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Atspaudas 
 
 
 
 
"Sovereign Global Trust 
(formuojant Britų Mergelių salą) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontaktai: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 m. - 2021 m. kovas/  
Vikipedija / IStock/ 
 
 
 
 
Vertimai 
Mes prašome paramos su knygos "Der Souverän" ir mūsų 
Souverän tinklalapių vertimus į kitas kalbas, nes įvairių kalbų 
vokiško teksto su teksto vertimo programa DeepL į kitas kalbas 
buvo išversti mes prašome jūsų pagalbos, koreguojant vertimo 
tekstus į Mail pagal:  
text@the-sovereign.com  
 
Su džiaugsmu teikiame į visas kitas kalbas išverstą knygą "Der 
Souverän" visiems interneto naudotojams nemokamai PDF 
formatu, taip pat galime sukurti kitus Suvereno tinklalapius su 
išverstais tekstais. Siųskite el. laišką, kad išsiaiškintumėte autorių 
teisių klausimus, susijusius su vertimais iš vokiško teksto į kitą 
kalbą, į kurią jis dar nėra išverstas: 
book@the-sovereign.com  
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Padėkos 
 

                                                      Mecenatai  
Ispanijos karalienė Sofija,  

Michailas Gorbačiovas Nobelio premijos laureatas,  
Dr. Norbert Blüm Vokietijos Federacinės Respublikos ministras,  

moksliniai patarėjai, muziejų direktoriai 
taip pat vieni iš organizatorių ir rėmėjų 

 menas formulė paroda menas atidaryti 1999 m. Esene Aš turiu iš 
 dėkoju už jų paramą, pareiškimus, recenzijas, meno vertinimus ir vertingas 
meno paskolas parodai "Meno formulė" - tai mano svarbiausia knyga apie  

ryšys tarp meno ir laisvės. 
 

 Dieteris Walteris Liedtke /2021 m.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyventojų kūrybiškumas yra raktas į tvarią etiško kapitalizmo visuomenę. 
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Pasaulio atsinaujinimas  
per mokslinius tyrimus ir švietimą. 
 
Informacija yra virusas arba vaistas 2003 
 
Informacija keičia mūsų sveikatą ir visuomenę. Teroristiniai 
išpuoliai bauginančiai parodo, ko per pastaruosius šimtmečius 
nepastebėjome. Turėjome išmokti, kad į praeitį nukreipti tikėjimai 
ir ideologijos gali vesti į evoliucinę nebūtį, beviltiškumą, depresiją 
ir (arba) agresiją.  
 
Šimtmečius draudimas vaizdingai vaizduoti gamtą ir Dievą 
pasireiškė aiškinant Koraną, todėl vaizduotės poskyriuose buvo 
nustatytas fantazijos draudimas, kuris tikintiesiems atnešė ir 
atnešė pražūtingų pasekmių, jei religiniai įsakymai buvo 
aiškinami pernelyg griežtai. Poveikį galima suprasti, jei vizijos ir 
kūrybiškumo apribojimo panaikinimą prilyginame religiniam 
nusižengimui ir tokiu būdu ateities darbą perduodame tik Dievui. 
 
Toks ateities galios perdavimas Dievui neatitinka pasaulio raidos, 
nes sąmonės raidoje žmonių įžvalgos prisidėjo prie to, kad jų 
vidinio pasaulio, žmogaus ir visuomenės neuroninio tinklo raida 
visuomet sutampa su išoriniu pasauliu. Taip pat galima sakyti, 
kad gamta, evoliucija, ateities galia, vizija, menas ir 
kūrybiškumas - visa tai yra kilę iš Dievo, taigi ir tai, kuo žmonės 
prisidėjo prie pasaulio raidos. Griežtas Dievo ir žmogaus 
atskyrimas lemia gerai žinomą tikinčiųjų disharmoniją 
(asmenybės susilpnėjimą, baimes, depresijas, priklausomybes ir 
agresijas) ir taip per misticizmą įtvirtina galingųjų valdžią, kaip 
viduramžiais Europoje, o tai lėmė žinių skleidėjų persekiojimą ir 
deginimą krikščioniškame pasaulyje. Prieš Koraną ir prieš vėliau 
įsigalintį fatalistinį Korano aiškinimą toje pačioje kultūros srityje 
buvo pasiekta aukštų kultūros ir humanistikos laimėjimų. 
Prisiminkime, pavyzdžiui, piramides, Aleksandrijos biblioteką, 
poeziją, astronomiją, architektūrą, matematiką, mediciną ir 
menus. 
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Įsakymas žmonėms neleisti įsivaizduoti kažko jiems nežinomo, 
evoliucijos, daiktų, procesų, sistemų, ateities, Dievo, su kuriuo jie 
vis dėlto kasdien susiduria kaip su poreikiu ar ritualu, arba 
neleisti jiems vadovautis intuicija, blokuoja jų vaizduotę. Tai 
lemia, kad priklausomybė nuo valstybės ir religijos yra 
neatsiejama nuo sistemos, nes neįsivaizduojami, dvasiniai 
ateities konstruktai nekuriami pačiuose žmonėse, bet gyventojai 
turi semtis jėgų iš religijos ir valstybės vadovybės - iš jų 
nurodymų ir įstatymų. Tai reiškia, kad dėl vaizduotės draudimo 
žmonės negali kurti naujų idėjų, įvaizdžių ar vertybių į praeitį 
žvelgiančiame pasaulyje, todėl negali kurti šiuolaikinių ateities 
idealų, nepaisant to, kad Kristus ir Mahometas patys buvo dideli 
vizionieriai ir permainų kūrėjai.  
 
Be savų ir naujų vertybių neįmanoma kūrybingai ir produktyviai 
kurti ateities. Evoliucija ir klestėjimas, tiek individo, tiek 
visuomenės, įmanomas tik sunkiai dėl kūrybiškumo ir vizijos 
apribojimų. Populiacija sustoja jai skirtose vystymosi stadijose 
arba nesivysto pagal natūralias genų evoliucines programas. 
Todėl nenuostabu, kad į praeitį orientuotose religinėse sistemose 
ir ideologijose idealizuojamos praeities atskaitos sistemos ir 
vertybės. 
 
Šiandien vyksta kova dėl pasiskirstymo su vakarykštėmis 
vertybėmis. Dėl šios priežasties ir dėl naujo bei svetimo baimės 
vyksta kova su vertybių keitėjais, kurie skatina sąmonės 
revoliuciją, kitaip tariant, propaguoja socialinę sistemą, orientuotą 
į ateitį. Pirmiau aprašytas reiškinys būdingas daugumai 
savarankiškų ideologijų ir įsitikinimų sistemų. Didėjantis atstumas 
iki kraštutinių fatalistų, teroristų ir neonacių per pažinimą, 
vaizduotę ir ateities formavimą prisideda prie to, kad jie atsiriboja 
nuo besikeičiančio pasaulio ir gyvena tik savo pasaulyje - 
reaguodami ar elgdamiesi vis agresyviau ir, mūsų požiūriu, vis 
nežmoniškiau. 
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Bet kurie iš savo fatalistinio suvokimo veikia pagal savo religiją, 
įsitikinimus arba iš vidinės būtinybės ir pagal Dievo įsakymus, 
taip pat iš ateities ir tyrimų pasaulių, iš kurių, jų manymu, Dievo 
žodis juos išbraukia (aiškinant vaizduotės ribotumu), ir šiuose 
netikinčiųjų pasauliuose jie mato savo priešų atvaizdus, todėl nori 
kovoti ir naikinti kitas religijas ar pasaulio atvaizdus ir jų simbolius 
(kaip rodo teroristiniai išpuoliai).  
 
