreativitet eller rädsla kan 
användas för att kontrollera människor eller hela nationer genom 
att forma neurala nätverk och epigenetik genom 
medieinformation bekräftades flera år senare av forskare vars 
resultat belönades med Nobelpriset i medicin.   
 
För 75 år sedan fick Hermann Göring frågan vid 
Nürnbergrättegångarna: "Hur fick du det tyska folket att gå med 
på allt detta? Han sade:  
"Naturligtvis vill folket inte ha krig. (...) Men när allt kommer 
omkring är det ledarna i ett land som bestämmer politiken, och det är 
alltid lätt att få folket att följa med, oavsett om det är en demokrati, 
en fascistisk diktatur, ett parlament eller en kommunistisk diktatur." 
(....). "Det är bra, men folket kan alltid tvingas att följa ledarnas 
order, med eller utan rösträtt. Det är mycket enkelt. Du behöver inte 
göra något annat än att berätta för folket att de blir attackerade och 
skylla på pacifisterna för deras bristande patriotism och påstå att de 
utsätter landet för fara. Den här metoden fungerar i alla länder."  
(Källa Nürnbergs dagbok, Fischer Verlag)  
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Men även i demokratier lärs kreativitet, innovationsteknik, 
uppfinningsrikedom och en epigenetisk formel för kreativitet och 
läkande konst inte ut i skolor och universitet förrän i dag. 
Befolkningens IQ, hälsa och frihet saboteras gång på gång av 
falska nyheter eller av media som förbereder och överdriver samt 
av de mest skrämmande händelserapporterna i medierna (och 
därmed också av demokratin).   
 
Det är historia och länge känt att många innehavare av kunskap, 
som ledde av överföringen av kunskap, kreativitet, hälsa till 
självhjälp av folket av feodalherrarna i medvetandet hos 
befolkningen med anklagande Fake News mobbade och inte 
som en spridare av kunskap, kreativitet och självhjälp kunskap 
budbärare främjas, men som av maktens system förföljdes som 
kättare, häxor, majestätsförstörare eller konspirationsanhängare, 
konspiratörer och skadegörare av folket, och majoriteten av 
befolkningen styrdes av feodalherrarna (även genom belöningar) 
att fördöma, utestänga, förfölja eller döda dem. Men med den 
första utbildningsvågen utvecklades långsamt under tre 
århundraden en demokrati där feodalherrarna inte längre stod i 
förgrunden med sina styrelsesystem och bara kunde agera i det 
fördolda. 
 
 
I vissa stater bör medelklassens tillgångar, teknik och kunskap 
(som i Hitler fram till 1945);, Kambodja 1975-1979, i DDR fram till 
1989, i Ryssland fram till 1991, i Kina 1949 fram till slutet av 70-
talet) tillfaller staten eller är förbjudna, eftersom medelklassen 
och dess anställda (företag med upp till 499 anställda - utan 
hänsyn till årsomsättning - representerade 1999 enligt Tysklands 
federala statistikbyrå 98,8 % av landets medelklass) kan 
garantera en fri utveckling av ett land, att folket är oberoende av 
staten, att det kan arbeta fram ekonomiska varor och leva i frihet 
utan statens ledarskap i värdighet och åtminstone redan utan 
exploatering och korruption från statens sida? I Kina ersattes den 
kommunistiska ideologin från och med 1970-talet av pragmatism 
och upprättandet av en datadiktatur. "Kina är inte längre 
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kommunistiskt", säger den kinesiske historikern och tidigare 
medlem av Academy of Social Sciences Zhang Lifan. "Det finns 
en elitistisk kapitalism som bär en socialistisk flagga framför sig", 
säger han. "Människor med stora förmögenheter har nu makten. 
De utnyttjar de lägre klasserna." De privilegierade, säger han, har 
monopoliserat tillgångar, resurser och makt i partiets händer. 
"Några få oligarker sitter på stora rikedomar och den sociala 
fördelningen är mycket orättvis." Allt som återstår av 
kommunismen, sade han, är autokrati - autokrati av den besuttna 
klassen." "De skapar en illusion för att lura folket".  "De tror inte 
själva på det. Det de gör är raka motsatsen till vad de säger." 
Citat från Andreas Landwehr, dpa 
 
Imperiernas historia visar att för att försvaga befolkningarna i 
länderna i antal och för att bryta viljan hos resten måste man 
först utplåna den odlade kulturen och det etiska minnet genom 
rädsla som sprider kriser och krig, Medelklassen i länderna 
måste försvagas eller elimineras och furstarna måste dras över 
till kejsarnas sida (på Roms tid de styrande strukturerna i ett 
ockuperat land, på medeltiden furstarna eller delvis även 
stadsborna, se även hur Mao, Hitler, Stalin, Kambodja eller DDR 
berövade medelklassen och de utbildade medborgarna, som ur 
deras synvinkel inte var regeringsanpassade, deras mänskliga 
rättigheter ännu på 1900-talet och hur DDR berövade dem deras 
mänskliga rättigheter. Århundraden av deras mänskliga 
rättigheter har berövats och miljontals i koncentrationsläger till 
slavarbete i Menschnutzhaltung eller genom massmord har 
eliminerats och majoriteten av befolkningen av media om de 
verkliga bakgrunderna har lurat).  
 
Hur medeltida lagar och förordningar i vissa diktaturländer liknar 
varandra. 
 
 
Galna, hjärntvättade människor,  
under medeltiden = besatta och häxor / 
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under diktatorer på 1900-talet; utan krigsdöd ca 50-60 miljoner människor bara under Hitler-eran, 
under Stalin eller Mao = folkets skadedjur som fängslades, användes som slavar för mänskliga 
experiment och dödades.  
 
Förnekare, regeringsfientliga konspiratörer...  
under medeltiden = icke-troende och kättare /  
under diktatorer på 1900-talet; utan krigsdöd ca 50-60 miljoner människor bara under Hitler, Stalin 
och Mao = folkets skadedjur som fängslades, användes som slavar för mänskliga experiment och 
dödades.  
   
Icke-konformister eller tankerebellister som äventyrar 
ordningen och den önskade framtiden och som måste 
avlägsnas från allmänhetens uppfattning.  
på medeltiden = offentligt avrättad eller skickad i fängelse /  
under diktatorer på 1900-talet; utan krigsdöd ca 50-60 miljoner människor bara under Hitler, Stalin 
och Mao = folkets skadedjur som fängslades, användes som slavar för mänskliga experiment och 
dödades.  
 
 
Inget av detta är hemligt. Historikerna har sedan länge bevisat 
detta. Dagens fråga om utvecklingen av det sociala systemet är: 
När kommer befolkningens krav på direktdemokrati och en 
hållbar och etisk kapitalism att komma, vilket kommer att 
göra det möjligt för oss att förutom en hög ekonomisk 
tillväxt utan ånger och miljöförstöring?  
 
Mer än sju till åtta miljarder människor kan styras av dagens 
regeringar, även med fler soldater och poliser, utan ytterligare 
utökade elektroniska övervakningssystem av medborgarna 
endast genom att minska människors grundläggande rättigheter, 
genom nya lagar och förordningar och brott mot staternas 
grundlagar och konstitutioner och med hjälp av medierna och de 
parlamentariska demokratierna i staterna (se även dagens 
flyktingströmmar). Om de gamla politiska systemen vill fortsätta 
att styra enligt de gamla traditionella principerna måste de 
minska medborgarnas friheter och garanterade rättigheter i 
grundlagarna eller konstitutionerna på ett sådant sätt att de när 
som helst, utan att fråga folket, kan införa undantagstillstånd med 
ytterligare begränsade rättigheter för medborgarna, även med 10 
eller 13 miljarder människor.  
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En ödesdiger eller kreativitetslös minimering av 
världsbefolkningen genom krig, pandemier eller sterilisering 
och skräckhysteri löser inte mänsklighetens problem, utan 
avskärmar alla människors framtid, eftersom den ökande 
kreativiteten minskas eller förstörs av Internet och den nyss 
uppmärksammade, av K jag bättre användbara, 
svärmintelligensen.  
 
Minskad IQ eller kreativitet hos världsbefolkningen leder till en 
begränsning av de mentala resurserna. 
Vi har vår utveckling endast att tacka för några få personers 
uthållighet och uppfinningsrikedom.  
En intelligens som begränsas av rädsla leder redan inom 70 år, i 
förhållande till de fortfarande fria samhällena, till en meningslös 
tillvaro genom framtidsrädsla, brist på livsglädje, brist på 
motivation och brist på kraft från livet med barn, där befolkningar 
med ett icke hållbarhetsinriktat tänkande och handlande leder till 
brottslighet, terrorism, begränsade innovationer och begränsning 
av de ekonomiska systemen, till fattigdom, sjukdom eller ofrihet 
och minskande immunförsvar. Resultatet är ett omvänt paradis 
som ger upphov till nedåtgående, återigen avgränsade 
fascistiska kulturer och krig samt feodala styrelsesystem.  
 
Frågan som uppstod: Varför är det så?  
Vi behöver en ny hållbarhet och helst oändliga och etiskt 
använda resurser för en fortsatt växande världsbefolkning. 
 
Hur kan en sådan utveckling ske? 
Är det så att efterblivna feodala krafter redan för flera år sedan 
genom studier har insett att en global utveckling som utgår från 
ländernas befolkningar till direktdemokratiskt genomförande 
kommer att resultera i att partiernas och politikernas makt liksom 
de globala företagen och megakapitalet kommer att upplösas och 
ge plats åt en ny human, etisk kapitalism?   
 
Är början av det tredje årtusendet sista tillfället för de 
mäktiga och vissa politiker att fortfarande vara aktiva för att 
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förhindra den kommande utvecklingen av en 
direktdemokrati när följande förändringar i världens sociala 
system kan ses:  
 

1. Artificiell intelligens befriar människor från monotont 
arbete och ger dem livstid och information via nya medier 
för evolutionärt tänkande.  
 
Falska nyheter för att skapa rädsla och förhindra 
införandet av en direkt demokrati: Artificiell intelligens 
eliminerar 50 procent av jobben globalt. De arbetslösa 
måste få permanent stöd och får inte betala något till 
pensions- och socialfonderna.   
  

2. Genom den förutsebara andra renässansen och 
upplysningen kommer befolkningens rädsla för framtiden 
att försvinna och den genetiskt tillgängliga kreativiteten 
kommer att frigöras igen. 

 
      Falska nyheter för att skapa rädsla och förhindra rädsla  
      införandet av direktdemokrati: eftersom allt fler och fler  
      mer, inte arbetande människor, som utan att arbeta mer   
      Tid för att tänka och utbyta idéer samt tid för att  
      Internet för information och diskussion   
      ha en demokratisk röst och i slutändan    
      direktdemokrati som det efterlängtade och efterlängtade   
      Det sociala systemet steg kommer att kräva. 
 

 
3. Den äldre och friskare befolkningen har mer och mer tid 

att utan rädsla fundera över det samhällssystem som den 
vill leva i och kommer att kräva det demokratiskt med sina 
mänskliga rättigheter, 

Falska nyheter för att skapa rädsla och förhindra 
införandet av direktdemokrati: Människor blir allt äldre och 
äldre, och när de inte längre arbetar belastar de pensions- 
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och socialförsäkringsfonderna som finansieras av avgifter 
och skatter på arbetstid, 

4. Tillväxten av en upplyst, självtänkande 
världsbefolkning bryter regeringarnas och de hemliga 
globala feodalherrarnas maktmonopol genom 
direktdemokrati.   

          falska nyheter för att skapa rädsla och förhindra     
          Införandet av direktdemokrati: Tillväxten  
          av världsbefolkningen påskyndar den negativa 
utvecklingen.    
          Miljöprocesser, energi, livsmedel, avfall etc. samt   
          den globala uppvärmningen, utgifterna för   
          skol- och hälsovårdssystem, samt för pensioner och andra 
tjänster.   
          Socialförsäkringsfonderna blir alltmer   
          antalet arbetslösa i världens befolkning   
          och kommer att leda till ytterligare massutvandringar, 
          (medan utbildning för cirka 7 miljarder människor inte är en   
          inte längre behövs).     
       
Punkterna 1-4 kan inte längre täckas och definitivt inte lösas 
genom PR-meddelanden, valgåvor och falsk vetenskaplig 
information i dagens medielandskap. De leder till den falska 
räddningsslutsatsen av de mäktiga av en Femte ännu större 
omänsklighet som tros vara feodalstyret efter Thomas Multhus 
modell:  
 
Människor som är värdelösa bör dö. 
 
Det är här som folk glömmer,  

a.) att det inte finns några onödiga människor i samhällets 
informationsnätverk (enligt Dieter Liedtkes allmänna 
informationsteori) 

b.) att dessa negativa förhållanden - miljö, klimat, miljögifter, 
hälsosystem, industriell mat, nödläge för kreativ 
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utbildningsutveckling - har godkänts och uppmuntrats av 
vissa regeringar genom eftergifter till industrin och 
näringslivet och genom att man har missat en efterföljande 
förändring; 

 
1.) att införa lagar för hållbar produktion och tillverkning,   

 
2.) Skapande av lagar om hållbara resurser,  

 
3.) Omvandling av utbildningssystemet för en etisk och 

kreativ befolkning,   
 

Att genom information följa med befolkningen i en 
samverkande miljöprocess,  

 
4.) införa en mediekod mot skrämselpropaganda,  

          bara den nuvarande tidens kriser visar att det genom den   
          Regeringarnas misslyckande med att hantera dessa 
katastrofer.     
          kunde utvecklas överhuvudtaget.  
 
Vissa regeringar agerar på den och pekar på befolkningen: 
Stoppa tjuven!  
 
Den påstådda tjuven ska skrämmas till en förlamning av rädsla 
(enligt regeringens riktlinjer för medierna samt medierna och PR-
rapporterna) av den påbjudna, överallt märkbara kraften hos 
synliga statliga åtgärder och sjunka in i ett falskt medvetande om 
skuld och kapitulation under stark rädsla, genom närvaron av den 
allmänna medieopinionen, lagarna, förordningarna, polisen och 
militären, till sitt öde (som hyresgäst utan att kunna skaffa sig 
egendom och trygghet), som har påbjudits majoriteten av 
befolkningen (gradvis upp till 90 %) från högre ort som 
oundvikligt.  
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Till det nuvarande Corona-viruset  

Kontrollera samhället genom pandemisk rädsla? 

Först några goda nyheter.  

Coronapandemin kommer att förlora sin skräck och kan 
kontrolleras när vi har lärt oss av våra misstag att leva med 
betydligt dödligare pandemier utan att regeringen och 
medierna har mandat att genomföra nedstängningar och 
skrämselhysteri.  

I detta syfte måste vaccinsammansättningarna och deras 
gemensamma aktiva beståndsdelar i samband med framtida 
vaccinationer beaktas genom studier av den totala hälsorisk som 
dessa tidsförskjutna vaccinationer orsakar i olika ålders- och 
riskgrupper (och huruvida vaccinerna försvagar immunförsvaret 
genom den konstgjorda virusattacken och förbereder det för 
nästa starkare virusattack).  

Läkemedelsindustrin måste, förutom media och WHO, 
åtminstone ta på sig produktansvaret för negativa hälsoeffekter 
av de vacciner (i förhållande till medieinformation, miljö, 
livsmedel och mediciner för riskgrupper och statliga beslut om 
avspärrning) som den har utvecklat och sålt, och regeringen 
måste beställa oberoende långtidsstudier av vaccinerna för alla 
riskgrupper.  

Återstår den positiva insikten (efter 2021 fram till nästa 
pandemi) i de befolkningar som av läkemedelsindustrin, 
regeringar och media stoked rädslor och lockdowns, på det egna 
tänkandet prestanda och beteende observation, nu av alla efter 
rädsla minskning; som IQ och intelligens minskning samt 
depression, sjukdom uppbyggnad och virus cell intag nyckel kan 
förstås.  
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Följande mörka text är bara en fiktion, som alla bör glömma 
så snart som möjligt efter att ha läst den och först sedan 
gräva fram den och minnas den när den politiska 
utvecklingen visar de mekanismer för kontroll av rädsla som 
här redovisas i regeringsförklaringar och media. 

Denna mörka fiktion saknar verklighet och är bara ett tankespel. 
Låt oss spinna vidare på tanken. Vad kommer ett globalt 
samhälle år 2022-2025 att tillåta förutom information från de 
stora medierna som verklighet och information utan att i sin tur 
uteslutas från samhället i de antidemokratiska medierna som 
mobbas och diskrediteras från de politiska och opinionsbildande 
processerna?  

 
Är det först nu som vi via Internet, de nya medierna, upptäcker 
en verklighet av dold feodalism och styrande eller bestämmande 
andra och tredje bakgrundshänder som vi inte har kunnat 
uppfatta via de klassiska medierna, eller är informationen på 
webben om detta tillstånd i vårt samhälle bara desinformation? 
  
Är det återigen så, som under medeltidens trostid eller 
diktaturernas tid, att vi villkorslöst måste tro att vi måste tro att de 
livegna som förkunnar orsaker till krig, pandemier, klimat och 
terrorism, att vi inte får ifrågasätta feodalherrarnas information 
och att vi inte får undersöka och än mindre publicera 
vetenskapligt bevisade fakta? Medborgarna får inte träffas, 
utbyta eller bilda diskussionsgrupper (på nätet eller i den analoga 
världen)?  
 
 
Förutom dagens statliga övertygelser, som liksom de religiösa 
dogmerna på medeltiden spreds via medierna och inte kunde 
ifrågasättas av vetenskapen (då som nu) utan att misskrediteras 
och förföljas från regeringens sida (i de vanliga medierna på 
1900-talet i Hit-, Stalin- och Mao-länderna, liksom i samband 
med angreppskriget mot Irak av medierna för feodalherrarnas 
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övertygelse och utan bevisade och belysta fakta). århundradet i 
Hitlers, Stalins och Maos länder, liksom för angreppskriget mot 
Irak genom feodalherrarnas media och utan bevisade och 
belysta fakta) har endast en sida, nämligen regeringarnas 
information och deras "Fake News", spridits och därmed 
medialt "klargjorts" som den enda sanningen genom självcensur;  
"Den som skadar mänskligheten". 
 
Detta görs, då som nu, utan att åtgärda miljöproblemen, den 
kapitalistiska sjukvården och kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i det egna landet, för att påtvinga 
befolkningen ett dolt livegenskap med ännu större kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna genom lagar, dekret och order, 
oräkneliga mord med hjälp av medierna, genom regeringarnas 
absoluta trosuppfattning, inklusive befolkningens självcensur 
(som endast möjliggörs av medierna), av självbevarelsedrift. 
(Medierna och journalisterna har ännu inte anklagats för sina 
brott, för att ha spridit falsk information under Hitlers tid, för att ha 
hjälpt till med den oetiska självcensuren av massorna genom 
Fake News, för att ha kränkt de mänskliga rättigheterna eller för 
att ha uppmanat till mord på miljontals människor och till att 
utestänga och förstöra hela folk). 
 
I direkt anslutning till vissa regeringars medeltida 
feodalherrekrav, finns dessa antidemokratiska och omänskliga 
regler för informationstro fortfarande i dag, som leder till 
självcensur hos befolkningen och som också påminner om de 
omänskliga metoder som sekteristiska, kommunistiska, 
nationalsocialistiska och kapitalistiska ledare tillämpar? 
 
Kan klimatet, terrorismen, föroreningarna och Corona-pandemin 
(listan är endast exemplifierande och kan kompletteras 
ytterligare) byggas upp och användas som trosbekännelser för 
livegna i medierna av en etablerad självcensur av medborgarna 
på ett sådant sätt att dessa problem inte är ideologiskt 
motiverade och saknar kreativitet, som tas upp och åtgärdas av 
regeringarna som ett brådskande behov, men som används som 
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ett skäl för att leda till ytterligare allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, förstörelse av försörjningsmöjligheter, 
upplösning av försörjningsmöjligheter och dödandet av 
hundratals miljoner eller till och med miljarder människor som 
dödas av regeringar genom lagar och åtgärder "för att skydda 
mänskligheten"? 
 
 
Den nuvarande Corona-pandemin exemplifierar i media hur 
parlamentarisk demokrati kan avvecklas:   En antidemokratisk 
självcensur skulle kunna skapas genom Corona-viruset och 
regeringarnas skrämselpropaganda i massmedierna i 
befolkningens medvetande. Dessutom finns det många 
konspirationsberättare, -hypoteser.  
och legender i de nya medierna, som förvirrar 
mediekonsumenten så att han utifrån sin egen synvinkel och för 
att få vägledning antar den självcensur som regeringarna 
föreslår.  
 
Endast långsamt och försiktigt öppnar den självcensurerade 
personen sitt skyddande utrymme, och endast när han eller hon 
kan se det:  
 

1. Han kan ha gått in i en självcensurfälla. 
 

2. Det blir uppenbart för honom från trovärdiga källor och 
forskning att fakta förvrängs eller undanhålls honom. 

 
3. Han kan skapa sig en annan och ny bild av uppenbara 

vetenskapliga data, vilket upphäver självcensuren. 
 