Tai lengvai įmanoma, nes vadovavimo grupės galios sistemų 
(taip pat demokratinių valstybių), kartu su religijomis, 
ideologijomis ir įsitikinimais, tiek viduje (nariai, priklausantys 
sistemai), tiek išorėje (trečiosios šalys), tolesnis vystymasis, 
atvirumas, kūrybiškumas ir evoliucija išlaikyti galią be- ir užkirsti 
kelią. Tie, kurie nepriklauso artimiausiam galios sistemų 
branduoliui, yra klaidinami arba įbauginami, gąsdinami, o jų 
asmenybės vystymąsi trikdo informacijos filtrai. Tie, kurie savo 
kūrybingumu, priešingai nei visi, įgyvendina naujas idėjas, 
jungiančias žmones, kuria naujas vertybes ir idealus, vaizduojami 
kaip melagiai arba teisiami kaip sukčiai ir įstatymų pažeidėjai, 
izoliuojami nuo savo šeimų ir visuomenės. Artimiausiu metu 
švietimo atotrūkis tarp kultūrų elementariai nepasikeis, nes net ir 
Vakarų pasaulyje dar nepripažinta ir nesustabdyta meno 
dekodavimo per muziejus ir žiniasklaidą nauda, taip pat meno 
dekodavimo kaip privalomo dalyko įvedimas mokyklose, 
kūrybingų žmonių apsauga per konstitucijas ir manipuliacija 
smegenimis per beatodairiškai plintančią neigiamą žiniasklaidos 
informaciją, kurią vykdo pasenusių vadovavimo priemonių 
besilaikantys sluoksniai. 
 
Būtent šioje vietoje, beveik vienodoje Vakarų pasaulio, Rytų ir 
Trečiojo pasaulio pradinėje padėtyje kūrybiškumo didinimo per 
geresnį neuronų tinklą atžvilgiu, slypi galimybė, kad visuotinai 
įdiegus kūrybiškumo formulę per žiniasklaidą su naujomis 
programomis ir turiniu (nes tai turėtų būti optiškai vaizdinė - 
nepriklausoma nuo skaitymo, rašymo ir ankstesnio išsilavinimo - 
tarpininkavimo sistema) visi žmonės vienu metu galėtų žengti tą 
patį žingsnį. Labai sumažėtų kraštutinių ekscesų, neatitikimų ir 
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nesusipratimų tarp kultūrų, religijų, ideologijų ir tautų, jei būtų 
įvesta tokia kūrybos formulė, kurią teisingiau būtų vadinti 
gyvenimo arba taikos formule. Tai būtų puiki galimybė pakelti 
kūrybiškumo ir žvalgybos lygį visame pasaulyje ir sumažinti 
terorizmą bei karo pavojų. 
 
Kūrybiškumas ir smegenų blokai iki šiandien 
Europoje istorijos bėgyje patyrėme, kad gyventojams įgyti žinių 
(skaityti ir rašyti) trukdė religija ir valdžios sistemos. Tokią padėtį 
XV a. nutraukė tik Johanesas Gutenbergas ir jo išrastas 
spausdinimas, kuris leido dauginti ir platinti knygas, o kartu ir 
žinias to meto pasaulyje. Statistika rodo, kad privilegijuotieji 
Europos gyventojai tuo metu turėjo apie 900 000 knygų. Po 
šimtmečio Gutenbergo dėka jų jau buvo devyni milijonai. 
Gutenbergas labai prisidėjo prie elitistinės blokados pralaužimo. 
 
Žinių administravimo monopolio dominavimas tęsėsi ilgai, tačiau 
atskirose Vokietijos teritorinėse žemėse buvusi privilegija mokėti 
skaityti ir rašyti tapo pareiga tik XVIII a. pabaigoje Apšvietos 
epochos pastangomis. Privalomasis mokymas vokiškai 
kalbančiame pasaulyje buvo įvestas 1794 m. Prūsijoje. Tačiau ne 
tik čia, bet ir daugumoje Europos šalių gyventojų raštingumas 
prasidėjo šiuo metu. Taip pat buvo siekiama kovoti su žmonių 
skurdu, neišmanymu ir mieguistumu ir taip prisidėti prie valstybės 
išlaikymo ir tobulinimo. Pamažu ėmė gerėti gyventojų gyvenimo 
sąlygos, ilgėjo vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, o kūdikių 
mirtingumas nuolat mažėjo iki šių dienų. Jau 200 metų 
raštingumo mokymas, švietimas ir mokymasis prisideda prie 
spartaus žinių plitimo ir sugriauna pirmiau aprašytas žinių 
monopolijas. 
 
Šiandien per visas žiniasklaidos priemones į mus kasdien 
skverbiasi didžiulis srautas informacijos, be kurios 
nebeįsivaizduojame savo gyvenimo, todėl mums labai sunku 
atskirti svarbius dalykus nuo nesvarbių. Kai kurie labai jautrūs 
žmonės dėl to susilaiko nuo žiniasklaidos informacijos arba, jei ji 
siūloma ar pasirenkama netinkamai, suserga depresija, agresija 
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ar savižudybe, o kraštutinio fatalizmo atveju, vadovaujant 
vadovams, - savižudybės ir agresijos simbioze. Šių ligas 
skatinančių ar sukeliančių procesų metu smegenys didelėse 
srityse laikinai ar visam laikui paralyžiuojamos dėl psichinių ar 
emocinių virusų. Neigiami informacijos šaltiniai taip pat yra 
siaubo filmai ir žaidimai arba atitinkami spausdinti produktai, taip 
pat neigiamai sureikšmintos radijo, spaudos ir televizijos 
naujienos ir reportažai, kurie sukelia baimę gavėjo sąmonėje. Tai 
neatitinka evoliucinių, į informaciją orientuotų, genų 
užprogramuotų žmogaus jutimo organų, taip pat jo smegenų 
neuronų tinklo, kad jo gyvenimo spinduliu, ne didesniu kaip 100 
km spinduliu, į stebėtojo sąmonę, kaip psichiniai virusai, gali būti 
įvesta negatyvaus pobūdžio ir tikrovę iškraipanti informacija, 
nepasiruošusi ir čia taip sumažinti neuronų tinklą ir taip juo 
manipuliuoti, kad tai veda prie negatyvaus pasaulio pažinimo, 
todėl šie žmonės nori savo izoliaciją nuo šio negatyvaus pasaulio 
įgyvendinti taip pat laipsniškai. Evoliucijos eigoje susiformavęs 
tiesioginis jutimo organų informacijos priėmimas apsiriboja 
maždaug 100 m spinduliu nuo stebėtojo. 
ribotas. Už 400 m net ir geriausiomis akimis nebegalime įžvelgti 
jokių detalių. Kas gyvenime matė, kad žmonės būtų išniekinti 
tokiu spinduliu? Genų programavimas yra suderintas su rūšies 
išsaugojimo principu taip, kad visai neigiamai ir gyvybei 
pavojingai informacijai regos lauko spindulyje teikiama pirmenybė 
prieš tiesioginio jutiminio suvokimo galimybes, kad būtų galima 
nedelsiant imtis apsaugos priemonių sau ir savo rūšiai. 
 