     4. Han ser att två informationsbilder har skapats. 
         a. Bilden av informationsförvaltningens linje med den   
         Guide till självcensur och  
         bilden av den ansvarstagande demokraten som på 
grundval av   
         uppenbara vetenskapliga fakta hans val och   
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         Tar beslut. 
 
Är vi i dag som vi var i tiden före den första tryckpressen, 
renässansen och upplysningen, bara att de styrande är så 
bundna av de demokratiska grundlagarna och väljarna att de 
bara kan genomföra sina planer demokratiskt genom falsk 
information och mediegenererad självcensur av väljarna. Här får 
de hjälp av de klassiska medierna, som hoppas att de med hjälp 
av regeringarna kan återfå en ledande roll, även i de nya 
medierna, genom nya feodalherrliga lagar, men som i slutändan 
snabbt kommer att vända sig till motsatsen genom den 
antidemokratiska självcensur som skapar ett beteende hos 
befolkningarna i kunskapsstormen genom fredlig och 
demokratisk upplysning.  
 
I de nya medierna uppstår intrycket av att en återigen lysande 
mörk samhällsmodell av det dolda feodala styret i demokratier 
kommer fram i ljuset, i det att två oetiskt arbetande krafter, som 
inte har anpassat och använt kreativitet för en etisk 
framtidsutformning med synlig, avlägsen social koppling till folket, 
från politiken och den globala penningmakten, med målet att 
tillsammans (som landsmödrar - fäder eller globala välgörare och 
genom omsorg med otaliga PR-artiklar och donationer till 
medieföretag i alla länder kamouflerade som en 
försiktighetsåtgärd) en allt äldre och intelligentare 
världsbefolkning, som ur deras synvinkel, socialkassan, miljön, 
resurserna, naturen eller klimatbördan, i framtiden genom 
arbetande robotar och program ersätts och därmed inte längre 
behövs av feodalherrarna av en ytterligare upplysning skulle 
kunna främja erkännandet och därmed revolutioner börjar.   
  
Eftersom feodalismen i sin struktur är självförstärkande och 
mordisk för de styrda, kräver denna mörka modell 
åtminstone ett allvarligt övervägande.  
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Det hypotetiska antagandet: För att förhindra revolutioner ska 
befolkningen i ett land minskas med miljontals människor, och 
världsbefolkningen ska gradvis minskas till mindre än en miljard 
människor. Om detta är sant kan det inte diskuteras öppet eller 
göras med tillkännagivanden, eftersom befolkningen, 
människorättsaktivister och demokrater kommer att resa sig och 
göra uppror mot det.  
 
Följande är den hypotetiska vägen för en global konspiration av 
regeringar och maktkoncentrerade kapitalmonopol mot 
befolkningen. 
 
Pandemier bör användas för att minska befolkningen, 
eftersom dagens stora krig skulle kunna förstöra världen 
(inklusive spelarna) helt och hållet.  
 
Medierna väcker enorma farhågor hos befolkningen (terrorism, 
penningtvätt, klimat, plastavfall, flyktingar, fattigdom, miljö, 
pandemier etc.), som är verkliga men som inte existerar på grund 
av den ökade världsbefolkningen och som därför, för att 
upprätthålla dem, bara skapas i mediernas medvetande som en 
världsförstörelse och som inte bekämpas.), som är verkliga, men 
som inte existerar på grund av den ökande världsbefolkningen 
och som därför, för att upprätthålla dem, bara skapas av media i 
medvetandet som en världsförstörelse och som inte bekämpas, 
när de faktiskt, om de verkligen var så mänsklighetsförstörande, 
med inrättandet av en etiskt orienterad global direktdemokrati 
skulle dessa (icke-reella eller verkliga) framtidsförstörande 
rädslor kunna avhjälpas genom nya och globalt effektiva 
omröstningar i direktdemokrati genom nya etiska miljölagar för 
näringslivet och industrin. Eftersom omställningen av ekonomin 
till hållbara energier, produktioner och produkter kommer att ge 
en ekonomisk tillväxt utan motstycke och även skapa ett nytt 
välstånd för alla människor i en växande världsbefolkning, kan 
den avläsas. 
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Frågan kvarstår hur globala aktörer kan förhindra nästa 
evolutionära steg i de sociala systemen. 
 
Allt pekar på att en icke-etisk minimering av världsbefolkningen 
är ett resultat av de politiska aktörernas och det globala 
kapitalets koncept, som syftar till att förlänga sin makt under lång 
tid, och som dock cementerar att mänskligheten kommer att dö 
ut helt och hållet. 
 
Hypotesen är bakgrunden till denna fiktion. 
 
Eftersom man kan komma till den okreativa och icke självklara 
uppfattningen att en målmedveten minimering av 
världsbefolkningen leder till en minskning och lösning av alla 
problem, till exempel att det inte finns något plastavfall i havet, på 
kusterna och i skogarna, inget växthusproblem i klimatet, ingen 
förbrukning av fossil energi, Ingen fattigdom, svält och osund 
mat, inga flyktingproblem och inga problem med åldrande 
befolkningar, med befolkningstillväxt i världen, med ekonomisk 
tillväxt, med otillräcklig sysselsättning, med hälso- och 
sjukvårdsfonder och med hälsovårdssystem. 
 
 
Med tidigare nämnda miljontals eller miljarder globala 
vaccinationsförluster av människoliv kan ländernas befolkningar, 
poliser och militärer, med pandemier och bakterieresistens, 
ställas in på denna långsamt framväxande och påstådda 
alternativlösa frivilliga exploateringsvilja med minimerad livstid för 
individen, via medierna med falska vetenskapliga fakta samt med 
datadiktaturens feodala styre. Som ett första steg kommer alla 
människor att registreras och märkas, men inte med ett tatuerat 
nummer i huden, utan genom PCR-testning kan alla människors 
DNA lagras så att regeringen utan förvirring kan få tillgång till 
dessa privata uppgifter om människor, grupper eller folk med 
hjälp av en tekniskt uppgraderad militär. På samma sätt som 
offentliga avrättningar på medeltiden, bågar, arresteringar eller 
offentliga mord i går och i dag i diktaturer medvetet och 
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målmedvetet sprider rädsla, är det lätt att skapa nya pandemiska 
utbrott i alla länder och städer med hjälp av virusdistributörer och 
på så sätt öka rädslan hos befolkningen. De återkommande 
utbrotten av viruspandemier kan endast brytas om PCR-testet 
avvecklas, om man i stället inför antigen-snabb- och självtestet 
och om man avgränsar hela regioner eller städer samt 
kommuner och endast mindre distrikt, där det faktiskt finns virus-
sjuka invånare, avspärras. Riskgrupperna extra skyddar och med 
en vaccination mot tunga sjukdomsförlopp samt med riskgrupper 
av sjukdomsreducerande arbeten samt med det svenska sättet 
och dessa åtgärder med en uppenbar vetenskaplig uppklarning 
av alla fakta kombineras, att över de faktiskt i Corona dog i 
förhållande till dödssiffrorna av finstoft, cancer, industriellt 
producerad mat, rökning, alkohol etc. vägen in i 
regeringsförklaringar och i media finner. 
 
I processen verkar medelklassens kollaps genom pandemiska 
låsningar och låsningar vara en välkommen fattigdoms- och 
räddhetsaccelerator som ska gå hand i hand med minskningen 
av befolkningens IQ för att genomföra en minskning av 
världsbefolkningen i andlös hastighet innan folket vaknar upp (se 
även Stalins, Hitlers, Maos och den kambodjanska regeringens 
rättfärdigande av massmord 1975-79). 
  
Kommer eutanasimaktörerna och regeringarna att få 
medelklassens rikedomar, teknologi och kunskap till lägsta 
möjliga pris samtidigt som de etablerar en global datadiktatur 
med feodalt styre som i Kina med möjlighet att när som helst 
utlysa kriser via pandemier för att minska befolkningarna och 
etablera ett digitalt feodalt styre för utilitarism?    
 

 
 
Endast från iStock 
 
Därför tar sig katastrofer, brottslighet, penningtvätt, 
klimatproblem, miljöförstöring, terrorism, krig och pandemier som 
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kontrolleras av organisationer och stiftelser, samt tack vare 
betalda PR-byråer, in i våra hjärnor så snabbt och meningsfullt 
som möjligt, oproportionerligt i förhållande till antalet olyckliga 
döda och överlevande och de drabbade regionerna, så att vi blir 
distraherade (och inte kan använda vår kreativitet av rädsla för 
att förbättra världen), så sjunker befolkningens IQ och vi ger upp 
våra mänskliga rättigheter i nuet och i dag, liksom vår paradisiska 
frihet och framtid, och vårt logiska sinne och vårt motstånd till 
förmån för en tro på vetenskap som inte är bevisad leder till 
förberedelser för ett diktatoriskt styrelsesystem. 

 
 
 
 
Principen som framgår av författningarna och de 
grundläggande lagarna: Förbli orädd och öppen för motstånd 
och fakta om teorier som av regeringar och media stämplas som 
konspirationsteorier, men som innebär en utveckling eller 
förbättring av demokratin, friheten och samhället och som 
grundar sig på den grundläggande lagen eller författningarna. Ge 
inte upp de hårda mänskliga rättigheter som kämpats för endast 
under de senaste två århundradena mot slaveriet. Det är den 
bästa grunden för en demokrati. Det är det som den bygger på 
och det är det som främjar din kreativa utveckling och 
personlighet. Att ifrågasätta, diskutera, väga alla åsikter och 
bevisad vetenskap samt att fredligt samlas, demonstrera och 
uttrycka dina tankar är din rättighet och ditt kännetecken. I en 
demokrati kan detta inte tas ifrån dig eller begränsas av 
statsmakten (vilket man kan se i de västerländska 
demokratierna).  
 
En viktig fråga inom den vetenskapliga grundforskningen, trots 
alla publicerade livräddande idéer eller konspirationsteorier och 
fantasifulla konspirationsberättelser med det nuvarande viruset, 
kvarstår:  
Är Corona-viruset rensat genom information och masshypnos i 
media, som läggs till det undermedvetna och medvetandet samt 
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den resulterande rädslan i interaktionen med läkemedel för 
riskgrupperna (även för andra virus och bakterier) som 
immunförsvarssänkande Nocebos särskilt aktivt vägen in i våra 
kroppsceller?  
 
Är detta en tabubelagd modern DNA-korsfästelse för utvalda 
samhällsklasser, etniska grupper och hela befolkningar?  
 
Är följande de fyra omtolkade och dolda DNA-spikarna för vår 
korsfästelse på maktens altare? 
 

1. Har viral och existentiell rädsla en negativ inverkan på vår 
hälsa och livslängd? 
 

2. Har syrebristen på grund av de obligatoriska maskerna en 
negativ inverkan på vår hälsa och livslängd? 

 
3. Har social isolering och ensamhet en negativ inverkan på 

hälsa och livslängd? 
 

4. Påverkar orienteringens maktlöshet med Fake News som 
nocebo vår hälsa och livslängd negativt? 

 
Dessutom ökar vi genom att låsa in befolkningen för viruset, 
eftersom låst inomhus i förhållande till en icke-låst inomhus gör 
det ineffektivt att stoppa spridningen av viruset med hjälp av 
punkterna 1-4? (se även Standfort Universitys studie från januari 
2021 om låsningar). 
 
Det saknas ytterligare studier om:  
Är inlåsningen med ett liv som är särskilt anpassat till artificiell 
hygien med minskad naturlig resistensutveckling mot 
sjukdomsframkallande ämnen kontraproduktivt inför framtida 
pandemier? 
  
Bidrar vaccination till utvecklingen av virusvariationer? 
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Kan framtida och gemensamma vaccinationer användas som en 
mänsklig eller eugenisk lans för rädsla - virus som leder till 
lidande - utrotning av befolkningar av de styrande?  
 
 

 
Max Planck-institutets nya videoutrustning (Länk: The Corona 
Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), som nu 
ska visa Corona-viruset under dess förökning, gör det direkt 
synligt. En fråga är fortfarande obesvarad: Uppstår dess effekt 
eller antikroppar mot viruset endast genom masshypnos i 
medierna (se videon 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) i 
människokroppen, eftersom immunsystemet med noceboeffekten 
kan slå på eller av genprogrammen och därmed kan verkliga 
sjukdomar utlösas och främjas av massmedieinformation? 
 
Forskningsresultat från ETH Zürich från 2014 visar: Tankar 
kan aktivera gener. Är det möjligt att efter ett nytt neuronalt 
nätverk, genom upptäckter med hjälp av spegelneuronerna i 
hjärnan, genom överdrivna och permanenta medianyheter med 
bilder och filmer om sjukdomen, så kan den döda koronan främja 
viruset genom denna information eller genprogrammen kan 
omprogrammera sig själva och producera enzymer, proteiner, 
hormoner, proteiner eller virus och bakterier som antiagenter 
eller antikroppar (naturlig evolutionär genetisk vaccinering genom 
information) för att bevara arten så att den blir immun? Detta kan 
nu undersökas av forskareanvänder Max Planck-institutets 
Coronascope iScat-mikroskop.  
 
Vi kommer att få se detta om några år när noceboeffekterna av 
Corona-perioden också kommer att undersökas eller när en 
forskare kommer att bevisa eller motbevisa denna hypotes. 
Oavsett om viruset först realiseras eller stabiliseras som en 
symbios särskilt effektivt genom information och reaktion samt 
interaktion mellan sinne, kropp samt stress och kampen mot 
virus som flyger runt och lurar genom masker och 
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syreförminskning, verkar det som om läkemedelsindustrin 
använder noceboeffekten över hela världen genom PR-
panikinformation för att sedan behandla det med vaccin- och 
läkemedelsadministrationer, som har ett medicinskt och verkligt 
medicinskt effektspektrum och som är berikade med giftiga 
ämnen och orsakar fysiska immunreaktioner genom antikroppar 
och biverkningar, men som ytterligare kan försämra ett redan 
svagt immunförsvar och därmed ge sjukdomen eller viruset 
tillgång till utrymmet i cellen i första hand, trots att de borde 
skydda cellen genom ett immunförsvar som är inställt på att 
bekämpa viruset. Men vilka mätbara informationsprogram körs i 
generna, om man för en förmodat sjuk, ung eller gammal person 
bevisar med information att 86 % av de över 75 år gamla 
människorna och av de unga långt under 1 % dör och dessutom 
är alla gamla fortfarande isolerade, istället för att de människor 
som är belastade av Vorerkrankungen är särskilt skyddade 
utöver de allmänna Corona-åtgärderna. 
Katarina Amtmann rapporterar i den tyska dagstidningen Merkur: 

Två läkare från Erlangen har nu hoppats på att bättre kunna 
identifiera allvarliga förlopp: Dr Georg Weber, biträdande 
klinikchef och överläkare vid kirurgiska institutionen vid 
Universitetssjukhuset i Erlangen, och Dr Alan Bénard, anställd 
vid kirurgiska institutionen. Tillsammans med andra forskare från 
forskargruppen "Cellulär immunitet vid inflammation och cancer" 
har de upptäckt en viktig tidig indikator på om infektionen 
kommer att vara mild eller allvarlig. Enligt infranken.de rör det sig 
om immunbudbäraren interleukin-3. Resultaten av 
undersökningen publiceras i tidskriften Nature Communications. 

Interleukin-3 är ett protein som stimulerar människans naturliga 
immunförsvar. Det stimulerar blodbildningsprocessen och 
används därför till exempel efter benmärgstransplantationer, men 
också vid allmän anemi eller efter kemoterapi. Enligt portalen är 
syftet med detta att främja blodbildningen. 
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Forskare från Erlangen identifierar protein: Svår koronaprogress 
med låga interleukin-3-nivåer? 

Weber och Bénard har nu i en studie visat att en låg nivå av 
interleukin-3 i blodplasman ofta är förknippad med ett allvarligt 
förlopp av corona. Proteinet spelar en viktig roll i organiseringen 
av kroppens immunförsvar. Vid en inflammation - till exempel vid 
lunginflammation orsakad av SARS-Cov-2 - stimulerar den 
cellerna där att producera proteinet CXCL12. "(från Münchner 
Merkur) 

 
Det kommer att visa sig om maskerna, minskningen av syrgas, 
avspärrningarna, minskningen av de sociala kontakterna, 
räddhysterin och den minskade livsglädjen på ett 
kontraproduktivt sätt har orsakat det höga antalet infektioner. 
Forskningen med de nya videoinspelningarna med MPI:s iScat-
mikroskop kommer att ge en bättre insikt och eventuellt bevisa 
att bristande produktion och en låg nivå av interleukin-3-nivån vid 
lockdowns och den rädsla som orsakas av medierna samt 
känselbrist och ett sänkt immunförsvar samt de svåra 
koronakurserna hänger samman. 
 
 
Kan det vara en tillfällighet att Corona-scenariot med 
begränsningar av de medborgerliga rättigheterna utvecklas 
på samma sätt i nästan alla länder?  
 
Om svaret på det är "nej", så kanske processen kan ha ägt rum 
vid internationella, återkommande konferenser "för världens 
bästa" och särskilda bord med målet att i hemlighet bilda en 
kartell för att lösa miljöproblemen (genom att minska världens 
befolkning med miljarder) under en omerta (omerta är maffians 
heders- och sekretesskodex) och med hjälp av 
försiktighetsforskning på de tidigare utvalda och inbjudna, och 
med hjälp av noggrann medling.  
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Med hjälp av statistik och forskning om karriärerna för politiker, 
medieledare, chefer för internationella organisationer, 
stiftelsechefer och företagsledare från alla länder som inbjudits till 
"Världsfrälsningskonferenserna" kan man, som sin personliga 
barometer för mänskliga rättigheter, läsa överenskommelsen om 
samskapandet av en datadiktatur mellan initiativtagarna för att 
minska världsbefolkningen för att "rädda mänskligheten" med 
hjälp av handlingarna och bli medveten om deras politiska syfte 
och se om det politiska samspelet mellan krafterna sker 
oavsiktligt eller med flit. (se även Shoshana Zuboffs bok: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Det gäller t.ex. de grupper och klubbar som består av "toffs of 
Oxbridge" (se Nela Pollascheks bok "Dear Oxbrige" om bron 
mellan Oxford och Cambrige) som lever i den engelska 
aristokratiska och finansiella klassen i tron och traditionen att 
fattigdomen är en gudagivenhet och att fattiga människor kan 
skrämmas och exploateras utan att tveka. Att leva och tänka kan 
öppna en systemdörr, att det kanske inte är en tillfällighet att nya 
vacciner har utvecklats för att användas utan långtidstestning av 
vaccinet och stöds av regler och lagar i länderna och att 
människor som inte tillhör överklassen ses som nyttomänniskor 
som fått av Gud eller födseln, hålls i rädsla och om de inte 
används gradvis förbereds genom immunsänkande vacciner och 
inlåsningar för den starkare virusattacken.   
 
 
En traumatiserande skräckfilm. 
Fiktionen om en nocebo placebo folkmord på grund av ras och 
social klass.  
 
Det värsta fiktiva framtidsscenariot med ett feodalt styre av några 
miljardärer, deras politiska assistenter, PR-byråer, medier och 
regeringar skulle kunna vara en mall för en skräckfilm: Rädslan 
och masshypnosen för att sänka befolkningens IQ främjas 
ytterligare med hjälp av medierna och genom att avveckla de 
mänskliga rättigheterna. Miljardärerna blir allt mäktigare och 
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nästan odödliga tack vare ny forskning inom medicinen. De som 
inte är miljardärer, de normalt rika och medelklassen samt den 
allmänna befolkningen tvingas ge upp sina rättigheter och 
"skördas" i sin kreativitet och sitt arbetsliv genom att bygga upp 
rädsla, minska sin IQ för att samtycka till avskaffandet av 
mänskliga rättigheter, friheter och personliga rättigheter, 
kontanter samt ändringar i konstitutioner och lagar, Övervakning, 
datadiktatur och internetbegränsningar till att sjuka dör i förtid till 
följd av felaktiga diagnoser och behandlingar, Zikzak felaktig 
information från WHO pandemikrisen först via rädsla, 
frihetsberövande, IQ-minskning, felaktigt doserade läkemedel 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) skadliga 
vaccinationer, inlåsningar, social isolering, obligatoriska masker, 
felaktigt tillämpad teknik enligt åldersgrupper, sociala klasser i 
olika etapper, tidsperioder och länder. Människan, vars existens 
begränsas av rädslor och vars IQ är nedsatt, kan köpa sig 
ytterligare livstid och små friheter, lyx och bekvämligheter genom 
medicinering, fördömande av sina medmänniskor eller genom att 
uppträda väl mot regeringarna med hjälp av s.k. sociala poäng 
(som redan har införts i Kina), till dess att feodalherrarna 
bestämmer tidpunkten för hans död.  
 