Kai kurios žiniasklaidos bendrovės ir politikai (Hitlerio kelias į 
valdžią yra psichinių virusų naudojimo ir derinimo bei neuroninių 
tinklų perprogramavimo pamoka) šį rūšies išsaugojimo, evoliucinį 
apsaugos instinktą išnaudoja kaip žvalgybos ir propagandos 
žiniasklaidos spąstus. Net neigiamai besivystančio pasaulio 
sąskaita jie didina savo pelną ir galią skatindami ar net 
organizuodami nusikalstamumą, ekstremistinius ir teroristinius 
veiksmus, kartu demokratiškai reikalaudami imtis drastiškų 
priemonių ir didesnių galių bei apriboti konstitucijos 
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garantuojamas pagrindines žmogaus teises kovojant su 
nusikalstamumu, teroru ir žmogaus teisių pažeidimais. 
 
Siekiant įgyvendinti savo politinį reikalavimą, visuotinė neigiama 
informacija taip pat daugialypės terpės būdu pernešama į gavėjo 
veidą ir sąmonės lauką - 100 m spinduliu - ir taip jo sąmonėje ir 
neuronų tinkle įdiegiamas baimės iškreiptas pasaulis kaip tikrovė, 
kuri, kaip rodo tyrimai, dėl sinapsių mutacijų gali sumažinti jo 
intelektą iki 30 %. Viena vertus, šis neigiamai perkrautas pasaulis 
neatitinka evoliucijos eigoje susiformavusios išorinio regimojo 
lauko tikrovės, kita vertus, intelekto ir kūrybiškumo sumažėjimas 
riboja smegenų traumą patyrusio asmens gebėjimą priimti 
sprendimus. Be to, kaip patvirtina daugybė tyrimų, yra ir kitų 
fizinių bei psichologinių ligų, kurias sukelia baimės, depresijos ir 
asmenybės susilpnėjimas. Dėl šios priežasties klastingi smegenų 
traumos kaltininkai lieka paslėpti nuo sergančiojo net ir dėl 
sumažėjusio intelekto. Kasmetinis psichikos ligų atvejų skaičiaus 
augimas, kurį Pasaulio sveikatos organizacija PSO 
paskelbti duomenys apie sergančiuosius depresija ir savižudybes 
kalba savo kalba ir buvo prašomi PSO. Vien Vokietijoje yra 340 
000 sergančiųjų depresija ir daugiau kaip 11 000 savižudybių per 
metus, neskaičiuojant didelio skaičiaus nepraneštų atvejų, apie 
kuriuos ekspertai daro prielaidą. Šias sąsajas ir poveikį 
atskleidžia išsamūs tyrimai, taip pat Vokietijos Makso Planko 
psichiatrijos instituto Miunchene paskelbta studija "Depresija 
2000": "Empiriškai užtikrinta, kad, kalbant apie depresijos ligų 
pažeidžiamumą ir rizikos veiksnius, be lyties (moterys turi 
didesnę tikimybę susirgti), ypač 
Šeimos genetiniai veiksniai: tikimybė, kad gyvenimo eigoje 
susirgs depresija, gerokai padidėja depresija sergančių pacientų 
pirmos eilės giminaičiams; įrodyta, kad identiškų ir broliškų 
dvynių ligos dažnis skiriasi.  
Neurobiologiniai pokyčiai: Signalų perdavimo sutrikimai neuronų 
viduje ir tarp neuronų, taip pat endokrinologinis poveikis (pvz., 
kortizolio, melatonino) ir miego ir budrumo reguliavimo sutrikimai. 
tam tikri disfunkciniai kognityviniai stiliai, ankstesni nerimo 
sutrikimai ir priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų - ūmūs ir 
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lėtiniai psichosocialiniai (streso) veiksniai, tokie kaip išsiskyrimas, 
nedarbas, gyvenimo krizės, netekties išgyvenimai ir vienatvė 
(žmonėms, gyvenantiems vieniems ar išsiskyrusiems, gerokai 
padidėja rizika susirgti), ir tam tikros lėtinės fizinės ligos (pvz., 
lėtinio skausmo sindromai)." Šaltinis: Maxo Plancko psichiatrijos 
institutas, Miunchenas 
Ligą sukeliantys veiksniai priklauso nuo to, kokią reikšmę ligonis 
suteikia neigiamoms kognicijoms. 
 
Tačiau tai negali paslėpti fakto, kad humusą ir dirvą šiems 
psichikos virusams ruošia propagandinė žiniasklaida (valdžios 
struktūroms tarnaujančios žiniasklaidos kompanijos, keliančios 
baimę ir ribojančios intelektą bei demokratiją). Be to, visus Makso 
Planko instituto išvardytus priežastinius ir rizikos veiksnius galima 
tiesiogiai ar netiesiogiai (tai patvirtina tolesni tyrimai) susieti su 
šiandien vyraujančia žiniasklaidos praktika, kaip su priežastiniu 
veiksniu. Be to, atliekant etiologinius depresijos tyrimus daroma 
prielaida, kad egzistuoja daug priežasčių, kai genetiniai, 
neurobiologiniai, psichologiniai, socialiniai ir elgesio veiksniai 
vaidina vienodą vaidmenį. Sudėjus daugybę tarptautinių, 
empiriškai įrodytų tyrimų rezultatų iš minėtų sričių, meno istorijos, 
evoliucijos tyrimų ir kognityvinių sistemų evoliucijos teorijos į 
tinklelį, gaunamas aiškiai patvirtinantis vaizdas apie 
propagandinės žiniasklaidos įpainiotus psichikos virusus, kurie 
gali nuolat mutuoti dėl naujos neigiamos informacijos ir taip 
klinikiniame paveiksle parodyti skirtingus simptomus. 
 
Politikos ir propagandinės žiniasklaidos siekis didinti pelną ir 
plėsti valdžią nesibaigia net žmonių smegenų sužalojimu. Dėl to 
įkalinami ir žudomi visi galimi režimo oponentai, vyksta karai ir 
bandoma išnaikinti ištisas etnines grupes ir tautas (žr. 
www.Shoa.de).  
Šį reiškinį iliustruoja, pvz., nacių režimo 
Stalino epochos ar karo prieš Sadamą Huseiną, ir tai įrodo 
sąmoninga ar nesąmoninga pagalba žiniasklaidos bendrovėms, kurias 
valdantieji įtraukė į savo gretas. Istorikų moksliniame darbe šis 
reiškinys pateikiamas suprantamai. 
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Šiandien valdžios apsėsti žmonės nepamiršta, kad kartą 
išgyvenusi šią dvasinę epidemiją ir atpažinusi sąsajas tauta 
tampa atspari naujam šios ligos plitimui.  
Siekiant to išvengti, moksliniai tyrimai ignoruojami, falsifikuojami, 
propaguojami ir naudojami priešingai jų rezultatams siekiant 
politinių tikslų - su priešingu poveikiu. (Žiniasklaidoje galima rasti 
daugybę pavyzdžių, susijusių su narkotikais, katastrofomis, 
nusikalstamumu, neonacių judėjimu, ksenofobija, švietimu, menu 
ir menininkais, medicina ir t. t.). Kaip rodo tyrimai, dėl fizinio 
smegenų sužalojimo, trukdančio laisvai vystytis asmenybei, 
vidutinis intelekto koeficientas (IQ) gali sumažėti nuo 100-110 iki 
mažiau nei 80. Tik pagalvokite apie gerai žinomą egzaminų 
baimę, kuri, kaip ir ateities baimė, gali laikinai užblokuoti dalį 
neuronų tinklo. 
 
Kaip parodė nacionalsocializmo raida Vokietijoje, žmogus, kuriuo 
manipuliuoja propagandinė žiniasklaida, kaip rinkėjas dėl savo 
uždarų kūrybinių ir intelekto išteklių negali priimti gerai apgalvotų 
politinių sprendimų (taip pat žr. www.Shoa.de Gleichschaltung 
der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, 
Propagandafilmen). Šioje būsenoje sužeistojo smegenimis gali 
manipuliuoti apsėsta jėga, kuri instinktyviai pertvarko 
sumažėjusios sąmonės neuronų tinklą (pašalindama arba 
apribodama kritinės, balansuojančios ir kūrybinės sąmonės 
tinklą) dėl paprastos, emociškai įkrautos naujos informacijos. 
Perkelta į demokratinių Vakarų pasaulio šalių švietimą, remiantis 
moksliniais tyrimais (žr. Pizos tyrimą), susijusiais su 
atitinkamomis lyginamosiomis nacionalinėmis grupėmis, 
paaugliai vidutiniškai nebesugeba pasiekti geriausių akademinių 
rezultatų (dėl sumažėjusio IQ). Tokie patys rezultatai vėliau 
atsispindi ir metiniuose šalies ekonominiuose duomenyse, jei 
neigiamos informacijos vartojimas žiniasklaidoje ne ribojamas, o 
dar labiau skatinamas. Intelektualiai uždaram žiniasklaidos 
gavėjui, be galimo agresijos ar depresijos išsivystymo, lieka 
atviras tik kelias į savanorišką priverstinį darbą (kuris savo ruožtu 
suteikia psichiniams virusams naujų galių) arba galimybė be 
jokios kritikos ar motyvacijos perimti bendrą valdančiųjų norimą 
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visuomenės kryptį. Trečiojo tūkstantmečio pradžioje atėjo laikas į 
konstitucijas įtraukti nuostatą, kad per privalomąjį švietimą 
gyventojams būtų ugdoma ir diegiama žinių sistema, kūrybinis 
sąmonės tinklelis, kuris tokiu būdu stiprina neuronų tinklą ir ypač 
jame įsitvirtina. Tai leistų žmonėms selektyviai ir nesąmoningai iš 
anksto filtruoti evoliuciškai svarbios ir nesvarbios informacijos 
srautą, kuris juos užplūsta, ir taip išvengti intelekto ir kūrybiškumo 
apribojimo, o kartu pasiekti priešingą rezultatą, t. y. automatiškai 
skatinti kūrybiškumą ir intelektą visą gyvenimą. Katja Thimm 
žurnale "Der Spiegel" teigia:  
 
 "Kiekvienas mokymosi procesas keičia smegenis" [2]. 
 
Brėmeno universiteto neuromokslininkas ir Hanzos mokslo 
kolegijos Delmenhorste rektorius Gerhardas Rothas (Gerhard 
Roth) toje pačioje ataskaitoje patvirtina: 
"Kiekvieną mokymosi procesą lydi pokyčiai smegenyse"... 
 
Matomas kūrybiškumas išsaugo rūšis, jis formuoja neuronų 
tinklą. Freiburgo universiteto matematikos ir didaktikos 
profesorius Gerhardas Preißas: 
 

"Nors etika ir įstatymai draudžia invazinius smegenų 
eksperimentus su... 

Žmonės. Tačiau mokslininkai, atlikę tyrimus su gyvūnais, žino, 
kad sudėtingos smegenys mokosi panašiais būdais. Jų 

smegenyse vyksta panašūs procesai, kai jie abstrahuoja, 
apibendrina ir suskirsto aplinką į kategorijas, pavyzdžiui, mažas ir 

didelis, garsus ir tylus. Pagrindiniai nerviniai mechanizmai yra 
universalūs nuo jūros sraigės  

žmogui. “ 
 

Mokymasis - tai informacijos įtvirtinimas smegenyse taip, kad 
jie gali būti iškviesti bet kuriuo metu. Apie galimą kūrybiškumo, 
intelekto ir žmogiškumo ugdymo priemonę kalbėjo menininkas 
profesorius Josephas Beuysas: 
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"Mano nuomone, menas yra vienintelė evoliucijos jėga. Tai 
reiškia, kad tik iš žmogaus kūrybiškumo gali pasikeisti sąlygos." 

 
Nuo 1988 m., kai buvo sukurta meno formulė, atsirado protinė 
priemonė, leidžianti pakeisti aplinkybes. Tai suteikia galimybę 
visuotinai naudotis kūrybiškumu ir, be teorijos, grafiniu-optiniu 
būdu skatinti neuronų kūrybiškumo tinklą smegenyse, kuris, kaip 
kūrybinės sąmonės tinklelis, leidžia suvokti kūrybiškumą ir iš 
anksto jį filtruoti bei saugoti kaip pažinimą. Apie smegenyse 
vykstančius procesus Gerhardas Preißas kalba taip:  
 

"Smegenys turi apsisaugoti nuo per didelio mokymosi. Nes 
Sekundė po sekundės dėl jo dėmesio varžosi neišmatuojama 

daugybė įspūdžių ir suvokimų. Jei jie visi būtų saugomi, 
smegenys per labai trumpą laiką būtų paralyžiuotos beprasmių 
duomenų šiukšlių srauto. Todėl ji visų pirma turi susidoroti su 
dviem sudėtingomis užduotimis: Atskirti svarbius dalykus nuo 

nesvarbių ir sudaryti kategorijas. 
Pirmiausia smegenys iš visų minčių ir idėjų, jutiminių dirgiklių, 
pojūčių ir patirčių išskiria tą mažytę dalį, kuri, jų nuomone, yra 

pakankamai svarbi, kad būtų saugoma ir įsimenama smegenyse. 
Tada šį išrašą reikia sutvarkyti. Nes tik tiems, kurie sugeba 

atpažinti "Boskop", "Cox Orange" ir "Granny Smith" kategoriją 
"obuolys", pasaulis įgauna prasmę. Didžiulį filtravimo ir rūšiavimo 
darbą atlieka maždaug 100 mlrd. nervinių ląstelių tinklas galvoje, 
kurios tarpusavyje sujungtos maždaug 100 trilijonų sąlyčio taškų 

(sinapsių). Kiekvienas įspūdis, kiekvienas dirgiklis, kiekviena 
aplinkybė, su kuria susiduria žmogus, keičia šį subtilų tinklą, 
stiprindama tam tikras neuronų jungtis ir silpnindama kitas." 