Dessa punkter leder till den falska slutsatsen att 
OCCUPATIONEN och ÖVERLASNINGEN av världen kan 
förhindras, inte genom en förändring av produktionen och 
tillverkningen och skapandet av lagar om hållbara resurser för ett 
etiskt bevarande av mänskligheten och miljön, vilket regeringarna 
hittills har misslyckats med, utan genom en hemlig decimering av 
världens befolkning genom pandemier, kontrollerade i 
tidsintervall. 
 
 
Att minimera världens befolkning löser inte problemen, utan 
avskärmar mänsklighetens framtid.   
 
Den kreativitetslösa begränsningen eller minskningen av 
världsbefolkningen leder till en begränsning av de andliga 
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resurserna och mänsklighetens totala IQ. Vi har vår utveckling 
endast att tacka för några få personers uthållighet och 
uppfinningsrikedom. Men om en generationsfördröjd rasism och 
ett massmord av sociala klasser genomförs, som bryter mot 
ländernas strafflagar, alla konstitutioner och grundläggande lagar 
samt mänskliga rättigheter och den högre lagen, leder det redan 
inom 70 år till framtida farhågor i förhållande till de ännu fria 
samhällena, Brist på livslust, brist på motivation och brist på kraft 
från livet med barn leder till en meningslös tillvaro, där 
befolkningar som tänker och agerar på ett sätt som inte är inriktat 
på hållbarhet leder till kriminalitet, terrorism, begränsade 
innovationer och begränsning av de ekonomiska systemen, 
fattigdom, sjukdom eller brist på frihet och minskad immunitet. 
Resultatet är ett omvänt paradis som producerar fascistiska 
kulturer och krig som är på tillbakagång och återigen 
avgränsade, och som i förhållande till fria samhällen inte kan 
upprätthålla den utvecklingstopp av hållbar innovation som redan 
uppnåtts och som långsamt kollapsar. När de faller förändras de 
till en fri direktdemokrati, vilket visar nästa steg i de sociala 
systemens utveckling för att anpassa de sociala systemen till 
naturens allmänna skapelsesystem genom 
informationsöverföring på ett människo-, natur- och 
utvecklingsvänligt sätt.  

Det är oftast inte staterna, de statliga företagen eller 
monopolföretagen som vill främja folkets idé om frihet och 
välstånd utan rädsla, stödja den och forma framtiden på ett etiskt 
sätt för människan, djuren och naturen, för för för att genomföra 
den etiska omvandling av kapitalismen som folket kräver måste 
de ge upp sin monopolistiska maktställning och överföra den till 
folket, 

men  

Det är de miljarder medelklassmänniskor, arbetare och 
tjänstemän, och de underdogs, de människor som lever i 
fattigdom, de skolproducerade, kreativitetsdämpade människorna 
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som hålls desorienterade av rädsla och vars kreativitet IQ 
minskas av artificiellt skapad medieinformation (falska nyheter 
och spridda, obskyra konspirationsberättelser utan bevis), som 
alla utan rädsla för framtiden skulle kunna bryta ner 
feodalherrarna globalt med sin frigjorda kreativa kraft och de 
idéer och koncept som kommer ut ur den.  

 

Genom majoriteterna av de kunniga i befolkningarna uppmanas 
regeringarna och de mäktiga samt medierna att korrigera 
informationen och den resulterande handlingen, att väga alla 
empiriska fakta och möjligheter via Internet, tills man förverkligar 
skyddet av befolkningen och demokratin i lagarnas, 
grundlagarnas och de mänskliga rättigheternas namn. Vi har 
övervunnit denna svåra tid av öppet feodalt styre i de flesta 
länder, eftersom till och med de framtidsorienterade och mäktiga 
har insett att endast främjandet av kreativitet, hälsa, förlängning 
av livet samt välstånd och frihet i hela världens befolkning 
säkerställer livet, inklusive deras egen överlevnad, i tillgivenhet 
och fred med deras unika välstånd och liv.  

 
Inventarieförteckning 
De höga kostnaderna, förlusterna och verkställandet av de falska 
Corona-förordningarna och verkställandet av Corona Lockdown 
utan hänsyn till de skador, kostnader och särskilt befolkningar 
som visas: 
 
Och ändå fungerar det!  
 
 
Om vi inom fyra år hade agerat så konsekvent för naturen, 
miljön, klimatet, den kreativa utbildningen och människorna, 
och använt kapitalet för detta ändamål, skulle vi ha förlorat 
det på grund av låsningar och rädsla:  
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1. Inget plastavfall i havet, på kusterna, i landskapet och i 
skogarna,  

2. Inga växthusproblem för klimatet, ingen förorening av 
luften med fint damm, 

3. en kraftig minskning av förbrukningen av fossil energi,  
4. ingen fattigdom och svält   
5. inte ett flyktingproblem,  
6. ingen brist på kreativ utbildning i befolkningen  
7. inget hat mellan religioner 
8. inga farhågor för stora befolkningsgruppers framtid 
9. ingen ökning av antalet sjukdomar på grund av 

desinformation och rädsla virus som sprids i media,  
10. Ingen kris i den parlamentariska demokratin på grund av 

en direkt demokrati som borde ha kommit igång för länge 
sedan. 

om vi hade sparat de pengar som förloras i världen på bara 
ett år genom Corona Lockdowns i staterna och i 
befolkningen och som betalas till vaccinationsindustrin, 
genom att avstå från Lockdowns (som i Sverige) med 
intelligenta anti-Corona-koncept och använt det sparade 
kapitalet från Lockdown-avståendet till att rensa upp och 
finansiera de globala klagomålen i punkterna 1-10. Detta ger 
intryck av att det inte kan handla om hälsa och dödsfall i 
befolkningen, för annars skulle man för länge sedan ha övergått 
till skadereduktion med hjälp av kända forskningsresultat och valt 
den svenska vägen som i dag är förbättrad genom resultat eller 
andra stater eller regioner utan inlåsning.  

Man kan komma fram till att de redan längre uppenbara 
kriserna 1 till 10 och deras orsakande av upp till hundra 
gånger högre antal sjukdomar och dödsfall, i 
förhållande till koronakrisen, används för att skapa 
medial rädsla för framtiden, men att kriserna i sig inte 
ska repareras.  

1. En andra, hittills dold, finansieringslösning är förutom ett 
liv utan Lockdown resultatet av att kriserna omedelbart 
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avlägsnas genom att medierna löser upp den permanenta 
rädslan som sprider sig och minskar kreativiteten hos 
befolkningen, vilket årligen leder till ett beklagligt högre 
antal sjuka och döda, en mångdubbelt högre 
hälsoekonomisk skada, genom sjuka människor, 
självmord på sjukhusen, obehandlade eller uppskjutna 
inskrivningar samt minskad ekonomisk, användbar 
kreativitet med medieuppmärksamhet tidstjuv av 
livstid för framtida organisation, återhämtning samt tid 
för livsglädje, än vad Lockdowns orsakar.   

Ångesthysteri skadar vårt immunförsvar. 
Det som är gjort är gjort!  De olyckliga döda kommer inte tillbaka 
till livet. Att skylla på det förflutna leder inte till några lösningar. 
Tankespel och teorier om möjliga bakgrunder och dagens 
mottagare av kriser bör alla glömma så snart som möjligt efter att 
ha läst för att arbeta utan rädsla med all kreativitet och styrka på 
sin och en positiv framtid. 
 
Om befolkningen skulle tro att regeringarna inte har någon plan 
och gör misstag, även om den permanenta sekvensen av 
feltolkningar, felaktiga uppgifter och hälsoskadliga och 
virusbefrämjande statliga åtgärder under flera år i resultatet bara 
kan vara avsiktligt planerad, eftersom regeringarna, om de själva 
gör misstag en gång, har tusentals forskare till sitt förfogande 
som redan har hittat vägar ut ur krisen, men dessa 
misskrediteras och attackeras av samma regeringar och medier.  
 
Studier kan organiseras, sambandet mellan Lockdown, 
lockdown, ångestneuroser, social isolering, syre-sänkande mask, 
sjunkande livsglädje och därmed i sänkt immunförsvar är 
genomfört och så bara ökningen av Corona-infektionens antal 
gynnar och medför. Vissa saker talar för att ett planerat 
informationskaos kommer att lamslå oss.   

 
Att ge upp inför rädslan för sitt eget liv, att bojkotta modet och 
kreativiteten i andras åsikter om bättre lösningar, innebär att dölja 



 

 
53 

sin egen brist på mod och idéer, som mina medmänniskors plikt, 
född ur min rädsla, och att hindra de räddande idéerna, modet att 
stå upp för mitt och mina medmänniskors liv, och livet genom 
rädsla är en ödesdiger argumentationsfälla, som påstås ge 
trygghet och som leder till det motsatta. Det betyder inte att allt 
som är vetenskapligt och uppenbart grundat för att säkra vår 
framtid ur dagens synvinkel inte kan genomföras för att minimera 
skadorna på hälsa, liv, välstånd, demokrati och frihet.  
 
Oavsett om rädslan är verklig eller inte. Rädslans inverkan på 
hälsa, kreativitet och psyke är avgörande. På grund av den 
rädsla som i decennier ständigt har skapats i befolkningen 
genom media utan att man har utbildat om sambanden mellan 
rädsla och effekt på hälsa, frihet, demokrati och kreativitet, blir 
det alltmer uppenbart att vi bör inrätta en global direktdemokrati 
för att kunna forma en ny global etisk samhällsmodell. 
 
Även om regeringar och medier snart kommer att ändra sig och 
förbereda sig bättre på icke godkända demonstrationer och 
sammankomster, moderniseras Bundeswehr nu fram till 2024, 
eftersom viruset är kreativt och fortsätter att dominera tankarna.  
 
Hårdare avspärrningar och användning av militären på insidan? 
Den tyska grundlagen (Grundgesetz, GG) ger en rättslig ram för 
detta som skiljer sig från den i nästan alla andra länder: "Med 
undantag för försvaret får de väpnade styrkorna endast 
användas i den mån som denna grundlag uttryckligen tillåter det", 
står det i artikel 87a.2 i grundlagen. Orsaken till detta ligger i 
Tysklands historia - och inte bara under nationalsocialismens tid. 
Redan i Preussen och det tyska kejsardömet användes militären 
upprepade gånger för att upprätthålla statsmakten på 
hemmaplan - även och framför allt mot politiska 
demonstrationer. "Endast soldater hjälper mot demokrater", skrev 
den preussiske kungen Fredrik Wilhelm IV 1849. I 
Weimarrepubliken tillät SPD-politikern Gustav Noske som 
Reichswehrminister att trupper användes mot lokala uppror och 
för att slå ner Spartakusupproret 1919. Enligt dagens grundlag:  
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Militära operationer hemma i Förbundsrepubliken Tyskland och i 
nästan alla andra länder är möjliga. 
Från Wikipedia: Åtgärder för egen säkerhet inom landet för att förhindra 
brott eller störningar i den officiella verksamheten i enlighet med lagen om 
användning av direkt tvång och utövande av särskilda befogenheter av 
soldater från den tyska och allierade väpnade styrkorna och civilgardister 
betraktas inte heller som en militär operation enligt konstitutionell rätt, även 
när man säkerställer tillfälligt upprättade särskilda militära 
säkerhetsområden utanför stationära militära områden. 

 
Vilka är medlemmarna i Malthus- eller diktaturgruppen?  
från de mäktiga, regeringar och organisationer? På vilka 
kännetecken kan du känna igen denna grupp?   
 
Vem som helst kan själv ta reda på detta i media genom de 
möjliga "kandidaternas" uttalanden och förklaringar: 
 

1. Befolkningen är för korkad. Det bör noteras att 
gruppmedlemmarna skapar denna dumhet hos 
befolkningen genom rädsla först och att 
medlemmarna inte kan föreställa sig hur vi kan gå 
med en växande, friskare, äldre och mer intelligent 
blivande världsbefolkning utan krig in i en bättre 
framtid, med optimala sociala trygghetssystem för 
alla människor utan att förstöra de styrande och 
globala mäktiga. (Därmed är det bara den högre 
utbildningen och kreativiteten som inte ligger i 
början av livet, utan förskjuts till tiden efter 
arbetslivet, ungefär från levnadsåren 60 till ungefär 
100.) Forskning visar att en frisk hjärna fortsätter att 
utvecklas även i hög ålder. Vilket leder till klarhet, 
visdom och bättre lösningar på tidigare problem). 
 

2. Medlemmarna finns också med på sponsorlistan för 
Davos World Economic Forum. 
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3. Medlemmarna sprider den globala återställningen.  
 

4. Medlemmarna vill förhindra direktdemokrati genom 
misskreditering, mobbning i medierna och genom 
statliga åtgärder och nya lagar. 

 
5. Ledamöterna låter göra studier om pandemier, 

virus och kriser utan att föreslå några lösningar för 
att lösa dem, eller så ger deras studier och 
publikationer felaktiga instruktioner, råd och 
medieinformation som förstärker en kris.  

 
6. Medlemmarna är rasistiska i fråga om sociala 

klasser och är inte främmande för eutanasi och 
sterilisering. 

 
7. Ledamöterna anser att en digital diktatur är 

önskvärd. 
 

8. Ledamöterna har inställningen att antalet 
människor i världen är för högt för att en hållbar 
samexistens i välstånd för alla människor ska vara 
möjlig med upp till sju miljarder människor.    

 
9. Ledamöterna vill att alla ska vaccineras. 

 
10. Ledamöterna säger att vi behöver ett 

vaccinationsregister 
 

11. Ledamöterna vill att friheterna ska begränsas i 
medvetandemedier och geografiskt verkliga 
inlåsningar. 

 
12.  Ledamöterna vill alltid ha låsningar  
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13. Medlemmarna ökar tankekaoset i befolkningen 
genom att tillhandahålla motstridig information om 
samma ämne. 
 

Denna lista är inte fullständig och ger ingen säkerhet, även om 
motkontrollanten har uttryckt sig på liknande sätt i alla 13 punkter 
är han därmed inte medlem av diktaturgruppen eftersom han 
kanske är en icke-självtänkande anhängare eller en självcensur-
tänkare eller HON, HAN, DET har helt enkelt kommit till denna 
övertygelse inställning genom information i media.  
 
Man kan också se pandemin ur ett annat perspektiv: 
 
Om planen är att minska befolkningarna, hur kan du veta det? 
 

Med hjälp av medierna väcks rädslor hos befolkningen. Det är 
vetenskapligt bevisat att rädsla försämrar immunförsvaret och att 
hjärnans kreativa förmåga minskar till noll. Man koncentrerar sig, 
genetiskt betingad ytligt på rädslokonstruktionen, på Coronaviruset 
utan bakgrund, med kreativt tänkande och normalt sunt förnuft för 
att ifrågasätta eller kunna överväga.  

      
 

 
 
Eftersom varje människa utan rädsla har en hjärna, med ett 
aktiverat och normalt sunt förnuft, har hon säkert mer kreativitet 
än det hjärnlösa viruset.  
 

 
Så vad är vi rädda för?  
Vi har identifierat faran.  
Eftersom vi känner till våra älskades Corona-risk och våra 
medmänniskors Corona-rädsla. Vi respekterar de personliga 
Corona-hygienreglerna hos våra mediebevakade medmänniskor 
och låter oss inte berövas vår kreativitet, vår anda, vår frihet, vårt 
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välstånd, vår livstid eller hälsa samt vårt sunda förnuft, vår 
värdighet och en fantastisk framtid av regeringarnas rädsloregler, 
utan håller oss till de logiska och vetenskapligt uppenbara 
hygienreglerna. Vi ser inte heller passivt på att dessa 
kreativitetslösa rädsloregler från medeltiden (då man fortfarande 
inte visste något om vad som utlöste pandemier, utan tillskrev 
pesten till det judiska folket, häxorna eller Guds straff) ska gälla för 
alla människor och att de kan minska mänskligheten. Vi låter inte 
världen bli negativt projicerad som Thomas Malthus på 1700-talet 
(med 1,65 miljarder människor på jorden vid den tiden), när 
motsatsen har varit begriplig i tusentals år och har bevisats av 
ökningen av mänskligheten, medellivslängden och det ökande 
välståndet samt människans frihet genom kreativitet.  

 
 

Bli äntligen suverän! 
 

 
Det finns enkla och etiska sätt att skydda en demokrati och folket 
från dessa bakåtsträvande malthusianer när det blir nödvändigt. 
För lika snabbt som dessa negativa spöken för de mäktiga, 
ökningen av världsbefolkningen, ökningen av hälsa och 
livsförlängning, informationsfriheten har uppstått, kan en ny 
framväxande och välmående ekonomi utvecklas i de sociala 
medierna samt av PR-byråer och media, som har insett att med 
fakta och hållbara, kreativa lösningar kan en ny framväxande och 
välmående ekonomi baserad på hållbarhet, samverkan med 
miljön och etik utvecklas, om befolkningarna kan leva i direkta 
demokratier, och teckna en ny världsbild av framtiden.  
 
Vad som är klart är att mänskligheten, trots spridningen av rädsla 
genom media, spel och filmer, och den åtföljande tillfälliga 
nedgången i IQ, håller på att bli intelligentare och med en ökande 
världsbefolkning och en genomsnittlig IQ som återigen stiger 
genom att räddhysterin minskar, kommer att kräva en 
direktdemokrati med en social kapitalism för en hållbar inriktning 
av världen.  
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När det gäller ovanstående punkter bör det noteras att de 
mäktiga inte kan föreställa sig hur vi kan gå mot en bättre framtid 
med en växande, friskare, äldre och intelligentare 
världsbefolkning utan krig, med optimala sociala trygghetssystem 
för alla människor utan att förstöra de styrande och globala 
makterna. Ska desinformation, falska nyheter och fördömande av 
demokratiska insatser förstås som konspirationsteorier?  
 
Borde inte denna lilla och speciella diktaturgrupp av människor 
utbildas om mänsklighetens kreativa intelligenskapacitet i form av 
svärmar, vilket framgår av vår historia och epigenetik, för att 
kunna ta sin plats i samhället, utan rädsla för sig själva och sina 
familjer? 
 
Att genomföra en mörk fiktiv världsmodell på film, utan förslag till 
lösningar från denna tankens återvändsgränd och rädslofälla, 
och att förverkliga den globalt på alla språk, skulle vara 
ödesdigert och skulle försämra vår etiska globala övergripande 
utveckling, eftersom de skulle kopplas samman med den mediala 
informationens rädsla, som tillsammans bildar utsikterna för att 
hamna i en skräckfylld framtid. Dessa mångfaldigt duplicerade 
rädslor skulle öka hysterin och minska intelligensen hos 
filmmottagarna i befolkningen och orsaka reaktioner hos 
majoriteten av befolkningen i form av självmord, depression och 
aggression, som riktas mot de mäktiga som är i minoritet och 
som kränker eller upplöser vunna mänskliga rättigheter, vilket vi 
har sett i tidigare revolutioner.  
Revolutioner är, som vi kan se flera gånger i den senaste 
historien, inte särskilt gynnsamma för en etisk utveckling av 
världen, genom den hysteri som de sprider i form av rädsla och 
den medföljande sänkningen av befolkningens IQ för social 
utveckling, och de leder alltid till diktaturer och senare också till 
deras upplösning.  
 
Som samhälle uppfattar vi att vi har mycket att tacka "pionjärer 
och föregångare" för innovationer när det gäller den humanistiska 
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utveckling som vi har uppnått. Att de själva är föremål för 
befolkningens rädsla är förståeligt, eftersom de är naturligt 
annorlunda tänkande och Cains i samhället ännu inte har 
undertryckt sin avundsjuka eller lärt sig att styra om och använda 
den för sin egen utveckling. Om vi utesluter de globala 
pionjärerna i samhället saknas de som evolutionära acceleratorer 
i världens befolkning.  
 
Alla borde sluta avundas de särskilt framgångsrika och megarika 
människorna, eftersom denna avund och mobbning mot de 
mäktiga bryter mot lagarna, undergräver deras mänskliga 
rättigheter och friheter och bara vittnar om IQ hos dem som 
agerar på detta sätt, reducerade av maktlöshet och rädsla. Vi bör 
inte förgifta människors hjärnor med negativa bilder, filmer och 
idéer. De kostar bara energi. Detta är fel väg och leder till social 
tillbakagång, men vi måste varna varandra utan hat, hysteri, 
rädsla och fördomar, eftersom det är obestridligt att under förra 
århundradet globalt sett omkring 40 miljoner människor från den 
mer tänkande och statsoberoende medelklassen (utan krigens 
döda) fördes till våldsam död eller tvingades till slavarbete i 
koncentrationsläger. I våra demokratier kan vi verkligen inte 
hävda att vi vill att samhällsordningen och lagarna skall bli som i 
feodalherravälden eller diktaturerna igen, eller att detta är 
regeringarnas mål.  
 