 
Meno iššifravimo formulė ne tik sukuria sustiprintą kūrybos tinklą 
smegenyse, bet ir iš anksto filtruoja informaciją sąmonei, kad 
smegenys būtų atpalaiduotos, o žinios būtų paruoštos (kaip 
obuolys), atpažįstamos kaip kūryba, pateiktos. Matomas 
kūrybiškumas išsaugo rūšis, jis formuoja neuronų tinklą. 
Vaikystėje iki lytinės brandos pagal genų programavimą 
susiformavę sinoptikai ir jų tarpusavio ryšiai, nauja informacija ir 
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rūšį saugančios pažintinės žinios suaugus formuojasi iš naujo, 
daugiausia rūšį saugančiomis pažintinėmis žiniomis, kurias iš 
anksto filtruoja sąmonė. Ši formulė leidžia sparčiai 
besiplečiančiam neuronų tinklui skatinti vaizduotę ir formuoti 
ateitį, kad būtų galima kūrybiškai veikti. Šiandien smegenyse 
galima numatyti besivystantį kūrybiškumo centrą ir (arba) tinklą. 
Kadangi mūsų pagrindinis jutiminis suvokimas yra regėjimas, 
kūrybos ar meno atpažinimas, selektyvus vizualinių kūrybinių 
pokyčių suvokimas, kūrybinis regėjimas yra svarbiausias ir 
veiksmingiausias mūsų konkrečios psichinės evoliucijos 
procesas. Kūrybiškumo pažinimo procesą sukuria ir (arba) 
skatina rūšį išsaugantis genų programavimas evoliuciniam 
sąmonės varikliui ir formulė. Žinoma, atotrūkis tarp žmonių, kurie 
suvokė šį pažinimą ir įtvirtino jį savo neuronų tinkle, didėja vis 
didesniu greičiu ir pažinimo tankumu, nes jie, atpažindami 
pokyčius šiandieninėje medijų įvairovėje, filtruoja iš duonos ir 
žaidimų tą informaciją, kuri svarbi jų sinapsėms ir tinklo raidai. 
Vokiečių mokslininko ir antropologo Friedemanno Schrenko 
nuomone, šios mokslinės spragos ištyrimas galėtų sparčiai 
paspartinti žmonių biokultūrinę evoliuciją. Pagrindinis principas - 
ieškomas kodas - aiškiai išryškėja visoms gyvybės formoms kaip 
rūšį išsauganti genų programa, kuri filtruoja rūšiai išsaugoti 
reikalingą informaciją ir saugo ją neuronų tinkle. Sąryšiai ir 
atvirkštinis psichikos ir fizinio nykimo procesas buvo aprašyti iš 
anksto ir pagrįsti daugeliu empiriškai patvirtintų tyrimų: 
(a) Teigiamos informacijos prioritetas konkrečioms rūšims 
b) Priklausomybė nuo neigiamos informacijos per nenatūralų 
neuronų tinklo pakeitimą. 
c) Genų užprogramuotas asmenybės prisitaikymas prie neigiamo 
išorinio pasaulio 
 
d) Išorinio pasaulio keitimas savo poelgiais, kad jis atitiktų jo 
neuronų tinklo vidines pažiūras, iki siautėjimo, rasinės 
neapykantos, antisemitizmo, socializmo, komunizmo, 
kapitalizmo, išnaudotojiško kolonijinio ar globalaus kapitalizmo, 
religinio fanatizmo, terorizmo, karo arba - ir tai dažnai pasitaiko - 
iki visiškai įprastos beprotybės. Dažnai šie reiškiniai pasireiškia 
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mišriomis formomis, kurios gali būti, pavyzdžiui, regioninės, 
nacionalinės arba pasižymėti grupine sąmone. 
 
Šiuo požiūriu Alberto Ferrúsas, neurobiologas ir tyrėjas iš 
Madrido, ieško kito svarbaus žingsnio neurobiologijoje: 
 

"Norėtume rasti kokį nors neuroninį kodą, kad suprastume, 
pavyzdžiui, kaip suvokimas užkoduotas mūsų smegenyse. Arba 
kaip atmintyje išsaugome gautą informaciją: Kodas: Kaip tai daro 
musės ar žmogaus smegenys? Pagal kokį pagrindinį principą? 
Žinoma, kiekvieno organizmo detalės bus skirtingos. Bet galbūt, 

galbūt yra toks pagrindinis principas, toks visuotinės vertės 
kodeksas. Tai atradę, būtume padarę didžiulį šuolį į priekį.  

Tai mus nuvestų taip toli į priekį, kaip kadaise Mendelio dėsniai 
nuvedė genetiką." 

 
Šaltinis: Jonathan Weiter "Laikas, meilė, atmintis - elgesio ištakų beieškant", išleista 2000 m,  
Siedler Verlag, Berlynas. 
 
[1] Žiniasklaidos vartotojas dėl genų užprogramuotos rūšies išsaugojimo programos tampa narkomanu su 
visomis narkotikų vartojimo pasekmėmis ir žala sveikatai, nes jo neuronų tinkle susiformavo neigiamos 
informacijos jungtys. Šiandien, atlikę narkotikų tyrimus, žinome, kad kai neuroniniai ryšiai jau yra sukurti, 
priklausomybę sukuria atmintis. Žmogus, pasitelkęs protinį virusą gaminančią propagandinę žiniasklaidą, 
patenka į ketveriopus genetinius spąstus. 
2] Labas rytas, brangūs skaičiai, Vokietijos naujienų žurnale "Der Spiegel" Nr. 27/2002 
"Dvi mokslininkų komandos iš Makso Planko instituto Getingene dabar sugebėjo įrodyti, kad sinapsės 
formuojasi ankstyvojoje smegenų vystymosi stadijoje net ir nesant komunikacijos stimulų. Tik vėlesniame 
vystymosi etape 
Aktyvacijos stimulai būtini." Šaltinis: Maxo Plancko Getingeno institutas Atsushi Iriki iš Tokijo universiteto, atlikęs 
primatų smegenų tyrimus po įrankio panaudojimo, įrodė, kad neuronai persitvarko, siekdami integruoti įrankį į 
savo kūno įsivaizdavimą. Šaltinis: Tokijo universitetas 

     
Laisvės formulė? 2020 

 
Gauname vis daugiau informacijos ir reklamos apie tai, ko šiuo metu 
norime, ir vis giliau pasineriame į neuronų tinklo struktūrą, kuri mums 
rodo tai, kas patvirtina mūsų ankstesnį mąstymą ir kuo šiuo metu 
užsiimame. Filmų ir muzikos paslaugos rodo daugiau to, ko klausomės, 
o naujienų kanalai rodo daugiau to, kuo jau tikime arba ko bijome. Tai 
nėra tikrasis pasaulis, o tik nedidelė jo dalis.  
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Mąstymas tampa šališkas, o kita informacija tampa tokia 
marginalizuota, kad mes vis mažiau užjaučiame kitus žmones. Tiek 
daug, kad galime gyventi šalia, nors gyvename visiškai skirtingose 
realybėse. Ar tokiame pasaulyje norime gyventi dezinformuojami 
informacinių robotų, psichinių salų pasauliuose, svetimųjų valdomi 
izoliuotai, niekada negalėdami pamatyti gyvybės ir visumos įvairovės?  
 
Algoritmų kultūroje socialinė žiniasklaida rodo vis daugiau to, kas 
patvirtina mūsų pažinimą ir siekius, be to, užgožia didžiąją dalį pasaulio 
įvairovės informacijos. 
 
Algoritmų kūrėjai tvirtina, kad jie tarnauja mums ir suteikia mums 
daugiau to, ko norime. Tačiau iš tikrųjų jie tik dar labiau papildo tai, ką 
jau patyrėme, ir manipuliuoja mumis produktų ir algoritmų kūrėjos 
bendrovės naudai. Duodami vaikui tik cukrų ir saldainius, užmaskuotus 
kaip maistą, padedame cukraus gamintojui, tačiau vaikas suserga ir 
galiausiai anksti miršta. Algoritminė pasikartojanti kultūra yra sustingusi 
ir mirštanti kultūra, kuri riboja mūsų dėmesį ir panaikina arba sumažina 
informacijos įvairovę, o kartu ir žmonių genialumą bei kūrybiškumą.  
 
Ji nukreipta prieš mūsų kūrybiškumą, intelektą, įvairovę, toleranciją, 
gyvybę, rūšių ir gamtos išsaugojimą, ir tai susiję ne tik su informacijos 
apie mūsų kūrybiškumą radikalizavimu, bet ir su neigiamu epigenetiniu 
vienpusės konservuotos informacijos poveikiu mūsų kūnams, mūsų 
sveikatą ir trumpėjančią gyvenimo trukmę, taip pat demokratijos, 
diferencijuotų nuomonių grupių užčiaupimą, nes informaciniai akiniai 
sugalvoti ne žmonėms, o arkliams, žiniasklaidos vykdomą išankstinę 
informacijos atranką ir jos deklaruojamą interpretacinį suverenumą, 
kuris vėliau kelia pavojų demokratijai ir taikai, nes tai yra masių 
diktatūra. 
 
Algoritminiai robotai valdo žiniasklaidą ir mūsų selektyvų suvokimą, 
todėl mes galime vystytis tik pagal iš anksto sukurtą programų ir 
informacijos, kuri mums atrodo kaip tikrovė, sistemą. 
 
Kur yra algoritmai, pateikiantys mums tai, ko dar nematėme, 
nesvarstėme ir kuo netikėjome? Kur yra algoritmai, 
 kurie kūrybiškai pralaužia šį minčių kalėjimą taip, kad mes be 
vartotojiškos ir prekės ženklo neurozės galėtume padaryti savo 
asmenybę, sveikatą ir gyvenimą laimingesnį, sveikesnį, empatiškesnį, 
tvaresnį, prasmingesnį ir sustiprinti savo imuninę sistemą prieš 
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pandemijas, ligas ir baimę keliančius žiniasklaidos virusus? Kad mums 
duotų ne tai, ko mes ar korporacijos ir diktatoriai nori, kad mes 
darytume, iš anksto apgalvotume ir už mus suprogramuotume, bet tai, 
ko iš tikrųjų reikia mums patiems, visuomenei, gamtai ir pasauliui? 
Gamta jau prieš šimtus milijonų metų genetiškai sukūrė šį algoritmą 
augaluose, gyvūnuose, žmonėse ir net vienaląsčiuose organizmuose 
bei gyvūnuose be smegenų ir patobulino jį saugodama informaciją ir 
epigenetiką, kad išsaugotų rūšį. Gamtos algoritmo pavadinimas - 
"kūrybiškumas". Tai mums suteikė meno ir naujovių, daugiau maisto, 
laisvės, gerovės, ilgesnį gyvenimą ir geresnę sveikatą bei pirmąjį 
žingsnį į demokratiją. Dabar mums tereikia atskleisti selektyvų gamtos 
genijaus algoritmą, kūrybiškumą, kad visi žmonės galėtų kurti geresnę 
ateitį, kurioje būtų suverenūs.  
 
 
 
 
Etiškas kapitalizmas 2014-2020 m. 
 
Šį skyrių skiriu su nuoširdžia padėka, 
knygos "Systemopposition" autorius Michael Greven, 
kuris pokalbių metu kritika ir pasiūlymais davė man vertingų patarimų, 
kaip kurti naują, teisingesnę socialinę sistemą, ir taip apibūdino etinio 
kapitalizmo modeliuotoją:  
 

"Dieteris Liedtke yra menininkas,  
Sociologas ir socialinis filosofas 

 iki šiol nežinomose proto srityse." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011 m.  
Politikos mokslų profesorius / Marburgo, Darmštato ir Hamburgo universitetų dekanas / DVPW 

etikos komiteto ir DVPW nuolatinio mokymo ir studijų komiteto pirmininkasLuigi Sturzo specialioji 
premija Premio Amalfi/  

Vokietijos politikos mokslų asociacijos garbės ženklelis/ 
Patarėjas kuriant etišką kapitalizmą kaip socialinę sistemą. 

 
Michaelio Greveno teiginys rodo, kad Hegelio dialektika ir jo idealizmas 
su Markso materializmu dar nėra realizuoti per sintezę į etinį 
kapitalizmą.  
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Šios mintys apie etinį kapitalizmą negali būti patentinė priemonė.  
 
Šis sąrašas nėra baigtinis.  
Žinoma, nauji pokyčiai ir moksliniai tyrimai pakeis reikalavimų 
parametrus, tačiau kartu su naujaisiais atradimais jie nurodo kryptį, 
kuria ateityje galėsime siekti taikos, kai gyvens daugiau nei 20 mlrd. 
žmonių. Reikia ne tik atsižvelgti į žinomas aplinkybes, aptarti būsimus 
pokyčius, bet ir atkreipti politikų ir įmonių dėmesį, skatinant mąstyti apie 
tai, kaip etiškas kapitalizmas gali būti plėtojamas ir įgyvendinamas 
socialiniu ir politiniu lygmeniu ne tik Vokietijoje ir Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. 
 
Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, netikslinga toliau plėsti 
kapitalizmą su jo silpnybėmis ir tamsiosiomis pusėmis, nepadarant dar 
didesnės žalos žmonijai, gamtai ar aplinkai. Priešingai, mums reikia 
naujos kapitalizmo koncepcijos, kuri apimtų kapitalizmo privalumus, 
apsaugotų ir įgyvendintų JT Chartijoje numatytas žmogaus teises ir 
rūšių išsaugojimą kūrimo prasme, taip pat siektų tvarumo ir bendros 
aplinkosaugos kaip pagrindinės prielaidos ir pagrindo.  
Mums reikia naujos socialinės evoliucijos varomosios jėgos. 
 "Etiškas kapitalizmas".  
 
Etinio kapitalizmo evoliucinis pranašumas: 
Remiantis naujausiais tyrimais, tai atitinka mūsų genetinį ir epigenetinį, 
gamtinį, socialinį ir evoliucinį DNR programavimą: "Būti žmogumi". 
 
Etiško kapitalizmo tikslai 
Etinis kapitalizmas yra orientuotas į tvarių, kartu su aplinka susijusių 
produktų ir verslo modelių kūrimą bei etišką pelną, kuriame 
svarbiausias vaidmuo tenka žmonėms ir gamtai. 
 