Den princip som framgår av författningarna: 
Förbli orädda och öppna för motstånd och fakta om teorier som 
regeringar och media kallar konspirationsteorier, men som 
innebär en utveckling eller förbättring av demokrati, frihet och 
samhälle, med utgångspunkt i grundlagen eller konstitutionerna. 
Ge inte upp de mänskliga rättigheter som svårligen har vunnits 
mot slaveriet först under de senaste två århundradena. Det är 
den bästa grunden för demokratin. Den bygger på detta och 
främjar din kreativa utveckling och personlighet. Att ifrågasätta, 
diskutera, väga alla åsikter och bevisad vetenskap samt att 
fredligt samlas, demonstrera och uttrycka dina tankar är din 
rättighet och ditt kännetecken. I en demokrati kan detta inte tas 
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ifrån dig eller begränsas av statsmakten (vilket man kan se i de 
västerländska demokratierna).  
 
Märker vi ändå, genom Internet och de nya medierna, en ny 
verklighet av dold feodalism och den styrande eller 
bestämmande andra och tredje bakgrunden (lobbyism), som vi 
hittills inte har kunnat uppfatta genom de klassiska medierna, 
eller är informationen på nätet om detta tillstånd i vårt samhälle 
bara desinformation? 
 
Till och med de mäktiga vet att fram till medeltiden växte 
världsbefolkningen till 500 miljoner människor, av vilka 50-70 % 
svalt och i genomsnitt inte levde längre än ca. 35 år (de mäktiga 
levde nästan dubbelt så länge) och att även om eller just därför 
visar siffrorna att vi i dag (500 år senare) med en 17 gånger 
större världsbefolkning och dubbelt så lång livstid skulle kunna 
föda 89 % av alla människor och med fokus på hållbar odling, 
ekologiska och etiska forskningsmål samt rätt fördelning av 
livsmedel skulle 100 % av den växande världsbefolkningen 
kunna föda 100 % av den växande världsbefolkningen eller 
producera ett överskott av livsmedel.  
och att dagens vanliga medborgare är friare, har mänskliga 
rättigheter och konstitutioner, kan leva dubbelt så länge (som 
härskarna brukade göra), är friskare och har mer frihet, välstånd 
och värdighet än under medeltiden.  

 
 

Minskar ångest 

Att ge sig hän åt rädslan för sitt eget liv, att bojkotta modet och 
kreativiteten i åsikterna om bättre lösningar innebär att dölja sin 
egen brist på mod och idéer, som föds ur min rädsla som en plikt 
för mina medmänniskor, och att använda de räddande idéerna 
för mitt och mina medmänniskors liv och att hindra livet genom 
rädsla är en ödesdiger argumentationsfälla, som påstås ge 
trygghet men som producerar motsatsen, nämligen död och 
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fattigdom. Det betyder inte att allt som är vetenskapligt och 
uppenbart grundat för att säkra vår framtid ur dagens synvinkel 
inte får genomföras för att minimera skadorna på hälsa, liv, 
välstånd, demokrati och frihet.  
 
Oavsett om rädslan är verklig eller inte. Rädslans inverkan på 
hälsa, kreativitet och psyke är avgörande. På grund av den 
rädsla som i decennier permanent har skapats i befolkningen 
genom medierna utan utbildning om sambanden mellan rädsla 
och effekt på hälsa, frihet, demokrati och kreativitet, blir det 
alltmer uppenbart att vi bör inrätta en global direktdemokrati för 
att kunna forma en ny global etisk samhällsmodell. 
Det finns lösningar: Bli direkta demokrater och ifrågasätt all 
information från politik och vetenskap tills ni förstår dess 
innebörd. Kräva av politiker och media att all vetenskap och nya 
icke-industriellt organiserade studier med för- och nackdelar 
konsulteras för evidensbaserade beslut och åtgärder mot rädsla 
och publiceras i media på ett begripligt sätt för alla. 
Låt inte åsikter och halvsanningar utan bevis förvränga era 
hjärnor till vetenskapliga skräckfakta! 

Avvisa skrämselpropaganda och rapporter som ett odemokratiskt 
verktyg och ett angrepp på demokratin samt på ditt IQ, din hälsa, 
ditt oberoende, din värdighet och ditt självbestämmande, och 
iaktta alla vetenskapligt evidensbaserade skyddsåtgärder. 

Mänsklighetens historia visar att den kreativa potentialen hos 
varje icke-född person saknar befolkningarna i deras fortsatta 
utvecklingssteg (frihet, hälsa, livsförlängning, välstånd, etik och 
direktdemokrati). Barn föds nämligen som snabblärande genier. 
Samhället och skolorna, förutom att lära ut ABC och en 
ämnesspecialisering, organiserar minskningen och 
konditioneringen av barnens geniala innovations- och 
tankeförmåga.  
Därför är alla nyfödda välkomna och stärker suveränen i en 
direktdemokrati med de möjligheter som hans intelligens 
inte är förminskad.  
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Många av de genier som vi har att tacka för vår allt snabbare 
utveckling skulle inte ha fötts under de senaste 100 åren. Vår 
värld skulle se dyster ut. Siffrorna i statistiken över den globala 
befolkningsutvecklingen bevisar också detta: Med fler människor 
i världen kan vi leva längre och föda fler människor på ett bättre 
och mer hållbart sätt.  

Det är de 90 procent av miljarderna av medelklassens, 
arbetarnas och tjänstemännens miljarder, och de underdogs, de 
människor som lever i fattigdom, vars skolproducerade kreativitet 
dämpas, hålls desorienterad i rädsla och kreativitetens IQ 
minskas av artificiellt skapad medieinformation (falska nyheter 
och utspridda obskyra konspirationsberättelser utan bevis), där 
varje individ utan rädsla för framtiden globalt skulle kunna bryta 
rädslans makt med sin frigjorda kreativa kraft och de idéer och 
koncept som uppstår ur den med lämplig kreativ utbildning. 

Det finns "kunniga människor, läkare, forskare, konsthistoriker, 
politiker, fritänkare, mäktiga människor och journalister" över hela 
världen, laterala tänkare, från medelklassen, som skyddar oss, 
delvis med risk för sina jobb eller sina liv, och som kan 
klassificera falsk eller överdriven information om rädsla på rätt 
sätt, följa upp den empiriskt och tänka logiskt utan "rädsla", samt 
förklara de korrekta sambanden för oss på grundval av 
vetenskapliga fakta.  
 

Genom majoriteterna av de kunniga i befolkningarna uppmanas 
regeringarna och de mäktiga samt medierna att korrigera 
informationen och den resulterande handlingen, att väga alla 
empiriska fakta och möjligheter via Internet, tills man förverkligar 
skyddet av befolkningen och demokratin i lagarnas, 
grundlagarnas och de mänskliga rättigheternas namn. Vi har 
övervunnit denna svåra tid av öppet feodalt styre i de flesta 
länder, eftersom till och med de framsynta och mäktiga har insett 
att endast främjandet av kreativitet, hälsa, förlängning av livet 
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samt välstånd och frihet hos en stor del av världens befolkning 
säkerställer livet, inklusive deras egen överlevnad, i tillgivenhet 
och fred med deras unika välstånd och liv.  

Den klassiska medicinska forskningen är på väg att ge 
människorna (och i första hand de mäktiga) den länge 
efterlängtade förlängningen av hälsosamma och många liv 
genom föryngring av kroppscellerna inom 20-30 år. Men på 
grund av de begränsade ekonomiska möjligheterna för stora 
delar av befolkningen kommer en ny terroristisk skyttegrav att 
dras mellan de moderna nästan odödliga (upp till cirka 20 % av 
befolkningen som har råd med eller inte kan få dessa 
livsförlängande läkemedel på grund av att regeringen blockerar 
tillgången) och de svackor och dödliga (cirka 80 % av 
befolkningen som inte har råd med ett läkemedel som föryngrar 
kroppens celler). För att förhindra detta måste man utveckla ett 
genprogram som gör hälsa och cellföryngring tillgängligt globalt 
och gratis för alla människor på ännu kortare tid. Fundacion 
Liedtke stöder ett forskningsprojekt om cellföryngring med en app 
för sociala nätverk som heter "www. aimeim.info" så att vi kan 
förverkliga en positiv etisk värld där alla människor kan njuta av 
århundraden av tid och välstånd, hälsa och frihet för att 
ytterligare expandera och bygga upp sitt tänkande, sitt 
medvetande och sin kreativitet för att utveckla en etisk, hållbar 
och symbiotisk värld med naturen som en "co-world". De 
mänskliga rättigheterna i FN-stadgan och demokratiernas 
konstitutioner garanterar oss en fri utveckling av personligheten 
utan feodalt styre, slavarbete, tortyr och rädsla. Detta är de 
senaste århundradenas svårförtjänta högsta frihetsgods, som 
stärks av en växande och mer medveten världsbefolkning utan 
rädsla och av FN i allt högre grad. Vår tusenåriga historia bevisar 
det; 

Fler människor = fler mänskliga rättigheter, mer frihet,  
mer välstånd, mer hälsa och mer liv,  

mer kunskap 
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Varje människa har med sig ca 1200-1500 gram genetiskt 
skapande, men delvis blockerat av rädslans hjärnmassa. 
Historiskt sett är vi skyldiga kanske 2000 hjärnor utan 
sinnesminimerande rädslor (2,4 - 3 ton hjärnmassa i ca 150 
miljoner ton hjärna hos 110 miljarder människor som hittills levt i 
mänsklighetens historia - ca 0,000002 % - som också förföljdes, 
eliminerades eller avrättades) vår utveckling av frihet, hälsa, mat 
och vårt i dag - i en historisk jämförelse - tre eller fyra gånger 
längre liv. I dag finns det ca 10 miljoner ton levande mänsklig 
hjärnmassa på planeten jorden, varav ca 100 000 ton hjärnor 
(700 000-800 000 människor eller ca 0,01 %) som genom 
kreativitet redan är entdimmade i olika stadier under de senaste 
70 åren. Det är deras förtjänst att vi har en särskilt snabb och 
delvis hållbar efterfrågetäckning i samhällena. Denna frigörelse 
av kreativitet och dess användning kommer att fortsätta att 
utvecklas exponentiellt. Om 10-20 år kommer vi att ha 5-10 % 
människor som har frigjort sin kreativitet (500-1000 gånger fler än 
i dag), som kommer att fortsätta att genomföra denna process 
och som bara vill producera hållbara resurser så att människor 
och djur i och med naturen kan leva tillsammans enligt etiska 
principer. I detta syfte måste den rädsla som medierna skapar i 
samhället minimeras med hjälp av en ny medielag (baserad på 
FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna och de neurologiska 
och epigenetiska forskningsresultaten från det nya årtusendet) 
med en mediekod. Visselblåsare som Julian Assange eller 
Edward Snowden och deras skydd av samhället har en viktig 
systemkorrigerande och kreativitetsaccelererande betydelse för 
denna revolutionära men nödvändiga utveckling för överlevnad 
med etiska och hållbara kreativitetsresurser hos människan utan 
rädsla inför makthavarna, makthavarnas kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna eller deras imperialistiska strukturer. 
Varje människa måste ha rätt (det är hennes mänskliga rättighet) 
att leva permanent och hälsosamt utan iscensatt rädsla och även 
utan användning av kapital, att skilja sin kunskap, sitt 
medvetande och sin personlighet från skräp, rädsla och 
livsminimerande innehåll genom en selektiv uppfattning av 
innovationer, att skilja mellan livsuppehållande och livshotande 
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information. Han måste ha rätt att välja och, om han så önskar, 
att utvecklas, att lära sig nya yrken i vilken ålder som helst med 
ett friskt sinne och en fräsch kropp, att studera, att ägna sig åt 
konsten, människorna, naturen eller sig själv och sin egen 
skapande kraft, och att inte göra någonting, tillfälligt eller 
permanent, i det evolverande hållbara överflödssamhället, med 
självlärande program och robotar, i synnerhet som "ingenting" är 
en relativitet som är oskiljaktig från skapelsen.  

Mänsklighetens historia visar att växande kreativitet möjliggör 
hälsa, längre liv, välstånd för alla människor och en naturlig och 
ren miljö, hållbart producerad mat, energi och resurser samt en 
ständigt växande kreativitet hos alla människor genom ny 
information. 

"Människans svärmiska kreativitet eller intelligens... 
får dem att bli skapare." 

Redan i dag skyddar mänskligheten sig själv och naturen från de 
banala makthavarna genom att föra vidare vetenskapens nya rön 
till befolkningen, så att de art- och naturbevarande 
framtidsmöjligheterna får utrymme för förståelse och 
demokratiskt handlande, och innovationer och information som är 
resultatet av folkets svärmintelligens och som tjänar till att bygga 
upp och utvidga deras framtid sprids över hela världen via 
Internet. 

 
 
En andra upplysning börjar: världssamhället, som vår historia 
under de senaste 50 åren visar (trots de krig som iscensätts av 
de banala maktstrukturerna), blir allt starkare enligt denna 
tolkning av kreativitetens tillväxt genom en ökande 
världsbefolkning på 10 eller 20 miljarder människor, och ett 
permanent och hälsosamt liv i välstånd för varje människa med 
en växande svärm av kreativitet. Nu har vi nått en punkt där 
denna process inte längre kan vändas utan en global förintelse 
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av kreativitet, och mänskligheten kommer för första gången att 
växa in i en hållbar, etiskt utformad tidsålder av fred utan 
begränsningar för den globala svärmintelligensen hos en 
obegränsad världsbefolkning.    
     
När politiken och medierna gör upp; 
 

"Fler människor = mer kreativitet 
= 

Mer etiska och hållbara lösningar" 
 

Vi får det bästa av alla möjliga världar. 
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Mediekod 2014 

 
Intelligens och hälsofrämjande eller 
deras minskning med hjälp av information måste 
markeras. 
 

 
 
De farhågor som sprids och framkallas av regeringar och media, vilket framgår 
av ny publicerad neurobiologisk och epigenetisk forskning, kräver att man 
publicerar en: 
 

 Mediekod 
 

Överdriven, falsk och negativ information skadar kroppen,  
intelligens, frihet och demokrati. 

 
De ökar bara vinsten och makten   

av diktatorer, politiker och enskilda företag.  
och inte hjälper folket  

eller utvecklingen av demokratin.   
 

Vi, offren,  
De felinformerade, de som vilseleds av staten och medierna, konspiratörer, 
brottslingar och förövare av skador, kommer att gå samman i landsgrupper 

som kränkta parter runt om i världen och lämna in konstitutionella 
stämningsansökningar mot medierna och regeringarna i de länder som inte 

förhindrar minskningen av hjärnans nätverksbyggande, människans 
förslavande av sinnet och stoppar IQ-minimeringen av befolkningen i deras 

land.   
 

Vi är  
mer än 2 till 2,5 miljarder depressionsbenägna  

Människor i världen,       
över 100 miljoner människor dödas tidigt varje år,   
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de otaliga för deras intelligens,  
kreativitet och frihet,   

de icke kvantifierbara diskriminerade,  
de marginaliserade och de kreativa,  
de som tillhör andra trosriktningar,      
det alltför stora antalet brottslingar,  
mördare, diktatorer och terrorister,     
de fatalister och fanatiska troende,    

de som utförde mordturnéer och självmordsbombare,    
som satte miljarder människor i skräck,  

de exploaterade och frivilliga  
Människor som lever i slaveri,   

de miljarder som berövats möjligheten att utveckla ett hälsosamt liv,   
de miljarder människor som berövats sin positiva framtid och de som föds i 

framtiden  
samma sak händer dig.    

 
 Vi stämmer för: 

Underlåtenhet att lämna bistånd, medhjälp och organisation. 
Brott mot rättigheterna enligt högre rätt. 

samt en minskning av befolkningens IQ.  
för kroppsskador på hjärnan med följden av den begränsning som 

garanteras i de grundläggande lagarna eller grundlagarna och i staternas 
straffrättsliga lagar.  

Rätten till personlig frihet,  
 kränkningar av mänskliga rättigheter och konsumenträttigheter  

och 
 FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna  

personlighetens fria utveckling 
 

Anstiftan, medhjälp och organisering. 
 genom era organ och pressmeddelanden från: 

Mord 
Terrorism, 

Exploatering, 
Brott, 

Frihetsberövande, 
till frivilligt slaveri, 

till minskning av intelligens och kreativitet 
av befolkningen 

och begränsning av konkurrensen i förhållande till 
andra ekonomier, 
för att främja krig, 

och av rädsla,         
målinriktad minskning av IQ 
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av populationen samt underflödet  
av demokrati. 

 
Vi kräver:  

Märkningskravet för medieinformation.   
Eftersom konsumtionen av genetiskt förankrade beroendeframkallande 
och subtilt, latent - rädsloskapande negativ medieinformation minskar 

intelligensen och hälsan, kan konsumenten och konsumenten endast skydda 
sig genom förvarning och märkning.  

från negativ information.   
 

Denna förvarning är nödvändig eftersom:   
a.) Konsumtionen av negativ medieinformation orsakar mutationer i 

mottagarens synapser som blockerar hans framtida visioner och kreativitet, 
 

b.) aktiveras av negativ information genom det genetiska program för rädsla 
och beroende som finns hos alla människor (beroende av ytterligare negativ 
information) och fortsätter att förlora sin ursprungliga beslutsförmåga under 

beroendepåverkan.  
är starkt begränsad,    

 
c.) för att hans förmåga att kombinera är dämpad eller avstängd, inklusive och 
i jämförelse med hans visionära förmåga, uppfinningsrikedom, kreativitet, som 

är närvarande utan rädsla, och den kreativa nätverksintelligensen.  
och därmed dess ursprungliga möjlighet att  

personlighetsspektrumet minimeras avsevärt,   
 

d.) de ohälsosamma rädsloreaktionerna kan sätta sig epigenetiskt och 
neurobiologiskt hos honom och överföras till hans barn.   

 
Negativ information är därför  

människans värdighet,  
mänskliga rättigheter,  

straffrättsliga bestämmelser,  
kränker demokratin samt författningar och grundläggande lagar  

och deras skadliga effekter på hälsa och kreativitet 
 i befolkningen.   

 
De svarande  

har inte skyddat oss och varnat oss för detta, trots bättre kunskap som 
erhållits genom de nya neurobiologiska och epigenetiska forskningsresultaten, 

liksom evolutionär och beteendevetenskaplig forskning: negativ, 
ångestframkallande och kränkande information om människans 

värdighet, medierapporter, spel och filmer,  
IQ och kreativitet tillfälligt  
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(minska den positiva synförmågan under fokusering av den negativa 
informationen upp till 100 %).   

minska hälsan eller orsaka sjukdom och minska motivationen  
att forma framtiden på ett positivt sätt.  

 
Hinder för läkning och botemedel 

De svarande har dessutom agerat uppsåtligt sedan 
de har dolt erkännandet av konsten 

Räddningsprocessen för mutationer genom negativ information eller 
nocebos, 

som vänder på minskningar av hjärnans konnektivitet eller IQ via 
spegelneuroner i hjärnan, vänder på intelligensbegränsningar genom 
neurala baypasses och överför kreativitet från kulturen (teknik, konst, 
litteratur) till befolkningen, vilket möjliggör hälsa, kreativitet, frihet och 

välstånd för ett folk. 
 

Vi är inte  
för en begränsning av pressfriheten, men för märkning av negativ 

information samt mot att hälsoneutral och positiv information blandas med 
negativ information, eftersom det skadar hjärnan fysiskt och kroppen psykiskt 

genom sjukdomar samt självbestämmandet, personlighetsutvecklingen och 
utvecklingen av empati med andra människor samt är en betydande 

belastning för social- och hälsovårdssystemen.  
 

Vi är emot detta:  
Kreativiteten och helandet av det mänskliga neurala hjärnnätverket och 
en högre svärmintelligens hos befolkningen hindras av regeringens och 
mediernas blockeringskort för att främja kreativiteten hos befolkningen.  

 
Vi är emot detta:  

Demokratin som regeringsform är så skadad av människans inre rädsla 
och uppdelning av människan att man kan se inom landet en rädsla och 

bakåtsträvande diktatur av mentala avgränsningar och utifrån 
"regeringsbeslut och valbeslut som strider mot grundlagen och de 

mänskliga rättigheterna".  
och därmed  

Demokratin blir i sig själv antidemokratisk  
det vill säga vänd mot sig själv. 

 
 
Negativ medieinformation, spel och filmer kan leda till upp till 30 % lägre IQ, 
minskad kreativitet, brottslighet, fientlighet, utestängning, rasism, fascism, krig, 
pessimism, depression, fattigdom, beteendestörningar, sjukdomar, negativt liv 
och upp till 28 % för tidig död. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Positiv medieinformation, filmer och spel som är märkta med logotypen nedan 
främjar IQ, välstånd, personlighetsutveckling, vänskap, makt att forma 
framtiden, kreativitet, självbestämmande, frihet och demokrati och leder till ett 
längre och hälsosammare liv. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
72 

 
Kreativitet är nyckeln 2019-2020 

                             
              

Som uppfinnare och nybörjare inom konsten på 60-talet ställdes 
jag gång på gång inför frågor som kultur- och 
utbildningsinstitutionerna inte kunde besvara på ett 
tillfredsställande sätt. 
Som ung ville jag ha vetenskapligt bevisade och på vetenskaplig 
grund baserade klarheter, eftersom miljontals medborgare liksom 
jag kände att det helt enkelt inte fanns några logiska svar på våra 
frågor om kreativitet i konsten eller hur vi kan bli mer kreativa, 
trots att vi genom miljontals exempel och vår historia kunde se att 
kreativitet säkrar vår hälsa, värdighet, frihet, suveränitet, vårt 
välstånd och vår framtid. 
 
De viktigaste frågorna var: 

Vad är konst och har den en mening? 

Är konstverk bara kungens nya kläder, image och marknadsföring eller 
finns det något bakom kläderna som ska döljas för befolkningen? Om 
allt förklaras som konst blir innehållet suddigt och kläderna fortsätter att 
ta form i den mentala dimman.   

Har ingen ännu kommit på tanken att ansträngningarna att fördunkla 
och beröva sinnena modern konst är en larmsignal som visar att det 
måste finnas mer bakom konsten, i synnerhet som diktatorer och deras 
statliga propagandaavdelningar med uttalanden som liknar dem som 
dagens konstprotagonister gör bara intensifierar sitt inflytande på 
befolkningen genom att glåmiga och misskreditera den moderna 
konsten, ända fram till och med uteslutning och bestraffning av 
konstnärerna. Används konst bara för att spekulera och tjäna pengar? 
Men frågan om konstens betydelse är fortfarande öppen, varför 
denna tabubeläggning från statens och konsthistorikernas sida? Vad 
är det för fel på den? Det är inte meningsfullt att konsthistoriker och 
konsttidskrifter eller staten gör en så stor propagandainsats ända upp 
till skolundervisningen, om det inte finns något att upptäcka bakom 
konsten.  
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Ger berövandet av konstens sinnen näring åt ett egoistiskt 
klassmedvetande med inbilskhet och uteslutningar, eller fördunklar 
det bara den mänskliga andens, konstobservatörens, verkliga storhet. 
Ska den bildade borgarklassen, nu när religionerna har allt mindre 
förmåga att uppfylla uppgiften att underkasta sina anhängare Guds 
ord och kyrkans dogmer genom resultaten av den vetenskapliga 
forskningen, utbildas till att med hjälp av konsten bli 
desorienterade, hjälplösa troende på staten? Kan konsthistorikerna 
bli de nya prästerna som måste tro på ordet utan förbehåll, annars 
kommer de avfälliga, oanpassade och icke underkastade till dess 
anda att uteslutas från konstgemenskapen och de bildade 
medborgarna. 1.) 

Är allt detta bara teori? 

Eller har konsten en hemlig, vetenskapligt och empiriskt begriplig 
betydelse för samhällsutvecklingen, eller är det bara så att 
skolsystemen (som infördes i början av den industriella tidsåldern) är 
föråldrade? Är det kanske till och med båda sant?  

Om man kan bevisa att det finns en konstgjord formel talar allt för att vi 
är epigenetiskt manipulerade. 

Jag ville följa dessa frågor med sökandet efter en konstformel också på 
grundval av nya neurobiologiska forskningsresultat. 

Mitt sökande efter en formel för alla konstarter belönades 1979, men 
det var inte förrän 1988 som jag slutligen hade infört konstformeln som 
en grafisk symbol för mänskliga skapelser (vilket motsvarade den 
begäran som Joseph Beuys gjorde till mig 1984 om att förklara alla 
mänskliga skapelser, dvs. konsten under alla epoker, för alla på ett 
mycket enkelt, tydligt och lättförståeligt sätt). I boken "Der Schlüssel 
zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Nyckeln till konsten - konstens gåtor 
lösta) introducerade jag 1990 konstformeln för subjektiv och objektiv 
konst för allmänheten i Tyskland, och 2019 utvecklade jag ett 
konstvärderingssystem med ett konstcertifikat för konstverk kallat 
"Artinvest", som tydligt skiljer konst från dekoration genom 
innovationsinnehållet och innovationsnivån i verket.  
 
Formeln för konst och utveckling 2.) 
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Livet + medvetandeutvidgning = konst 

 
 
 

Konstens lag är:  

"Upplösning av konstens och konsthistoriens gränser eller medvetande 
genom konst."   

 

Konstens rätt och samhällsutvecklingen 

"Den offentliga tillämpningen av konstens lag leder till att gränserna för 
kreativitet, intelligens och hälsa avskaffas och till ett välmående 
välstånd i samhällena." 

 
"Konstens högre nivå framgår av Hegels dialektik med tes, antites och 
syntes som tillämpas på konsten i varje konstverk, och är således själv 
ett konstverk som en process som synliggörs i bilden."    
Hittills har formeln inte publicerats i Tyskland eller införts i 
skolornas läroplaner. 
Att blockera befolkningens kreativitet genom att inte introducera 
konstformeln samt att låta IQ sjunka genom rädsla för att sprida 
information 3.) hindrar demokrati, evolution och andlig utveckling samt 
ett folks välstånd. Politikerna agerar medvetet eller omedvetet genom 
att underlåta att hjälpa och genom att hjälpa och uppmuntra inte bara 
mot grundlagen eller landets konstitution, utan också mot "reglerna 
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enligt högre rätt", som i slutändan står över lagstiftaren och som 
ledde till att nazistförbrytarna dömdes i Nürnberg. 
 
Politiker och enskilda medier skulle i dag kunna ställas till svars 
för att de publicerade forskningsresultaten inom neurobiologi och 
epigenetik är dolda och aktiva medhjälpare till slaveri, 
exploatering, frihetsberövande och kroppsskador på hjärnan, 
samt brott mot "Regler enligt högre lag",  
 
a.  När medieinformation som gör människor sjuka genom att skapa 

rädsla och som krossar IQ sprids utan varningsmärkning 
(märkning och varning som för tobaksvaror), 

 
b.  om reparationen av neuronala nätverk genom konstkännedom och 

återställande av hälsa, kreativitet och ökning av IQ hos människor 
förhindras av konstformeln.  

 
Det sammanhang som uppstår: 
 
IQ-sänkning på grund av negativ information  
plus att stänga av genreparationer och överföring av kreativitet genom 
konstformeln skapar samhällen där kreativiteten är inlåst i ständig 
rädsla. 
 
 
 
 
Politiker och media är förvånade,  
att populism och rasism, religioner och segregation från andra 
människor också vinner mark i andra länder, som Frankrike och USA, i 
takt med att IQ sjunker.  
 
Tidsrubriker den 28 mars 2019 och undrar:  
 
"Vi brukade vara smartare. Under flera årtionden har IQ i 
industriländerna ökat, även i Tyskland. Under flera år har den sjunkit. 
VARFÖR?"  
 
Den omvända Flynn-effekten inträffade. James Flynn upptäckte på 
1900-talet att IQ i industrialiserade länder ökar årligen. Tydligen är 
Tyskland epigenetiskt blockerat från att känna igen konstformeln. Det 
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framgår tydligt av IQ-artikeln av Nataly Beuel, Nike Heinen och Tanja 
Stelzer i veckotidningen "Die Zeit". Trots alla forskningsresultat från 
epigenetiken finns det fortfarande inga rapporter om konstformeln och 
dess positiva effekt i Tyskland. I Spanien - åtminstone regionalt - 
rapporterades om formeln i detalj redan 1992 och principen förklarades 
av en tidning i 52 veckoartiklar under rubriken "Art Puzzle Solved".  
 
Först och främst måste jag förstå varför vi - utan konspirationsteorier 
och utan konspirationer - står inför en mörk mur i den andliga 
utvecklingen, inte bara i Tyskland utan också i andra länder. Redan 
1910 kallade Kandinsky i sin bok "The Spiritual in Art" detta etiska 
evolutionära hinder mot välstånd och mot en positiv utveckling för alla 
människor för "den svarta handen".  
 
Samhället, medierna och politikerna är i princip oskyldiga till detta, 
eftersom man kan anta att deras handlingar inte är tydliga för dem och 
därför inte medvetet styrs av dem. Det finns inte heller några 
överenskommelser eller tysta överenskommelser i några hemliga 
gruppers intresse om att hindra befolkningens mentala utveckling för 
att kunna utnyttja dem bättre eller för att hålla dem oförmögna att 
tänka, för att lära dem mentalt fel, så att de kan manipuleras och 
användas som en väljarmassa med hjälp av medierna i nästan vilken 
riktning som helst. Den parlamentariska demokratin var det viktigaste 
steget på vägen mot en bättre värld med direktdemokrati fram till 
dagens utveckling av internet. Det går inte att erkänna att 
parlamentariker eller partier (som i diktatoriska system) försöker 
blockera befolkningens IQ genom rädsla och tillgången till nya 
innovativa konstverk genom felaktig information, så att de vill få sin 
legitimation för ett 1000-årigt styre och förhindra direktdemokrati. Det 
går dock inte att förklara varför kunskapen om vad konst är och att 100 
000de konst- och upphovsrättsprocesser i hela världen inom alla 
konstarter empiriskt för alla konstverk juridiskt och konsthistoriskt 
bevisar inte erhålls.  
 
Hur reagerar de som är verksamma på den etablerade 
konstmarknaden på offentliggörandet av konstformeln? 
Konstkritikern Kenny Schächter berättar i Arte-filmen (från 2017, 
regisserad av Grit Lederer) om den internationella konsthandlaren 
Larry Gagosian med 14 gallerier. Kenny Schächters filmcitat: 
"I konstvärlden är det fortfarande som i maffian, när omerta uttalas 
finns det "hemlighetsmakeri", precis som i maffian finns det regler som 
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ingen talar om.  Konstvärlden omsätter 60 miljarder dollar per år. 
Förmodligen den största verksamheten med minst information om hur 
mekanismerna fungerar. Larry Gagosian, konsthandlaren i filmen: "Om 
folk inte förstår det är de inte en del av den här världen." (Omerta är 
maffians hederskodex. Maffiaordspråk: "Den som är döv, blind och stum lever 
hundra år i fred.") Reaktionen från konstmarknadens aktörer har undvikit 
att de kränker mänskliga rättigheter och lagar samt att de strider mot 
museernas pedagogiska uppdrag, men också att de tänker för 
kortsiktigt och agerar mot sina egna vinstförväntningar, vilket framgår 
av jämförelsen med den växande bokmarknaden via Internet. De 
initierade konsthandlarna ser konstmarknaden som sin egen 
avgränsade monopolverksamhet och anser att de måste skydda de 
vinster som uppstår genom att hemlighålla en lättbegriplig konstformel. 
Detta är själviskt och hindrar utvecklingen av kreativitet hos 
befolkningen i allmänhet, skapar förvirring i bedömningen av konst och 
uppmuntrar till bedrägerier om vad som är konst eller dekoration. 
Dessutom är det kontraproduktivt och fel för utvecklingen av 
konstmarknaden, för med en global öppning eller demokratisering av 
konstmarknaden för befolkningen genom konstformeln kommer 
marknaden för konstverk, konstnärer och kreativa produkter att öka 
hundrafalt på grund av en högre efterfrågan och högre priser för 
objektiva konstverk (innovativa verkliga konsthistoriska verk) och 
subjektiva konstverk (dekoration). Marknaderna kommer att delas upp i 
objektiv och subjektiv konst, men båda kommer att växa snabbare. För 
att öppna vägen till konsten för museer, konstälskare och allmänheten 
har Fundacion Liedtke utvecklat ett konstcertifikat kallat "Artinvest" 
som, baserat på innovationerna i verket, klargör om verket i fråga är ett 
äkta konstverk (objektiv konst) eller en dekoration (subjektiv konst). (se 
även: www.freebocks.gratis) 
 
 
Men man måste gräva djupare än konstmarknaden och gå in i 
beteendeforskning om man vill veta varför vi är betingade av att inte 
få tillgång till vår genetiskt tillgängliga kreativitet. Det visar sig att 
kreativitet inte ens i skolsystemet är representerat eller felaktigt 
representerat. Konst hyllas som ett genidrag och inte dokumenteras 
och tränas som en innovationsprocess som man kan lära sig. En 
konstformel som ger barn en lätt tillgång till selektiv uppfattning av 
innovationer (barn föds som lärande genier med en redan finmaskig 
hjärna) undanhålls inte bara för barn utan för hela befolkningen. 
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Barnets genialitet skadas eller dödas av 1700-talets 
skolinformationssystem. Hur mycket hjärnresurser och hållbar 
innovation förlorar samhället på vägen?   
 
Det blir uppenbart att man inte ens på konstakademierna lär ut 
skapandeprocessen med hjälp av en konstformel, utan att det är de 
tidigare teknikerna som står i förgrunden. Det är mycket svårt för 
eleverna under dessa förhållanden att få utlopp för att skapa konst, att 
vara kreativa.  
 
Ingenjör av innovationer? 
Universitet och högskolor undervisar inte i innovationsteknik enligt 
formeln. Den studerande kan inte erhålla en ingenjörsexamen eller en 
doktorsexamen i innovationer. 
 
Men på samma sätt som befolkningen under 1400- till 1700-talen lärde 
sig läsa och skriva med hjälp av tryckpressen, kommer ungdomarna att 
lära sig en helhetsbild av skapelsen och innovationerna, liksom deras 
evolutionära utveckling, på Internet med hjälp av en selektiv bild av 
formeln i självstudier. Den utbredda hyperaktiviteten - som en väg ut ur 
samhällets gamla värderingar som är i upplösning - kommer till dess 
hjälp. 
 
 
 
 
Vad är poängen med den gamla undervisningstekniken?  
Felaktigt utbildade beslutsfattare som är tränade i samma system gör 
staten och folket en otjänst genom att använda det pavlovska 
systemet, som är begränsat och administrerat.  
Fortsätt att lära ut innehåll (som började med industriåldern - tack och 
lov - och utbildade arbetare för maskinerna, men för nutid i brist på 
framtida koncept, eftersom ni inte utbildades i tillämpningen av själva 
kreativitetsformeln). De gamla skolkoncepten kommer inte att vara 
tillräckliga i den nya tid som har börjat för att ge alla människor 
välstånd och hälsa och för att förverkliga en demokrati som garanterar 
mänsklig värdighet.  
 
Kommer det att bli mer social oro på medellång sikt? 
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Vad ska människor göra i framtiden, vars kreativitet har undertryckts av 
staten och dess skolsystem, och där maskiner, datorer och ständigt 
utvecklande program tar över det ständigt repetitiva arbetet?  
 
Vi har bara ett alternativ om vi inte vill hamna i revolutioner, 
fördelningskrig och splittring av samhällen med efterblivna eller 
högerorienterade ideal:  

- öppna upp kreativiteten med konstformeln i skolorna och hos 
befolkningen,   

- Märk ångestframkallande, negativ medieinformation (t.ex. 
tobaksprodukter),  

- säkerställa en grundläggande nivå av välstånd för alla 
människor. 

  
 

Forskningen visar: Genetiska och kognitiva förmågor är inneboende i 
allas gener för att återuppliva deras genialitet. Den genomsnittliga 
IQ:n i befolkningen kommer att öka igen. 
 
Effekten av återupplivandet av människans geniala förmågor blir 
uppenbar inom tre till sex månader.  
 
Politikerna tror fortfarande (trots att erfarenheterna från internet och 
sociala medier visar på motsatsen) att för mycket kreativitet i 
befolkningen kommer att kasta staten (eller politikerna) ut i kaos.  
 
Det är inte sant. Det är tvärtom.  
Stater och företag blomstrar med en framtidskraft som tidigare var 
okänd, vilket vi till exempel kan se i Internetföretagen. Detta kan 
skrämma dem som tänker i det gamla skolsystemet och leda till 
nedläggningar. För den nytänkande personen ger det glädje och 
öppnar framtiden för honom. Med en basinkomst kommer människor 
bara att ta på sig de jobb som de anser vara roliga eller meningsfulla. I 
Tyskland arbetar redan idag 5 miljoner människor frivilligt. Människans 
veckoarbetstid kommer att minska, vilket vi kan se av siffrorna för de 
senaste 100 åren. Staten måste komma bort från det faktum att 
företagen är arbetstidskontrollanter och "skatteindrivare" för arbetare 
och tjänstemän. Nya arbetsmodeller kommer att utvecklas som fångar 
upp benägenhet, sinnesskapande, arbetstid, utbildning, aktuellt mentalt 
och fysiskt tillstånd, ansvarsskyldighet via delade metadata och 
privilegiet att arbeta för det gemensamma bästa genom att låta den 
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anställde reglera och fördela sin egen arbetstid som han eller hon vill. 
Också här kan onlineföretagen redan dra nytta av sina erfarenheter. 
Arbetet blir en hobby och en belöning. De första ansatserna till detta 
är NWoW - New World of Work eller New Way of Working. 
 
Konstformeln införs i skolans läroplan. Konstitutionen eller grundlagen 
garanterar kreativt skydd och omfattar rätten att få utbildning i 
konstform samt att negativ hjärnskadande IQ-minskande 
medieinformation, filmer, foton och spel måste markeras och inte får 
blandas med normal information enligt artiklarna i konstitutionen eller 
grundlagen.  
 
Den nya populära sporten kallas för att uppfinna, skapa konst och 
utveckla nya bättre hållbara och etiska koncept för idag och imorgon. 
Var kreativa, bli skapare och lev ett meningsfullt liv och förverkliga 
positiva idéer och ta dem till världen. 
 
Från min egen erfarenhet  
 
Efter det att jag 1988 konsthistoriskt och vetenskapligt hade 
bevisat att den grafiska konstformeln är en innovationskod, 
utvecklade jag 1989-1993 nya format (TV, tryck och radio) med 
konstformeln för medierna, för att göra formeln känd för allmänheten 
för att öka kreativiteten och förbereda oss för den nya, förutsebara 
tiden med en allt snabbare utveckling av innovationerna i världen och 
för att frigöra den genetiskt existerande selektiva uppfattningen 
om innovationer i befolkningens hjärnnätverk, helt enkelt och 
varaktigt epigenetiskt igen; 
a. Skattjakt - leta efter konstverk på loppmarknader med konstformeln  
b. 1 000 konsthistoriska verk och dina innovationer,  
c. Lysande stjärnor - Presentation av innovationer i unga konstnärers 
verk.  
   
Efter att jag upptäckte att medierna blockerade konstformeln för 
rapporter och inte heller ville publicera den med de nya formaten, 
fattade jag beslutet att avkoda en stor konstutställning med 1 000 
originalverk av världsberömda konstnärer inom den fria konsten med 
hjälp av formeln och att genomföra den över olika konstepoker med 
musik- och litteraturverk för att dokumentera formelns giltighet för alla 
konstverk, konstarter och konströrelser.  



 

 
81 

 
Med den privat organiserade och särskilt stora utställningen skulle den 
enkla, enkla innovationsformeln, som varje åttaåring förstår, 
presenteras för allmänheten globalt med internationellt kända 
beskyddare. Jag hade då det felaktiga intrycket att utställningen inte 
längre kunde förhindra införandet av konstformeln.  
 
Från och med 1994 organiserade jag konstutställningen "art open" på 
23 000 kvadratmeter med över 1 000 originalkonstverk och som 
beskyddare hade en tysk minister, Rysslands före detta president och 
den spanska drottningen samt ansvariga chefer för museer och 
samlingar från Ryssland, Polen, Spanien, Sverige, Frankrike och 
Tyskland bekantat sig med konstformeln och övertygat om dess 
riktighet. Museerna gav mig gratis lån av verk av stora konstmästare. 
Bland dem fanns Dali, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, 
Kandinsky och hela stora utställningar om stenåldern, voodoo-konst, 
rysk medeltid, 1800-talskonst samt verk av Christo, Giger och Ernst 
Fuchs, för att förklara konstformeln med dessa verk i utställningen "art 
open - konst från stenåldern till nutid" och presentera dess generella 
giltighet över alla perioder och konstströmningar för allmänheten. 
 
Art Open var den första konstutställningen i världen som 
innehållsmässigt omfattade olika epoker och som kunde förklara 
verken med en enda formel.  
Konstverken dokumenterades med hjälp av konstformeln i sina 
kulturella innovationssteg, vilket för första gången resulterade i en 
omfattande utvecklingsorienterad helhetsbild av den successiva 
utvecklingen. Efteråt stod det klart för utställningsbesökarna: konst 
utan innovation/utveckling existerar inte. Verk utan innovation är 
epigonal dekoration.  
 
Utan att allmänheten har märkt det har formeln skrivit 
kulturhistoria. 
Som konsult kunde jag arbeta med:  
Prof. Niklas Luhmann 
Professor Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
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Jag lyckades övertyga ett antal akademiskt och socialt etablerade 
experter. Jag lyckades också övertyga andra museidirektörer om 
konstformeln och vinna dem för konstutställningen "Art Open". 
 