1. teisė į laisvą vystymąsi 
Kiekvienas asmuo turi teisę į: Informacijos laisvė, spaudos laisvė, 
atsakingų asmenų atsižvelgimas į žiniasklaidos kodeksą, į švietimą ir 
laisvą kūrybiškumo bei asmenybės ugdymą, laisva prieiga prie Código 
Universo per švietimo sistemas, kad būtų galima paprasčiausiai (tik 
matant supratimą) neurobiologiškai pritaikyti esamą kūrybiškumą savo 
tikėjimo bendruomenėje, kultūrą ir jo tautą, taip pat anksčiau 
nesuprastų religijų, tautų, kultūrų, meno kūrinių ir naujovių supratimą, 
taip pat teisę į laisvai prieinamą internetą, švietimo, mokyklų, profesinio 
ir tolesnio mokymo sistemas, be to, teisę į informaciją apie Código 
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Universo ir įvairius žiniasklaidos kodus regione vyraujančia valstybine 
kalba ir anglų kalba, be to 
nemokamai naudotis kompiuteriu ir nemokamu interneto ryšiu. 
 
2. tarptautinės bendruomenės apsauga 
Kiekvienas žmogus turi teisę į savo laisvių ir orumo gynimą bei 
pasaulio bendruomenės apsaugą nuo totalitarinių valstybių sistemų, 
diktatūrų, terorizmo, karo, genocido, kankinimų, priespaudos, 
išnaudojimo, rasizmo, atskirties, melagingos ir klaidinančios 
informacijos, taip pat nuo tiesioginio ir paslėpto, subtilaus baimės 
skleidimo. 
 
3. teisė į besąlygiškas bazines pajamas 
Kiekvienas asmuo turi teisę į švarų geriamąjį vandenį, drabužius, 
medicininę priežiūrą, maistą, tinkamą būstą ir (arba) besąlygiškas 
bazines pajamas, kurios suteikia jam galimybę jo paties prašymu imtis 
savanoriško darbo visuomenės labui arba atlikti užduotis ir darbus, 
suteikiančius jo gyvenimui prasmę ir duodančius papildomų pajamų. Be 
to, mėnesinės bazinės pajamos suteikia jam galimybę įsitvirtinti 
viename iš įvairių visuomenės gerovės lygių. Išlaisvindamas savo 
epigenetinį kūrybiškumą per "Código Universo", kiekvienas žmogus 
prisideda prie savo šalies, įmonių ir gyvenimo etinio vystymosi ir 
ekonominės sėkmės, skleisdamas etiškus produktus ir etiško verslo 
modelius bei pats ekonomiškai dalyvaudamas įgyvendinant etines 
koncepcijas. Besąlygiškos bazinės pajamos turėtų užtikrinti žmogaus 
orumą. Mokesčius turi mokėti tik tie, kurie gauna naudos iš bet kokio 
darbo ir kompiuterinio darbo, t. y. įmonės ir organizacijos. Už darbo 
rezultatus nebegalima bausti mokesčiais, kaip tai buvo feodalinėje 
santvarkoje. 
Pajamų mokestis arba darbo jėgos mokestis panaikinamas kartu su 
socialinės sistemos išlaidomis, sveikatos ir pensijų draudimu ir 
pakeičiamas pardavimo internetu mokesčiu naudojimo ir pristatymo 
vietoje, taip pat visuotiniu gamybos mokesčiu sąskaitą išrašančioje 
savivaldybėje (šalyje) arba įmonės veiklos vykdymo vietoje.  
Pertvarkomas pridėtinės vertės arba pardavimo mokestis.  
 
Kelias 
Etinio kapitalizmo tikslams įgyvendinti mums reikia ne valstybės, 
pasaulinio masto įmonės ar religinės bendruomenės, o žmonių visame 
pasaulyje, kurie nenori toliau remti išnaudotojiškų, dominuojančių ir 
dualistinių sistemų ir nori dalyvauti kuriant pozityvų, atvirą etišką 
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pasaulį. Įstatymai ir konstitucijos netrukdo etiškam kapitalizmui. Tačiau 
net ir tose valstybėse, kuriose etinis kapitalizmas bus uždraustas, pagal 
etinio kapitalizmo principus gyvenančių atvirų valstybių gyventojų 
sparčiau ir stipriau besivystantis kūrybiškumas, geresnė sveikata ir 
didesnė gerovė įrodo praktines ir filosofines laisvesnes žmonių 
formavimosi galimybes. Pamažu net ir uždarose socialinėse sistemose 
(kaip rodo pastarųjų 500 metų istorija) įsivyraus suvokimas, kad be 
laisvės, orumo, gerovės ir gyventojų sveikatos (pasaulyje gyventojų 
skaičius vis didėja), JT Žmogaus teisių chartijos laikymosi ir religijos 
laisvės jokia valstybė negali visam laikui užkirsti kelio socialinės 
sistemos evoliucijai. 
 

Siūlomi rinkimų klausimai: Rinkėjų bendruomenė ir kuriamos 
dirbtinio intelekto programinės įrangos priemonės, kurios 
pasitelkia gyventojų intelektą (taip sutelkia, filtruoja ir parengia 
piliečių parengtus balsavimo klausimus diskusijoms), pateikia po 
tris už ir prieš nešališkus, neasmeniškus, grafinius faktinius 
filmus su aiškiais paaiškinimais, pagrįstais įrodymais paremta 
informacija (parengta ir patikrinta pagal faktus ir žiniasklaidos 
kodekso laikymąsi nešališkų universitetų studentų), kurie skatina 
rinkėjų švietimą, žinias ir laisvą apsisprendimą. 

 
 
 
 
 

 
Tiesioginė demokratija 2014 -2020 m. 
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Grįžkime į mūsų dešimties tūkstantmečių istoriją;  
 

Daugiau žmonių = daugiau žmogaus teisių, 
daugiau laisvės, gerovės, sveikatos, gyvenimo trukmės, daugiau 

informacijos ir žinių. 

Iki šiol kapitalizmo sąlygomis mes pritaikėme žmones prie 
mašinų darbo būdo, kad gautume pelno iš gamybos. Didėjant 
pasaulio gyventojų skaičiui, pasitelkdami naujoves pritaikysime 
robotus, kurie ateityje patys rašys programas, žmonėms. Ateityje 
darbas bus organizuojamas individualiai taip, kad kiekvienas 
žmogus galėtų gyventi prasmingą gyvenimą pasirinktoje šalyje, 
oriai, gerovėje ir sveikai.  

Kūrybiškumo, išsilavinimo, demokratijos ir antrojo apsišvietimo 
ryšys įrodytas daugybe tyrimų, todėl kartoju šių tyrimų rezultatus, 
nes manau, kad kelias į pozityvią ateitį, kurioje daugiau gyvenimo 
laiko, kūrybiškumo ir išsilavinimo gyventojams, taip pat paneigia 
kai kurių valdininkų apsimestinį argumentą, kad gyventojai 
nepajėgūs saviorganizuotis per tiesioginę demokratiją. 