Utställningen öppnades den 10 juli 1999 i Essen utställningshallar.  
Besökarna hade fri entré och presentationen/utställningen var öppen 
dag och natt - dygnet runt.  
I diskussioner med staden Essen krävde man i förväg att en entréavgift 
på 20 DM per besökare skulle tas ut om utställningen fortsätter att 
byggas. Först då kunde man garantera att stadens stöd skulle 
bibehållas, vilket å ena sidan omfattade den ekonomiska sidan och å 
andra sidan en garanti för en smidig verksamhet utan hinder eller 
andra störningar eller sanktioner. Jag kunde och ville inte gå med på 
dessa villkor, eftersom jag redan 1996 hade hyrt utställningslokalerna 
på utställningsområdet med en sammanlagd yta på 23 000 
kvadratmeter för en fast summa på 200 000 mark, och villkoren för 
öppnandet i juli 1999 hade avtalats och planerats med alla sponsorer 
och långivare av verken.  
Som svar på mitt avslag kom en våg av falska nyheter och manipulativ 
rapportering i regionen som syftade till att torpedera utställningen. 
 
Messe Essen GmbH (ett företag som tillhör staden Essen) erbjöd mig 
att organisera "Art Open" som ett årligt utställningsprojekt för stadens 
räkning med små förändringar (20 DM inträde per person) och att 
skjuta den första "Art Open" 1999 ett par år framåt i tiden. På grund av 
de befintliga avtalen verkade en tillfällig flyttning och en inträdesavgift 
på 20 DM orealiserbara vid den tidpunkten. I mars 1999 beslutade 
kommunfullmäktige om en stor utbyggnad av utställningshallarna i 
Messe Essen, som påbörjades samma månad som "Art Open" och 
som drog ut på tiden i flera år. De hyrda utställningshallarna var 
avgränsade med ett brädstaket. Entrén till utställningen flyttades till en 
tidigare okänd hallingång. 
 
Enligt min nuvarande synvinkel var en stängning av "art open" planerad 
redan före öppnandet. Eftersom utställningen redan under 
byggnadstiden hindrades och saboterades. I händelse av öppnandet 
hotade man med en bombattack. Utställningsledningens kontor bröts 
in, datorerna med korrespondens och planer stals. Brevet från 
sponsorerna nådde inte fram till organisationens kontor.  
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På kvällen den 14 juli ägde en presentation och demonstration av 
konstformeln med hjälp av de utställda verken rum i samband med en 
presskonferens kl. 22.00 inför cirka 100 journalister från Ruhrområdet 
(senare visade det sig att pressrepresentanterna från utomstående 
medier vilseleddes av en officiell säkerhetstjänst i staden Essen, så att 
de till slut lämnade staden igen). Följande morgon, klockan 10 lokal tid, 
spärrades "Art Open" av genom att alla dörrar till utställningssalarna 
byttes ut. Besökare fick inte komma in i salarna och säkerhetsvakter 
kontrollerade dessutom att ingen kunde besöka utställningen. 
Utländska pressföreträdare som kom till presskonferensen avvisades 
av stadens vakter. Samtidigt förhindrade detta dock en global 
introduktion av konstformeln och en snabbare och hållbar utveckling av 
välståndet genom en stärkt innovationskraft hos folken. 
 
På svaga grunder och i strid med gällande lagar, utan hänsyn till 
konstverk av hög kaliber, utställningens unika karaktär, konstformeln 
och det konsthistoriska konceptet eller beskyddaren: 
 
Drottning Sofia av Spanien 
Dr. Norbert Blüm, förbundsminister 
Michael Gorbatjov, Nobelpristagare 
 
Konstverken har inkluderats i formeln, och den tyska grundlagen har 
ignorerats. 
 
Konstförsäkringen hade ställt som villkor att de vanliga/åldriga låsen 
skulle bytas ut mot nya säkerhetslås. Utställningsledningen var 
medveten om detta försäkringsvillkor, eftersom de hade bytt ut de 
gamla låsen mot nya säkerhetslås. Med stor risk för de högkvalitativa 
konstverken (gamla lås och uppsagt försäkringsskydd) byttes dock 
låsen tillbaka av Messe GmbH från staden Essen. En domstol 
bekräftade senare att stängningen och utbytet av lås på 
utställningshallarnas dörrar var förbjudna godtyckliga handlingar från 
hyresvärdens sida.  
 
Adolf Hitler var redan övertygad om att kreativa konstverk förändrar 
betraktarens eller läsarens neuronala nätverk i hjärnan. Särskilt 
kreativa verk med nya perspektiv eller innovationer misskrediterades 
därför som degenererad konst mot befolkningen, deras författare 
förföljdes eller, om de var litterära verk, brändes de.  
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Konfiskering eller bränning av konstverken var inte möjligt. Men det var 
möjligt att låsa in och avbryta utställningen så att verken med 
konstformeln inte blev allmänt kända.   
 
Vid den första chocken 1999 var det helt obegripligt för mig varför 
myndigheterna hade beordrat denna stängning i Tyskland med svaga 
och falska skäl, när Tredje riket inte längre existerade sedan 1945. 
 
Är en konstformel som förklarar konsten för befolkningen och som gör 
människor mer kreativa och konstkännare, vilket stärker dem och 
demokratiserar all konst, fortfarande "degenererad konst" i dag? 
Konsthistoriskt kan den klassificeras som Pop Art (i Pop Art avbildas folkets 
populära symboler och individen upphöjs till stjärna). Konstformeln förklarar i 
sin enklaste form att Pop Art och alla konstarter är innovationer, vilket gör 
varje konst till Pop Art och varje människa till en skapare.  
  
Var finns det mediala uppropet från konsthistoriker, 
konstkännare, konstkritiker, filosofer och intellektuella pionjärer? 
 

"Det verkar ha undgått dem att konstformeln har blivit en bristvara.  
är popkonstens kejsare, som demokratiserar alla konstarter och 

samtidigt avhänder sig själv." 
 

Det var först när jag en tid senare vaknade upp ur den påtvingade 
stängningens stelhet och jämförde resultaten från mina genkonstverk 
(från 80-talet) med de nya epigenetiska forskningsresultaten om 
genprogrammering och dess arv som gav mig ledtrådarna och bevisen, 
vad som hände i Tyskland 1999, ett före detta Nazi-Hitler-land, ett fäste 
och en ö för repressalier mot konsten och skaparna av moderna verk 
(som till största delen var judar), genom den epigenetiska 
programmeringen av våra förfäder och deras ättlingar. 
Den epigenetiska konditioneringen av de neuronala nätverken har lett 
till att genprogrammen har präglats av falsk information och osakliga 
nyheter i medierna mot innovationer inom konsten (degenererad konst) 
och mot det judiska folket, och tyskarnas medvetande har präglats av 
rädslorna från nazitiden. 
 
Vissa konsthistoriker anser att det är omöjligt att förklara konst med 
en formel, vilket stöds av konstälskarens egen erfarenhet att konst 
inte kan förklaras med en formel "eftersom det inte finns någon 
sådan formel". Konst ligger i betraktarens öga, är den bildade 
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borgarens populära åsikt. Detta har förändrat den epigenetiska 
konditioneringen, men har fört med sig den kollektiva rädslan för 
framtiden med dessa förändringar till dagens läge. 4.) 

 
Denna genprogrammering är, som politiken visar, fortfarande till stor 
del obearbetad i dag, men kan kollektivt raderas genom publiceringen 
av konstformeln.  
Denna möjlighet har förhindrats genom epigenetiskt präglad, 
omedveten och efterföljande lydnad mot det nazistiska imperiet än i 
dag. 5.)  

 
De tyska tidskrifterna "Prinz" och "Spiegel" rapporterade om 
konstformeln utan att misskreditera den och utan illvilja.  
Originaltexten Spiegel av Ulrike Knöfel:  
"Det var så han skapade konstformeln "liv + medvetandeexpansion = 
konst". Och i Essen vill han upplysa massornas medvetande - Liedtke 
räknar med "en miljon besökare plus XXL". Skyltar med rekordstora 
slagord ska lära förvånade lekmän vilka nya saker berömda konstnärer 
har skapat: Bredvid en målning av manéristen El Greco finns skylten 
"Extension of Body Proportions", bredvid Kandinsky "Beginnings of 
Abstraction". Sådana "innovativa uppfinningar", vill Liedtke veta, är den 
stora konstens enda hemlighet. Om amatörerna hade förstått detta 
"konstens språk" kunde de sedan själva börja arbeta med konst i en 
kreativ ateljé. Och på så sätt göra något för deras arv. Varje insikt som 
mästaren tror sig ha upptäckt har en effekt på generna." 6.) 

 
Stängningen av konstöppet och konstformeln, som fram till i dag har 
varit "tabu" i medierna, har varit till nackdel för befolkningens kreativitet 
och IQ-utveckling, och detta trots att det redan 1999 var uppenbart att 
endast kreativa och intelligenta samhällen kommer att ha en chans att 
hävda sig på världsmarknaden i framtiden och att toppolitiker, 
myndigheter och medierna i ett tidigt skede informerades av mig om 
effekterna av erkänd konst med ett brev. Om vi inte öppnar konsten 
och kreativiteten med konstformeln - som läsning och skrivning på 
1700-talet - för befolkningen, kommer vi att förlora den 
innovationsgrund som krävs för att vara framgångsrika på 
världsmarknaden.  
 
Detta beteende strider inte bara mot demokratin i allmänhet, 
grundlagen eller konstitutionerna, utan även mot strafflagstiftningen 
och FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Det är också skadligt 
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för samhällets, företagens och hela landets utveckling, antidemokratiskt 
och främjar "slavhandel med frivilliga slavar" genom att personligheten 
och intelligensen minskas och informationen om ursprunget låses in, 
kultur och innovationskraft hos ett folk samt världspopulationens 
innovationskraft och utveckling som att "låsa in och lagra i läger" 
viktiga konsthistoriska verk och förstöra samt stjäla kulturell 
egendom, vilket också tjänade till att skilja besegrade eller 
dominerade folk från sina fäders innovationskraft och att förstöra 
kunskapen om ett folks psykiska och fysiska hälsa samt dess idékraft 
som finns lagrad i verk och monument (se t.ex. t.ex. Karthago, 
Alexandria och på senare tid Stalins, Hitlers och Maos handlingar). 
Eller att konfiskera och fängsla konstverken och, som i fallet med de 
stora monumenten, förse dem med mystiska, fördunklade förklaringar 
till deras existens eller betydelse med nytt och falskt innehåll 
(stenåldersgrottor, pyramider, runda gravar, Stonehenge, 
himmelsskivan i Nebra, etc.). Den underkuvade befolkningen kunde 
utveckla så lite styrka, kreativitet, innovationer och borde inte ha 
hälsokunskaperna från de kloka kvinnornas och medicinmännens 
medicinska tillämpningar (som förföljdes och dödades). Människan var 
tvungen att villkorslöst underkasta sig religionens dogmer och de 
styrandes vilja. Med hjälp av falsk och undertryckt information 
förhindrade man kopplingen till de innovationer som fanns i den gamla 
egna kulturen, så att befolkningen inte kunde återknyta till den och stå 
upp som ett folk mot de styrande strukturerna. Folket hölls utan 
idékraft, i rädsla, sjukt och trasigt så att folket och landet lättare kunde 
utnyttjas av de styrande. Genom humanismen hävdes gradvis dessa 
stängningar av sinnet. Den parlamentariska demokratin infördes. 
Genom att lyfta fram den förlorade kunskapen om förfädernas "läkande 
processer i konsten och kulturella innovationer" kan dagens människor 
ansluta sig till den moderna tidens upplysning genom att avmystifiera 
konstverken och ha den upptäckta kunskapen till sitt förfogande. Den 
andra upplysningen (som visar att varje människa är en skapare) 
började som en signal med konstutställningen art open art i Essen 
1999, som avslutades efter fem dagar.  
 
Bör konstformeln vara tillgänglig endast för insiders och 
konstkännare och förbli hemlig för den arbetande befolkningen? 
Galileo dömdes eftersom han hade skrivit ner och förmedlat sin 
kunskap på italienska, folkets språk, och inte på latin, prästernas språk, 
vilket framgår av Vatikanens rättegångsprotokoll från den tiden.  
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En konstformel för befolkningen? 
Men fram till i dag vet befolkningen inte om detta, trots att det vid 
presskonferensen om konstformeln den 14 juli 1999 kl. 22.00 i 
utställningslokalerna för Art Open (i närvaro av och i ett personligt 
samtal om konstformeln och dess effekter på befolkningen med Zeit-
redaktören Ursula Bode) och miljontals medier som rapporterade om 
stängningen av konstutställningen Art Open den 15 juli 1999.7. Att det 
finns en lättbegriplig, empiriskt bevisad konstformel som kan tillämpas 
på alla konstformer och med vilken alla helt enkelt kan förstå konst 
genom att se den och som ett resultat av denna process öka sin egen 
kreativitet med hjälp av naturliga neurobiologiska och epigenetiska 
processer. 
 
I "Die Zeit" av den 15 juli 1999 skrev Bode i en artikel som var behäftad 
med förskräckelse och misskredit under rubriken "Spinnerpotenz" 
tvetydigt: "Liedtke är kommunikativ" och förklarade konstformeln med 
illvilja i en enda mening.  
 
Leonardo da Vinci, som skapade sina verk med vetskap om hur 
formeln fungerade, sade om processen att arbeta med denna kunskap 
i konsten: "Att se och förstå är samma sak". 
 
År 2005 publicerade jag en bok om nedläggningen av utställningen "art 
open" med titeln "Code Liedtke", som förklarar bakgrunden till 
nedläggningen ur min synvinkel. Konstformeln var korrekt och klarade 
av alla ytterligare empiriska undersökningar av miljontals konstverk, 
både av forskningen och av de mest kända konsthistorikerna. Det har 
dock aldrig förekommit någon offentlig diskussion om formeln. Det finns 
helt enkelt ingen kännedom om dess existens i Tyskland och 
information om den har undanhållits från befolkningen - eller om 
formeln har nämnts, så ytligt och med illvilja, utan att man har tagit 
ställning till formelns budskap och effekt.  
 
Har konstformeln och den öppna utställningen brutit igenom 
konsthistorikerna med full kraft med metoden för den alltför enkla 
avkodningen av all konst för befolkningen, som ett brott mot den 
omänskliga och i århundraden upprätthållna kunskapsmuren för att 
skydda den intellektuella avgränsningen från proletariatet, så att det 
senare bara kunde reagera med att olagligt och med illvilja stänga den 
öppna konsten? Konsthistorikernas och mediernas hjälplösa och än i 
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dag antisociala beteende var, enligt senare observationer, den 
konsthistoriska utmärkelsen för formeln. 
 
Är den fria personlighetsutvecklingen genom kreativ intelligens och mer 
demokrati medvetet oönskad i Tyskland 1999? Om de ledande 
politikerna inte är ordentligt informerade av sina rådgivande 
konsthistoriker, måste ni göra främjandet av kreativiteten hos 
befolkningen till en fråga för chefen, eftersom hela landets utveckling 
beror på införandet av konstformeln. EU insåg detta och förklarade 
2009 som året för främjande av kreativitet hos folket. Det har inte varit 
till någon nytta eftersom politikerna inte har fått kännedom om att 
konstformeln existerar. 
 
En vinnare av Nobels fredspris om detta: 

 
"Jag hoppas att ert banbrytande tillvägagångssätt kommer att leda till att 

många människor får en mer omfattande och omedelbar bekantskap med 
 med konsten.  

Jag tror att det i vår tid är en särskilt viktig fråga. 
 och ädel uppgift." 

 
Michail Gorbatjov 

Nobels fredspristagare / Beskyddare av den öppna konstutställningen Código Universo art 

 
Vad är det som gör att samhällenas etiska utveckling är så svår 
trots upplysningen?   
 
Hindrar tabun som är förankrade i historien vår 
utveckling? 
 
En närmare granskning och med beaktande av de nya neuronala och 
epigenetiska forskningsresultaten visar att vi har blivit neuronalt och 
epigenetiskt förformade av vår historia med fem "hemliga 
tanketabuneringar" som grund för tänkandet i tusentals år, vilka 
kontinuerligt anpassas i dagsläget av medieinformationen, i 
kombination med en selektiv uppfattning i linje med den epigenetiska 
förformningen, så att den nya nationalsocialismen genom dessa 
uteslutningar och på senare tid bara kunde utvecklas genom den 
rädsla för framtiden som medierna ger uttryck för. Detta gäller dock inte 
bara för Tyskland, utan för alla grupper, samhällen och länder. 
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Dessa tankeförbud är så grundläggande och kodade på ett sådant 
sätt att vi inte ens kan känna igen dem som tankeförbud eller 
tabun. I bästa fall känner vi igen dem som religiösa bud, 
traditioner, politiska åsikter eller standardfraser, men inte som 
gamla epigenetiska avtryck som har bevarats fram till idag och 
som förnyas och förändras om och om igen genom ritualer, 
traditioner och information.  
 
För människans etiska utveckling är det oundvikligt att inleda en 
andra upplysning och bryta de fem tabun. 
 
 
De fem tabun för tänkandet: 
 
Tabu 1 - Endast negativ medieinformation är 
intressant.  
Läsare och tittare vill ha det så. Medieuppgifterna bevisar det. Vi 
har pressfrihet.  
 
Verkligheten  
Media-, film- och spelindustrin skapar och sprider rädsla genom att 
överbetona störande innehåll (fiktivt eller icke-fiktivt), vilket minskar 
kreativiteten och intelligensen genom negativa neuronala nätverk i 
mottagarnas hjärnor. Den förmedlar en ensidigt negativ syn på världen 
och skapar genetiskt sett ett starkt beroende av negativa nyheter, 
depression, aggressioner och krig, vilket skapar en negativ 
informationsspiral som ett selektivt perceptionssystem. Oberoende av 
den genetiskt, under miljontals år, begränsade räckvidden för de egna 
sinnesorganen på upp till ca 100 meter (enligt samtida rapporter och 
hörsägen upp till ca 100 km utan bilder) hos människor blir den 
rädsloskapande informationen om världen i vårt medvetande genom 
medierna (långt över räckvidden för våra genetiskt givna sinnesorgan, 
allestädes närvarande), så att globala och därmed nästan oundvikliga 
hot i denna värld produceras som verkliga i vår hjärna och den 
negativa selektiva uppfattningen från medierna bekräftar denna 
"extrema världssyn". Forskningen visar att vi blir aggressiva eller 
deprimerade eller både och, vilket kan återspeglas epigenetiskt i våra 
genprogram och därmed i vårt och våra barns beteende.  
Eftersom vi är genetiskt (för)programmerade för negativ 
artbevarande information av evolutionära skäl i ett slags beroende 
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befinner vi oss i en genetisk rädslofälla, som utvecklades för att 
skydda bevarandet av arten för miljontals år sedan, men som nu, 
genom makthavare och media, kan riktas mot vår utveckling och hälsa. 
Dessa gamla genetiska program med en direkt informationscirkel för 
sinnesorganen på 50-250 meter och enligt hörsägen med en indirekt 
informationscirkel på upp till ca 100 km används för maktutövning, 
exploatering och ökning av cirkulationen genom global spridning av 
information som skapar rädsla. All världens information som skapar 
rädsla transporteras av medierna in i vår hjärna, som inte är genetiskt 
förberedd för den globala massan och variationen av negativ 
information. Vi måste vänta på ytterligare information enligt vårt 
genetiska program för artbevarande (vårt genprogram skapar ett 
beroendebeteende för ytterligare negativ information). När vi väl har 
gått in i detta tillstånd av beroende genom våra genprogram för att 
söka efter orsaker och samband till den information som orsakar oss 
ångest, är vi blockerade i vår kreativa förmåga. Hopplöshet, 
depression, sinnesbrist och psykiska och fysiska sjukdomar är 
bestående. Endast ett fåtal personer kan utveckla utvägar, fantasi och 
framtidstro i denna stat, vilket vår historia visar. Vi letar ständigt efter 
mer information om orsaker till denna negativa information i medierna 
som skapar rädsla, för att återfå vår egen handlingsförmåga och kunna 
fatta kreativa beslut igen. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
I den största psykologiska undercover-studien genom tiderna med 
nästan 700 000 testpersoner skickade Facebook positiva nyheter till en 
del av de 700 000 användarna och negativa nyheter till den andra 
delen under 2014. Resultatet: de negativa nyheterna ledde till 
depressiva och/eller aggressiva känslor hos många användare, medan 
andra användare rapporterade positiva känslor. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Denna minskning av IQ har en tusenårig tradition.  
med offentliga avrättningar (där dignitärer och befolkningen skulle eller 
kunde delta), korsfästelser, bränning, stening etc. fram till dagens 
offentliga "avrättningar" av brottslingar i tryckta medier, på TV och i de 
sociala nätverken. "Uppgiften" att sänka IQ har idag medvetet eller 
omedvetet tagits över av media. 
 
Om man förhindrar en mediediskussion om en märkningsplikt (som t.ex. 
i fråga om tobak...) för negativ, IQ-sänkande medieinformation, 
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försämras befolkningens IQ-tillstånd ytterligare neuronalt. Pressfriheten 
bevaras när det gäller obligatorisk märkning av hälsoskadlig och IQ-skadlig 
information. 
 
 
Tabu 2 - Det finns ingen regel eller enkel 
formel för konst. 

 
Verkligheten 
Det falska påståendet om konstens väsen, som sprids på detta sätt, 
blockerar vägen för oss att bli mer kreativa genom konstverk (genom 
våra spegelneuroner i hjärnan) och hindrar oss därmed - som 
hjärnforskningen och epigenetiken visar - från att kontinuerligt optimera 
vårt neuronala nätverk genom att uppfatta innovationer och från att öka 
vår intelligens (se även nobelpriser och forskningsresultat från de 
senaste 20 åren inom genetik och medicin).  
 
Att göra konsten eller folkets kreativa kraft oåtkomlig för världens 
befolkning med hjälp av en enkel formel:  
1. Att  underblåsa rädsla genom att sänka IQ och populism.  
2.  Att stänga av konst och kreativa yrken och forskning som 

utvecklingen av ett företag eller ett helt land. 
3.  främja folk- eller gruppsocialism och diktaturer i en stat. 
4.  Främjar depression och fysisk sjukdom eller misslyckas med att 

minska dem i befolkningen. 
 
Möjligheten att reparera de skadade och avbrutna neuronala 
nätverken, som produceras av negativ information, genom en 
neuronal "bypass-reparation" med hjälp av kreativitet, vilket 
forskningsresultat bevisar, med formeln konst och kognition, för att 
förbättra IQ igen (vilket lätt kan verifieras i empiriska studier), Detta 
samband döljs genom att man inte meddelar konstformeln (och trots 
att konstformeln bekräftas i 100 000 domstolsbeslut globalt om 
innovationer och kopior av upphovsrätter i varje beslut och att det 
således inte finns några juridiska tvivel om formelns riktighet i 
hela världen och att formeln dessutom är bevisat konsthistoriskt 
oantastlig), vilket är till nackdel för befolkningens IQ-utveckling. Detta 
strider mot grundläggande lagar, många staters konstitutioner eller 
strafflagar samt mot FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna.  
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Garantierna för den personliga utvecklingsfriheten, den fysiska 
och psykiska integriteten för människans grundläggande 
rättigheter, som bryts av medier och stater genom NON-
EFFEKTER, kan inte krävas av befolkningen, eftersom den inte 
ens är medveten om dessa effekter (tabu 1) och inte heller 
maktlöst är utsatt för minskningen av sitt IQ, sin personlighet, sin 
hälsa och frihet oberoende av systemet genom kunskap och 
konst genom en enkel tillgång till "förståelse av all konst och 
innovation" med en konstformel (tabu 2).  
 
Det är möjligt att återhämta en nation på kort sikt, eftersom 
innovationer och konstverk från årtusenden har samlats in och 
redan ställs ut på museerna. För första gången i sin historia kan 
museerna uppfylla sitt uppdrag och bryta tabun 1 och 2 genom att 
publicera formeln för sina redan utställda verk och leda en fredlig 
revolution genom kunskapens utveckling och möta den nya 
sociala, globala uppgiften i samhället.  
 
 
När tabubrytningarna 1. och 2. har övervunnits.  
tabun 3, 4 och 5 lyfter sig själva i människans hjärna, med den nya 
selektiva uppfattningen efter kognitionsinformation om innovationer, 
neuronalt likvärdig med, eftersom denna uppfattning är genetiskt 
programmerad till vår utveckling (NEUGAR) och låses upp av 
konstformeln med neuronala intelligensomgångar. En rädd, 
aggressiv, deprimerad och IQ-minskad befolkning hörde därmed till det 
förflutna. Den direkta demokratin har hittat en väg till en ny, bättre värld 
eller vår positiva utveckling genom att släppa Art Formula (se även 
boken "Ethical Capitalism"). 

 
Denna konstformel, som är kärnan i utställningskonceptet Art Open, 

fascinerar inte bara konstkännare utan innehåller också uttalanden av 
hög sprängkraft för naturhistoriker." 

 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 

Biträdande direktör för Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Hur har dessa två stora trendsättande tabloider hittat sin väg in i 
allmänhetens ögon? 
1.  genom konstutställningen: i = E = MC2 - Den andra upplysningen-  



 

 
93 

2.  genom ett globalt synligt arkitektoniskt fredstecken - "Globalpeace 
Campus". 

3.  genom det vetenskapligt bevisade, empiriska beviset för att Gud 
eller skapelsen existerar  med formeln: i = E = MC2. 

4.  Genom att trossamfunden eventuellt integreras i en global 
religionskonstitution. 

5.  Genom en ed av alla människor, i medierna och inför skapelsen, 
att troende och icke-troende har en obegränsad rätt till ett 
hälsosamt, varaktigt och fritt liv med alla möjligheter att utveckla 
sin personlighet och att de skyddas av sväraren som skapare-
vetande.  

 
 
Följande tre tabun uppstår i befolkningens hjärnor när tabun 
1 + 2 bryts. 
 
Tabu 3 - Du kan inte förstå oändligheten.  

 
Verkligheten 
I uttalandet utelämnas oändliga resurser och energier inom 
forskningen. Den nära frånvaron av oändlighetsforskning producerar, 
organiserar och befäster medvetandet om ändliga resurser, overkliga 
farhågor inför framtiden, uteslutningar samt rumsliga och  
Krig om resursfördelning. 
 
 
 

 
Tabu 4 - Gud eller skapelsen får inte förstås. 

 
Verkligheten 
Härigenom "sorteras" den "skapande människan" endast in som 
arbetare, medlem av ett religiöst samfund eller en ideologi, konsument 
och undersåte eller väljare och begränsas och reduceras avsevärt i sin 
aktiva roll till förmån för hela mänskligheten, trots att forskning och 
utveckling i alla samhällen (trots sina tillfälliga tillbakagångar) bevisar 
och synliggör för oss motsatta sanningar om människan som skapare 
av sin värld. 
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Tabu 5 - Ett paradis på jorden kan inte 
förverkligas genom människans onda sidor. 
 
Verkligheten 
Detta är inte sant, vilket epokerna efter upplysningen och särskilt de 
senaste 50 åren visar. Detta är för att dölja och avleda från det faktum 
att vi genom skapandets kraft, människans kreativitet och 
mänsklighetens utveckling länge har varit i färd med att förverkliga ett 
paradis på jorden för alla människor.  
 

• Vi lever nästan dubbelt så länge som för 150 år sedan.  
• Allt fler maskiner tar över det tunga och monotona arbetet.  
• Vi klarar oss allt bättre (även i utvecklingsländerna) jämfört med 

tidigare.  
• Om vi distribuerar maten på rätt sätt kommer den producerade 

maten för första gången att räcka till alla människor.  
• För första gången har vi samtidigt 10 miljoner ton levande 

hjärnmassa till vårt förfogande, som vi genom en "andra 
upplysning" kan sammanlänka på ett nytt och mer kreativt sätt till 
förmån för vår utveckling och vars intellektuella och materiella 
landvinningar (innovationer) vi kan utnyttja mer tillsammans.  

• Sinnet och kreativiteten kommer att bli vår nya, oändliga källa till 
energi och resurser som kommer att fortsätta att växa med varje 
ny människa som föds i den "andra upplysningens" tidsålder. (se 
även boken "Enlightenment NOW" av Steven Pinker, professor 
vid Harvard University). 

 
Med de fem tabun har befolkningens intelligens och kreativitet i 
årtusenden stött på epigenetiskt förutbestämda intelligensstopp. 
Dessa stopp - tillsammans med falska nyheter i medierna - leder 
till att IQ sänks, exploatering och enkel kontroll av befolkningar. 
 
Med kraven från ett globaliserat och modernt samhälle är dessa fem 
förbud mot att tänka för att utveckla en ny etisk värld med hälsa och 
välstånd för alla människor våra värsta gisslan, som leder till krig och 
som gång på gång sätter vår utveckling tillbaka, som gör diktaturer och 
krig möjliga i första hand. 
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Faran erkänd, faran avvärjd  
 
Vi kan genomföra en andra upplysning för att häva de fem tabun 
eller förbudet mot att tänka direkt, utan revolution och på ett 
fredligt sätt via Internet. 
 
När du får igång den "andra upplysningen" med Art Formula får du 
omedelbart följande synliga resultat:  
 
1. Konstformeln som är kärnan i den "andra upplysningen" löser upp 

de gamla kulturernas mystik och gåtor. Vi vet var vi kommer ifrån 
och vart mänskligheten kommer att ta vägen i framtiden. Rädslan 
för framtiden försvinner. 

 
2. Efter att ha tillämpat formeln och gjort negativ information känd i 

media kan en etisk kapitalism utvecklas i samhället inom ramen för 
den "andra upplysningen". 

 
3. Med den "andra upplysningen" börjar utvecklingen av kreativitet 

och intelligens för alla människor, vilket kommer att leda till mer 
demokrati och nya, hållbara uppfinningar.  
Ekonomin kommer att utvecklas i spegelbild och på ett hållbart sätt i 
förhållande till befolkningen och i enlighet med en helhetssyn. 

 
4. Formeln, som används som ett instrument för den "andra 

upplysningen", visar lösningar för människor som vill komma till oss 
och förklarar hur de inte belastar utan lindrar våra sociala system. 

 
5. Med formeln och den "andra upplysningen" utvecklas ett praktiskt 

taget tillgängligt, gratis epigenetiskt program som görs tillgängligt 
för alla via en internetportal för återhämtning, hälsa och 
cellföryngring.  

 
6. Med utgångspunkt i formeln blir det med den "andra upplysningen" 

möjligt att förverkliga ett koncept för fredlig samexistens mellan alla 
religioner under namnet "Globalpeace Campus". 
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Redan sex månader efter införandet av formeln och början på den 
"andra upplysningen" kommer vi att kunna se de första resultaten i 
befolkningen. 
 
Människor är då mer aktiva, mer motiverade  
och friskare  
och leva längre; 
och de lever lyckliga i alla sina dagar:  
mindre ångest, 
mindre mentala stopp och känslor av hopplöshet, 
mindre depression, vilket minskar antalet självmord, 
mindre brottslighet och aggressivitet, 
mer välstånd 
(Detta kommer vi att kunna se i statistiken efter ett eller två år); 
 
som de hade då:  
mer kreativitet,  
mer intelligens, 
mer medkänsla, 
ett högre socialt medvetande,  
fler och bättre lösningar på problem i vardagen och i samhället, 
de kommer att lämna in fler uppfinningar, 
De kommer att delta mer och mer aktivt i politiken och demokratin i 
sina länder. 
 
En ny förståelse av demokrati kommer att utvecklas i Ethical 
Capitalism, med en global tematisk och faktabaserad internetdemokrati 
samt med etiska balansräkningar för företag, människor och stater. Att 
underblåsa rädsla kommer att bestraffas som mobbning. Andan i de 
grundläggande lagarna och författningarna kommer att beaktas genom 
att införa konstformeln i skolundervisningen och genom att göra 
information om rädsla och sjukdomsproduktion igenkännlig i särskilt 
sammanställda medieområden. Sådana innehåll kommer att märkas 
med varningstexter - precis som fallet är med tobaksprodukter, 
läkemedel, livsmedel etc. - och på så sätt bidra till miljöskyddet. - vilket 
kommer att bidra till lika möjligheter för alla. 
 
Religionerna kommer slutligen att underteckna en religiös konstitution 
för global fred mellan religionerna och med erkännande av de 
mänskliga rättigheterna. 
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Personer som vill rösta kommer att få ett rösträttskort. Partierna 
kommer inte längre att tillhandahålla ministrar, utan kommer endast att 
förbereda de ämnen som anses relevanta i respektive val genom 
informationsfilmer (med faktagranskning). Tillträde till röstning i dessa 
frågor kommer att beviljas när de personliga informationsfilmerna om 
de relevanta valfrågorna bevisligen har setts och förståtts på Internet. 
 
Alla som har ett röstningstillstånd för respektive ämne kan då rösta. 
Varje vallicens kommer att vara personlig och förses med olika 
egenskaper för biologisk tillgång. Ministrarna kommer att vara opartiska 
yrkesmän som väljs ut och nomineras av oberoende 
rekryteringsbyråer. En ministerpanel kommer att utse ministrarna. 
 
Människor kommer att kunna göra sina liv och staten bättre och bättre 
genom att vara medvetna och använda sin intelligens som inte längre 
är blockerad. Människor som inte bryr sig om staten, som inte har 
rösträtt eller som inte röstar, kommer att betala cirka 10 procent mer i 
skatt på grund av statens ökade ansträngningar. 
 
Demagoger och diktatorer kommer inte längre att finna en grogrund i 
en demokrati som inte skapar rädsla för framtiden utan utvecklar 
lösningar för framtiden och där ingen rädsla kan spridas via medierna, 
särskilt inte de som aktiverar instinkter och eliminerar kreativitet. 
 
Vår framtid  
"Metadata" kommer att släppas och göras tillgängliga för alla för att 
skapa etiska projekt- och företagsbalanser och för utveckling av 
optimerade och hållbara produkter och koncept. National Security 
Agencys (NSA) metadata tillhör alla människor! 
 
Människor kommer att kunna leva nästan för evigt. 
Alla resurser kommer att vara globalt tillgängliga i överflöd tack vare 
mänsklighetens kreativitet - i ännu högre grad med en kraftigt ökande 
världsbefolkning (vilket redan har visat sig tidigare). 
 
Vad återstår att göra?   
Bli suverän och rör framtiden utan rädsla och börja med den "andra 
upplysningen". 
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Vi kan välja mellan 

 
Kapitalism Diktaturer 

med en utilitaristisk inställning 
 
 

eller byggandet av 
 

Direkta demokratier 
i frihet i en hållbar miljö med ett längre och 

hälsosammare liv. 
Ett liv i välstånd för alla 

 
 
 
 
 
1) Liksom under medeltiden: Kyrkan hade hävdat tolkningsföreträde och anspråk på att vara den 
enda representanten för skapelsen. Den troende måste tro. Inget mer. Han var tvungen att 
underkasta sig kyrkans dogmer. Om den självtänkande eller fritt tänkande personen inte 
underkastade sig detta, uteslöts han från religionen som kättare eller brändes eller avrättades på 
annat sätt. Kyrkans historia visar också att de högsta representanterna för tron har avlägsnat sig 
från skapelsen genom dogmer och trostolkningar under inkvisitionens tid, motsagt skapelsen 
genom dess natur och upplöst skapelsen med den tolkningsföreträde de gjort anspråk på i 
denna värld. Den andliga och hälsomässiga utvecklingen av befolkningen under medeltiden 
stannade upp eller minskade. Detta kunde bara avslutas genom den långa upplysningsprocessen 
och revolutionerna, eftersom befolkningen lärde sig att läsa och skriva från början av tryckeriet till 
slutet av 1700-talet.  
  
I dag utsätts den icke-troende i konsten som tvivlar på konsthistorikernas ord: "Att det inte finns 
något enkelt sätt och ingen konstformel för att förstå konsten för befolkningen, utan endast tron 
på konsthistorikerns definitioner av ett visst verk producerar konst" och uttrycker detta för 
ett slags mobbing eller ignoransprocess. Men detta bevisar också konsthistorikernas anspråk på 
ensam representation och tolkningsföreträde när det gäller mänskliga skapelser och kommer, inte 
minst genom godtycklighet, att leda till begränsningar (i stället för frihet till skapandets väsen) när 
det gäller konstnärernas framställning av konstverk, konsthistoriens utveckling samt befolkningens 
IQ-utveckling och innovationskraft.  
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Konsthistoriker bestrider inte att konst är skapande. Man måste dock skilja mellan objektiv konst 
som innehåller information som är ny i konsthistorien och som representerar en utveckling i 
konsthistorien och de verk som inte innehåller någon innovation i konsthistorien utan bara 
framkallar eller utlöser en ny individuell information som ett subjektivt konstverk hos de olika 
betraktarna världen över. Inget konsthistoriskt verk, inget objektivt konstverk skapas genom 
konsthistorikerns eller konstbetraktarens subjektiva tolkning av ett subjektivt konstverk 
inom den fria konsten, om verket i sig självt inte uppvisar några innovationer inom den fria 
konsten.  Subjektivt + subjektivt = subjektivt konstverk. Å andra sidan kan en subjektiv 
tolkning av ett bildkonstverk som inte är nyskapande i själva konsthistorien bli ett objektivt 
konstverk i litteraturen genom sina tolkande textinnovationer.  
 
Även om tolkningarna av konstverk gör det möjligt att fastställa en konststil i litteraturen, kan de 
inte identifiera subjektiv konst, kopior, plagiat och utsmyckning av konstverk som objektiva 
konstverk, eftersom verken saknar de två nödvändiga, inbördes sammanhängande och 
ömsesidigt motiverande innovationerna för objektiva konstverk, dvs. form och innehåll.  
Den skiljelinje som skapar klarhet inom bildkonsten är mellan objektiv konst och subjektiv 
konst, och mellan bildkonsten och litteraturen om "tolkande konst" som en möjlig självständig 
konströrelse. Konsthistoriker bör känna till dessa skiljelinjer genom sina studier, annars har de inte 
varit uppmärksamma på lektionerna. För de konsthistoriker som är medvetna om skiljelinjerna 
inom konsten och som inte tar hänsyn till dem i sina tolkningar och inte heller publicerar dem i 
sina bedömningar av konstverk är bedrägeri genom desinformation och i det övergripande 
sammanhanget genetik, epigenetik, hälsa, demokrati och frihet samt i förhållande till 
samhällsutvecklingen ASOCIAL samt medhjälp till slaveri och exploatering av befolkningen 
och strider mot den tyska grundlagen, de flesta staters grundlagar och strafflagar samt 
FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. 
 
Detta får inte missförstås. Alla konstarter, konströrelser och konsttolkningar är nödvändiga 
och viktiga för att hämta samhället från dess olika utbildningsnivåer och kreativitet, från dess 
medvetandeplattformar av ålder, kultur och tidigare utbildning och för att avslöja och stimulera den 
innovativa kraften eller kreativiteten i befolkningen med konstformeln för skapelser som sträcker 
sig över alla plattformar. Detta kommer dock inte att lyckas om gränserna för innovation, 
kreativitet och konstnärliga skapelser blir otydliga, eftersom den genetiskt existerande selektiva 
uppfattningen för innovationer inte kan förstå dem, och därmed kan hjärnans spegelneuroner inte 
fullgöra sin uppgift för att bevara arten och människans utveckling, nämligen att själv bli mer 
kreativ genom att ta till sig förstådda innovationer. Den dimmiga godtyckligheten, som strider mot 
skapelsens inre kärna och princip, löses upp genom att den kreativa kraften grips och används i 
konstbesökarens medvetande genom att konstens gränser suddas ut och blandas med falsk 
information. Enligt Joseph Beuys behöver vi för vår fortsatta samhällsutveckling (social skulptur) 
en klart definierad konstformel som gör skapandet i verket synligt för alla på det enklaste sättet. 
Eftersom staten, skolväsendet och de klassiska medierna inte har publicerat konstformeln fram till 
idag, kan konstutställningen med formeln i = E = MC2 som presenteras i de nya medierna ge 
ytterligare upplysning.  
 
På samma sätt som folket var tvunget att lära sig läsa och skriva utan statlig hjälp från 
tryckpressen och framåt under mer än tre århundraden, kommer ländernas befolkningar att frigöra 
sig från den neuronala kreativitetsöverföringen genom konstformeln med hjälp av de nya 
medierna. Detta kommer inte att vara en process som har pågått i över 300 år utan kan ske i varje 
land genom utställningar på museer eller med hjälp av de nya medierna genom 
konstformuleringar på tre månader.  
 
Genom att överföra kreativitet och skapande till befolkningen löses aggressioner, depressioner, 
sjukdomar, fattigdom, krig, terrorism, fascism, rasism, exploatering, utslagning och brottslighet 
ytterligare upp. Den holistiska utbildningen, humanismen, hälsan, välfärden och friheten i 
befolkningen växer tydligt mätbart på några få år och ger demokratin den avgörande 
förnyelsekraften för en etisk holistisk framtid för människan och naturen.  
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2.)Objektiv konst är allt som producerar ny objektiv kunskap i konsthistorien, som genom 
verket som en nykonstruerad, som en erkänd eller ännu inte erkänd innovation i form och 
innehåll, i konsthistorien, liksom genom konsthistorien genom innovationerna i verket i 
dokumentationen av konstens utveckling som kunskap kan bevisas empiriskt av varje betraktare 
av konsthistorien med det nya verket. Denna process för att kontrollera innovationerna och de nya 
neuronala nätverken äger inte bara rum i den subjektiva betraktarens hjärna genom konstformeln, 
och är därför också av subjektiv effekt, utan dokumenteras objektivt inom naturvetenskapen 
genom innovationerna i konsthistorien, eftersom konstverken visar den kognitiva processen för 
innovationerna i deras historia utanför betraktarens hjärna, offentligt i museerna. Museernas verk 
dokumenterar således den objektiva konstprocessen i konsthistoriens utveckling. Allt objektivt 
kan alltså vara konst som kan tillföra konsthistorien innovationer i form och innehåll. Genom 
överföringen av erkänd kreativitet utvecklas samtidigt medvetandet eller IQ hos den person som 
förstår konsten genom miljontals nya neurobiologiska nätverk i hjärnan. Om denna process med 
konstformeln överförs till befolkningen får vi humanistiska och ekonomiskt välmående, 
demokratiska samhällen. 
Objektiv konst = innovationer i konsthistorien / förändring i konsthistorien / en förändring i 
betraktarens medvetande är möjlig genom objektiv konst som dock kan utlösa olika subjektiva 
förändringar och insikter hos varje betraktare.  
Subjektiv konst är det som förklaras som konst av konstexperter (utan att vara objektiv konst) 
eller som uppfattas som konst av betraktaren och subjektiva upplevelser som är oberoende av 
konsthistorien för den enskilda individens medvetande, vilket utlöser nya tankar i betraktarens 
medvetande genom det som uppfattas eller genom verket och möjliggör förstärkande eller nya 
neurobiologiska hjärnnätverk genom spegelneuronerna.  
Subjektiv konst = dekoration, icke-konst, kopia = ingen konsthistorisk innovation / En 
förändring av betraktarens medvetande är lika möjlig genom subjektiv konst. Det beror därför på 
det evolutionära tillståndet (vilka innovationer i konstverk som betraktaren känner till) för 
kunskapen och bilderna i betraktarens medvetande om en innovation i ett subjektivt konstverk 
erkänns av honom som ny information. Det är en biologisk evolutionär process: endast ny 
kunskap förändrar betraktarens neuronala nätverk.  
Subjektiv konst och objektiv konst kan utlösa olika tankeprocesser och neuronala nätverk hos 
varje betraktare. I motsats till objektiv konst kan denna konstverksprocess i subjektiv konst dock 
endast fastställas subjektivt, främst av betraktaren själv eller genom nya avbildningsförfaranden 
av hjärnan hos den igenkännande betraktaren eller genom IQ-tester av betraktaren.  
I objektiv konst är däremot informationen om innovationen i konstverket offentligt och 
vetenskapligt empiriskt tillgänglig och begriplig för alla människor i museer genom själva verket 
och konsthistorien. I detta syfte har nyckeln till förståelse av konsten (en ABC-teori för konsten 
och en grafisk formel för konsten som lätt kan förstås av alla människor) samt informationen om 
att förståelsen av konsten inte är en lyx som man kan köpa sig till, utan omedelbart leder 
till neuronala förbättringar av kreativitet, intelligens och hälsa samt till en utveckling av 
välståndet, hittills saknats, vilket har gynnat upprättandet och upprätthållandet av diktatoriska 
maktsystem och skadat demokratin.  
 
3.)Genom permanent framtidsångestframkallande information uppstår mutationer i nervcellerna - 
mottagarnas IQ sänks tillfälligt kraftigt, men latent permanent i små steg trots Flynn-effekten. Se 
även de vetenskapliga forskningsstudier som finns på Internet om: ångest, depression, kroniskt 
lidande, aggressivitet, självmord, sänkt IQ, terrorism, krig och folkmord. Fundacion Liedtke vill 
skapa en oberoende vetenskaplig studie som omfattar många år och som sammanfattar 
konglomeratet av orsaker och effekter samt samspelet mellan olika rädslor och 
kreativitetsblockeringar hos människor från många vetenskapliga empiriska studier. Innehållet och 
syftet med denna studie är en katalog över länder, som registrerar och klassificerar tillstånden av 
rädsla och kreativitetsblockeringar i befolkningen och sätter dem i relation till de mänskliga 
rättigheter som beviljas i landet, befolkningens genomsnittliga IQ, självmordsfallen, kriminaliteten, 
rasismen och främlingsfientligheten, populismen, mediefriheten, resultaten av Pisa-
undersökningarna i förhållande till demokratin och politiken i landet, och utvärderar dem för att få 
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nya insikter och lösningar på hur vi kan forma världen på ett mer etiskt sätt och hur alla 
människor kan leva bättre i den. 
 
4.)Framtidsångestprogrammeringen från media och skurkar från nazitiden är djupt förankrad i den 
tyska befolkningen och epigenetiskt kopplad till de då existerande skälen för ett bättre liv i 
nazistriket och de falskt sålunda sedda förbättrade möjligheterna i kollektivet, faran för det egna 
livet genom sympati och närhet och för de förföljdas idéer, med möjligheten att tillbringa sitt liv 
i koncentrationsläger fram till döden eller mordet. 

 
5.)När det gäller kopplingen mellan epigenetik och konst, misslyckades politikerna vid makten 
1999 med att stoppa den andra upplysningen genom att stänga konstutställningen art open, så att 
den gamla epigenetiska prägeln av antisemitism, rasism och utestängning av oliktänkande inte 
kunde avlägsnas med konstformeln. Formeln eliminerar genom symbios alla onaturliga 
begränsningar av genetik, neurobiologi, kulturer, samhällen och mellan rika och fattiga eller gamla 
och unga. Det är symbolen för en förening av motsatser, vilket bekräftas när kunskap kommer 
in i det undermedvetna och därifrån formar det medvetna tänkandet. Den selektiva 
uppfattningen anpassas återigen till nyfikenhet, kreativitet, innovationer och utveckling i 
tänkandet och det undermedvetna. "Skräpinformation" som inte innehåller någon 
innovation och kunskap om evolutionen eller orsakar rädsla, rusar igenom i medvetandet, 
hittar inte in i det undermedvetna och kan bara bilda tankeboet för en depression, en neuros eller 
en IQ-minskad och externt bestämd programmerad syn med svårighet, eftersom denna 
information om evolutionen inte uppfattas som betydelsefull av den selektiva uppfattningen efter 
kunskap och till och med motsäger den. Ett globalt införande av konstformeln skulle i varje land 
(och varje land har sin egen historia) upplösa rasism samt antisemitism och fascism genom att 
epigenetiskt avskaffa gränsdragningarna inom konsten och konsten till människan genom 
mer kreativitet, intelligens och empati hos befolkningen.  
 

6.)Enligt nya neuronala och epigenetiska forskningsresultat överförs den lagrade kreativiteten från 
konstverken till befolkningen genom konstigenkänning via spegelneuroner i hjärnan, vilket 
motverkar minskning, minskning och begränsning av sinnet, empati och genetiskt-psykiska 
förmågor. Eric Kandel fick Nobelpriset i medicin år 2000 (tillsammans med Carlsson och 
Greengard, för överföring av signaler i nervceller). Ytterligare forskningsresultat om samspelet 
mellan spegelneuronerna i hjärnan och genetik och epigenetik bekräftar flera år senare 
påståendet: Information, konst och fantasi utvecklar den epigenetiska omstruktureringen av 
genprogrammen, så att vi kan utvecklas framgångsrikt i en föränderlig miljö. 
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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, 
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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 
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. 
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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 - 
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 
snävaste kärna blir vilseledda eller skrämda, skrämda och deras 
personlighetsutveckling störs av informationsfilter. De som 
genom sin kreativitet, mot alla odds, tar fram nya idéer som 
förenar människor, 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, 
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liksom införandet av avkodning av konst som ett obligatoriskt 
ämne i skolorna, skyddet av kreativa människor genom 
författningar och hjärnmanipulation genom vilt spridd 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 
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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 
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 trycksaker samt negativt 
överdrivna nyheter och rapporter i radio, tryck och TV som 
väcker 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 
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utvecklats under evolutionen, är begränsad till en radie på ca 100 
m från observatören. 
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 
därigenom 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, 
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vilket bekräftas av många undersökningar. Av denna anledning 
förblir de försåtliga förövarna av hjärnskador dolda för den sjuke 
personen, även om 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 
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orsaks- och riskfaktorer som Max Planck-institutet räknar upp 
direkt eller indirekt - vilket bekräftas av ytterligare undersökningar 
- härledas till dagens rådande mediepraxis som orsakssamband. 
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 de ovan nämnda områdena 
och från konsthistoria, evolutionär forskning samt 
evolutionsteorin om kognitiva system i ett rutnät, får man en klart 
bekräftande bild av de - genom propagandamedierna -
implicerade mentala virusen, som kan mutera kontinuerligt 
genom ny negativ information och därmed uppvisa olika symtom 
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 sjukdomen.  
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) 
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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. 
 
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:  
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                  "Varje inlärningsprocess förändrar hjärnan" [2]. 
 
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:  
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"Hjärnan måste skydda sig mot att lära sig för mycket. Eftersom 
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 
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eller konst, den selektiva uppfattningen av visuell kreativ 
förändring, den kreativa synen den viktigaste och mest effektiva 
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 
eftersökta 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. 
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Alberto Ferrús, neurobiolog och forskare från Madrid, letar efter 
nästa viktiga steg inom neurobiologin: 
 

"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 kommunikationsstimulans. 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 
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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 vi vill leva i, missinformerade av informationsrobotar, i 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 
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negativa epigenetiska verkan av ensidig konserverad information på 
våra kroppar, vår hälsa och förkortning av vår livslängd, liksom en 
tystnad av demokratin, av differentierade åsiktsgrupper, genom de 
informationsskygglappar som uppfunnits för hästar och inte för 
människor, av 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 
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 att lagra 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.  
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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.  
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. 
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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 
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. 
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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 i sitt land, företag och liv genom att sprida 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 
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 sig. 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 
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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-
programvaruverktyg som ska utvecklas och som utnyttjar 
befolkningens svärmintelligens (och som 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 på 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:  
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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, att inte 
ignorera denna omvärderade information, utan om det är möjligt 
och nödvändigt eller om hjälp kan organiseras för de drabbade, 
att hitta holistiska lösningar för en gemensam värld via folkets 
svärmintelligens i demokratiska processer som löser upp rädslor.  

b. De neurobiologiskt och epigenetiskt effektiva rädsla-, 
kreativitets- och IQ-hjärnspärrarna (som ska varna för verkliga 
faror, genetiskt programmerade), kan missbrukas för att 
kontrollera befolkningar för IQ-minskning på ett antidemokratiskt 
sätt för att skapa en rigiditet i tanke- och rädsla) lyfts upp igen 
med suveränitets- och kreativitetsformeln för de figurativa 
kreativitetsprocesserna i konsten, förklarade innovationer eller 
lösningar på problem genom spegelneuronerna och 
informationsförbindelserna 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 
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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. 
 
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 frågebaserad 
direktdemokrati.  
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Välj genom en hemlig omröstning om du och dina barn vill 
leva i en fri värld med hälsa och välstånd för alla.  
 
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.  
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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 
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.  
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Om alla får fyra vänner har vi exponentiellt en 
demokratisk majoritet på kort tid och kan kräva 
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 
etiskt, positivt, globalt och i nationalstaterna med etisk 
kreativitet.  
 
Sovereign Club från den ideella Fundacion Liedtke i 
Puerto de Andratx Mallorca är inte ett politiskt parti, en 
ideologi eller en religion, utan en globalt verksam 
gräsrotsrörelse som i alla länder står upp för en etiskt 
utformad hållbar miljö och en gemensam miljö i 
nationalstaterna och som via 
"svärmintelligensprogrammen för mänsklighetens 
kreativitet" hjälper till att i enlighet med den utvecklade 
kulturen i varje land följa med ett optimalt och etiskt liv i 
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frihet, värdighet och självbestämmande på vägen mot 
en bättre framtid för landets befolkning i en direkt 
demokrati.  
 
Kräv en fråga - direkt demokrati, respekt för mänskliga 
rättigheter och etisk kapitalism: 
 
 
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 
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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.  
 
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  
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har bildat sig för ett direktdemokratiskt 
valsystem, så att den parlamentariska 
demokratin i enlighet med ländernas 
konstitutioner och grundläggande lagar kan 
ändras till en direktdemokrati med en etisk 
kapitalism som är inriktad på människor, miljö 
och natur i varje land.  
 
Under tiden lämnar vi valappen som 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 och 
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. 
Fundacion Liedtke och organisatörerna av 
direktdemokrati publicerar inte namnlistor över 
donatorer. 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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Fundacion Liedtke  

                         Organisatorisk avdelning Suverän 
 
Vem är den ideella organisationen Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke förvaltar Sovereign Coin-inkomster och 
donationer, konstverk, fastigheter, aktier och tillgångar från 
donatorer för att införa direktdemokrati, en app för ett globalt 
hälsosystem och bygga campuscenter för Globalpeace, och 
leder den privata Sovereign Club för att införa direktdemokrati.  
  
Fundacion Liedtkes suveräna klubb är inte ett politiskt parti eller 
en religion (och vill inte bli ett parti eller en religion) utan en 
demokratisk gräsrotsrörelse av människor som tar itu med 
dagens och framtidens frågor utan hänsyn till religion, politisk 
partitillhörighet, ideologier, världsåskådning, social, ekonomisk 
eller etnisk tillhörighet, social eller utbildningsmässig gruppering, 
hudfärgen, könet eller åldern endast till sakfrågor och valämnen 
tillsammans, för att organisera konceptet för en etisk kapitalism i 
linje med människor och natur, 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 
människor och natur. 
 
En klubb för statssuveränen ska bildas 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. 
 
Sovereign Club, liksom utformningen av valfrågorna, är inte 
föremål för yttre påverkan.  
 
Reklam eller sponsring i Sovereign Clubs media är inte möjligt.  
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Sovereign Coins uppgifter om förvärvare eller givare är säkrade i 
blockkedjan.  
 
Fundacion Liedtkes uppgifter  
Med nettointäkterna från försäljningen av Sovereign Coin-donationer 
finansierar Fundacion Liedtke till 100 % de tre fokuspunkterna för främjande 
av en etiskt och kreativt hållbar värld: 

 
a.) införandet av direktdemokrati "Den suveräna regeringen".  
b.) Byggandet av fredscentrumen "Globalpeace Campus" och 

utställningen New Renaissance: i = E = MC2. 
c.) Forskning och programmering av den kostnadsfria appen för 

främjande av hälsa och kreativitet: "aimeim" på över 100 språk.  
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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 kommer att använda Sovereigns kommunikationssystem för den 
negativa information som anges, eftersom han/hon kan bli avstängd från 
"Sovereign Club" som kommunikationsanvändare och som medlem, 
ambassadör eller generalsekreterare för ett land. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
För att upprätthålla sekretessen för Sovereign-väljare och -användare kan alla 
uppgifter förstöras utan ersättning av operatören av Sovereign-nätverket. 
Användaren av Sovereigns kommunikationssystem ger härmed och med 
användningen av Sovereigns informationssystem sitt samtycke till att hans 
uppgifter oåterkalleligt förstörs (utan ersättning för operatörens kostnader för 
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att återställa eller återskapa uppgifterna) av operatören av Sovereign-
nätverket i händelse av fara från (t.ex. lagändringar i hemlandet) myndigheter, 
regeringar, hackarattacker eller tredje part. Dina tillgångar och viktiga data 
förblir säkra och blockkedjeskyddade på din telefon, pinne eller dator. Efter 
raderingen kan användaren registrera sig på nytt, eftersom Sovereign-
servrarna drivs på nya platser om det finns en risk för valstörning, försök till 
spaning, utformning av röstfrågor, hemliga omröstningar eller röstningssystem 
enligt olika 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  
Som direktdemokratisk väljare behöver du inte bli medlem i Sovereign Club för 
att använda det säkra sociala Sovereign-nätverket. 
Registreringen är kostnadsfri och ger dig en plats i programmet för suverän 
säkerhet när du har slutfört den: 

 
Registreringsnätverk Sovereign www.the-sovereign.com         
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bli medlem  
 
                     på Sovereign Club 

Fundacion Liedtkes organisationsstrukturer   
Konstsamlingarna "Ny renässans: i = E = MC2",  

och "Sovereign", Fundacion Liedtke.  
och  

Sovereign Club för förverkligande av direktdemokrati   
  
Sovereign är en icke-koncernbunden klubb som hjälper till att 
förverkliga nationella organisationer för direktdemokrati. 
 
Vissa förslag till förändringar och deras genomförande i ett första 
steg läggs fram som en arbetsbas för att ändra inriktningen på ett 
globalt etiskt samhälle för en ny värld, vilket måste anpassas till 
varje lands omständigheter och krav. 

Alla medlemmar i klubben kan lägga fram förslag och valfrågor 
för val, om vilka ändringar och tillträde till omröstningen sedan 
kommer att organiseras av klubbens suveräna ambassadörer 
och generalsekreterare 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 val. 

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 Club 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 öppna blockkedjevalsprogrammet i appen för 
direktdemokratiska val, the-sovereign.global, kommer att publiceras online för inspektion och 
kontroll av programmets struktur.
 
Registrera dig nu som gratis "Sovereign Club-medlem". 
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Den suveräna organisationen är under 
uppbyggnad 

 
Ansök om att bli ambassadör eller generalsekreterare 
för den suveräna organisationen.  
 
Bli ambassadör eller generalsekreterare i ett land.  
i Sovereign Organization om du vill arbeta för en global 
direktdemokrati. 
 

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

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

DET SUVERÄNA MYNTET 
 

Historien visar att kreativitet skapar frihet, fred och 
hälsa. 
 
För feodalherrarna har pengarna endast en funktion som 
spelpengar, eftersom de har dessa pengar, som inte täcks av 
värde, som produceras 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 spelpengar, ett bytesobjekt (som i början av 
kolonisationen: glaspärlor som byttes 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 webbplats 
för direktdemokrati på nätet som heter www.the-
sovereign.com.   

till den etablerade organisationen. 
  
Fundacion Liedtke kommer att ge ut 100 miljarder suveräna mynt 
(TSG-mynt) i valörer om 1 TSG-mynt för att bygga upp och 
utvidga en ny etisk värld.  
 
Nettointäkterna från de donerade eller sålda "Sovereign Coins" 
kommer att användas till 100 % för att bygga upp:  

a.) direktdemokrati, "suveränen".  
b.) av fredscentrumen "Globalpeace Campus" och av 
c.) "Ny renässansutställning: i = E = MC2" 
d.) och för forskning och programmering av den kostnadsfria appen 

för främjande av hälsa och kreativitet "aimeim" på över 100 språk. 

Sovereign Coins kan förvärvas genom att skapa objektiva 
(innovativa) konstverk och Innovative Art With World-idéer 
från allmänheten eller från ägarna till konstverken genom att byta 
dem mot Sovereign Coins, och på så sätt bidra till utvecklingen 
av en positiv värld. 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 uttrycks i Artinvest-certifikatet. 

Befolkningarnas frihet, kreativitet, hälsa och rikedomar kan för 
första gången inte längre försnillas av de suveräna systemen. 
Det kulturella värde som genereras i befolkningen genom 
konstverken i den suveräna konstsamlingen samlas i Fundacion 
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Liedtke. Det suveräna myntet har en särskilt hög framtida 
frihetspotential och kompletterar de nyligen framväxande miljö- 
och sammiljönära marknaderna för direktdemokrati genom etisk 
kapitalism. 

 

Medborgarnas frihet: Det suveräna myntet är således en ny 
självgenererande kulturell tillgång som ger konst och konstnärer 
utan statligt stöd eller beroende av gallerier nya friheter som 
främjar kreativitet, hälsa, utbildning och demokrati, och genom 
innovation, befolkningens välstånd.  
 
X Beställning med banköverföring för att köpa suveräna mynt för 
att stödja direktdemokrati:  
 
 
 
 
 
"Det suveräna myntet (TSG-C)"  
Om du köper mynt, betala in dem på ett konto hos den ideella 
organisationen Fundacion Liedtke i Puerto de Andratx på 
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Mallorca, som kommer att använda 100 % av nettointäkterna, 
utan några administrativa eller andra avgifter, för att bygga upp 
den globala  
"Direktdemokrati suveränen" 
"Globalpeace Campus Centers" och   
"aimeim health app" används. 
 

Bankuppgifter för omedelbara banköverföringar  
Kontoinnehavare: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Artinvest-certifierade konstverk  

  
 
Det suveräna myntet  

 
Säkerhet: Byggandet av en direkt demokrati i frihet, fred och hälsa för alla 
människor. 
 
Beställning av suveräna mynt www.the-sovereign.com 
X 20 suveräna mynt = 20 euro i donation 
X 100 suveräna mynt = 97 euro i donation 
X 1 000 suveräna mynt = 950 euro i donation 
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X 10 000 suveräna mynt = 9 000 euro i donation 
X 100 000 suveräna mynt = 80 000 euro i donation. 
X 1 000 000 000 suveräna mynt = 7 00 000 000 euro i donation. 
 
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 
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 penningfluktuationerna 
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på de internationella finansmarknaderna 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 
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 
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möjligheterna ligger dolda, vars förverkligande man kan 
bestämma sig för (eller mer exakt). 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universitetet i Bielefeld 
Rådgivare för konstutställningen konst öppen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