Čia pamirštama, kad jau paskelbus apie tiesioginės demokratijos 
galimybę tuo pat metu aukštai, dirbtinai iš išorės, padedant 
žiniasklaidai, į mūsų smegenis baimės sinapsių mutacijomis 
iškeltos intelekto ribos ir bejėgiškumo jausmai, laisvės 
sprendimais ir asmenine atsakomybe sumenkinami, o tai veda iš 
IQ mažinančios baimės nuolatinių kilpų ir į ją:  

a. Ar publikacijos ir diskusijos apie baimių ir mąstymo blokadų 
poveikį mažina šias baimes. Gyventojai išmoksta apsisaugoti nuo 
perdėtų, nerealių baimių ir mąstymą paralyžiuojančios 
informacijos ir patys iš naujo įvertinti jų prasmę ir realią baimės 
skalę, neignoruoti šios iš naujo įvertintos informacijos, bet, jei 
įmanoma ir būtina arba jei galima organizuoti pagalbą 
nukentėjusiems, rasti holistinius bendražmogiškus sprendimus, 
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pasitelkiant žmonių rojaus intelektą baimę išsklaidančiuose 
demokratiniuose procesuose.  

b. Neurobiologiškai ir epigenetiniu požiūriu veiksmingi baimės, 
kūrybiškumo ir IQ smegenų užraktai (kurie turėtų įspėti apie 
realius pavojus, genetiškai užprogramuoti, gali būti 
piktnaudžiaujama siekiant kontroliuoti populiacijas, kad būtų 
antidemokratiškai mažinamas IQ, kad būtų nedemokratiškai 
mąstoma, baiminamasi, rigidiškai mąstoma), kuriuos į smegenis 
įsuko žiniasklaida, vėl pakeliami su suverenumo ir kūrybiškumo 
formule kūrybiškumo procesuose mene, kurie tapo vaizdingomis, 
veidrodinių neuronų ir informacinių aplinkkelių, esančių smegenų 
neuronų tinkle, skelbiamomis naujovėmis ar problemų 
sprendimais. Tai šiandien moksliškai žinomas (taip pat 
epigenetiniu požiūriu veiksmingas) neurosmegenų evoliucijos per 
pažinimą-informaciją stebuklas, skirtas savęs ir rūšies 
išsaugojimui: žiniasklaidai ir valdžiai neįtikęs, ketverius metus 
bejėgis, valdomas netikrų naujienų ir lobizmo, tampa aktyviu, 
kūrybiškai mąstančiu demokratu ir tiesioginės demokratijos 
suverenu per kūrybiškumo generuojamą tinklaveiką-formavimą 
(trejopa prasme). 

Taip pat pamiršo, kad tiesioginės demokratijos priešininkai yra 
tai, kad gyventojų blockchain apsaugotas; Robotai, tvari ateitis, 
kūrybiškumas, sveikata, laisvė, švietimo ir etikos programos, 
sąnaudų ir mokesčių mažinimo programos ir visi teorijos 
optimizuoti geriausius balsavimo pasiūlymus ir rinkimų 
sprendimus iš žmonių ir su BIG duomenų ir jų vertimas į 
veiksmų planus ir teisės aktų pasiūlymus, gali būti naudojami 
be su partijomis susijusių politikų ir lobizmo už visuotinį 
balsavimą, iš kurių atrinktos ("Open Sours" kūrimui ir rinkėjų 
priežiūrai) rinkimų programos ir klausimai (universitetų sukurtų 
šešių už ir prieš faktų filmų atitinkamu rinkimų klausimu 
įgyvendinimui), kurie, peržiūrėjus šešis faktų filmus, paleidžiami 
balsuoti su piliečių rinkimų licencija. 
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Bus panaikintas pajamų ir darbo užmokesčio mokestis. Mokesčių 
sistema bus pakeista į etinį balansą (žr. Etinis kapitalizmas) 
pagal principą "teršėjas moka už padarytą žalą" ir į gryno 
vartojimo mokesčius. Piliečiai, kurie yra sveiko proto ir negali 
arba nenori dalyvauti rinkimuose, rinkimų metais mokės 10 proc. 
mokestį nuo savo metinių pajamų, nes jie nedalyvauja 
demokratiniame rinkimų procese ir primeta savo, kaip demokratų, 
sprendimus savo bendrapiliečiams.  
 
Laisvi, slapti ir tiesioginiai rinkimai  
Reikalaukite savo žmogaus teisių naudodamiesi tiesiogine 
demokratija!  

 
 
Neigiamus regioninius, nacionalinius ir pasaulinius pokyčius 
galima atremti tik tais pačiais lygmenimis, pasitelkiant etines 
idėjas, konstitucijas ir įstatymus, taip atveriant teigiamą ateitį 
visiems žmonėms, pasitelkiant tiesioginę demokratiją, grindžiamą 
klausimais.  
 
Rinkitės slaptu balsavimu, jei jūs ir jūsų vaikai norite gyventi 
laisvame pasaulyje, kuriame visi būtų sveiki ir klestintys.  
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Tiesioginės demokratijos būdu balsuokite už tai, kad 
priežiūros kapitalizmo monopolijos būtų sugriautos įstatymais, 
kad socialinių tinklų ir žvalgybos agentūrų mega-duomenys būtų 
išleisti galutinai personalizuoti etiškam idėjų vystymui ir kad 
pasąmonės naudojimas pagal priežiūros kapitalizmo duomenų 
prognozes nebūtų naudojamas siekiant sumažinti intelektą ir IQ, 
asmenybės, laisvės, kūrybiškumo, sveikatos, gyvenimo trukmės, 
demokratijos, finansinės laisvės ir etinio vystymosi galimybių bei 
laisvių ir kad priežiūros kapitalizmas turi būti pertvarkytas į etinį 
kapitalizmą visų žmonių labui priimant teisės aktus. 
  
 
Tiesioginis temų pasirinkimas  
Žiniasklaidoje ir socialinėje žiniasklaidoje bus pristatyti trys 
moksliškai patikrinti filmai "už" ir trys filmai "prieš", po penkias 
minutes, rinkimų klausimu.     
 
Jūsų balsas  
Balsuokite už tiesioginių rinkimų sistemą, pagal kurią vyriausybės 
pareigoms užimti pasitelkiami samdomi ekspertai-vadybininkai. 
Teminėje tiesioginėje demokratijoje nerenkamos jokios 
partijos ar politikai, bet balsuojama dėl pasirinktos ir pateiktos 
rinkimų temos, kurią pasirenka savarankiškas rinkėjas per 
rinkimų programėlę.  
 
Blokų grandinės rinkimai yra slapti, saugūs ir jais negalima 
manipuliuoti.  
 
Užsiregistruokite nemokamoje mobiliojoje programėlėje 
"Tiesioginė demokratija" daugiau nei 100 kalbų, kad 
galėtumėte nuspręsti dėl tvarios gamtos ir etiškos ateities, kurioje 
jūs ir jūsų šeima būtų sveiki ir orūs, o kiekvienas - dėl savo 
gyvenimo ir laisvės.  
 
Rinkimų programėlė renka ir vienija tiesioginės demokratijos 
klausimais rinkėjus, kol penkiais lygmenimis susidaro regioninė, 
visos valstijos ar pasaulinė demokratinė dauguma, pasisakanti 



 

 
27 

už tiesioginę demokratiją klausimais. Būkite suverenūs ir 
bendraukite su laisvai mąstančiais žmonėmis socialiniame tinkle 
www.the-sovereign.bendraukite su laisvai mąstančiais tiesioginės 
demokratijos klausimais žmonėmis, užmegzkite draugystę ir 
keiskitės idėjomis. 
 
 
 
Pasirinkite, kaip norite gyventi  
 
 
www.the-sovereign. com pasirinkimo 
programėlę, kad rastumėte naujų draugų 
geresniam gyvenimui.  
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Jei kiekvienas susirastų po 4 draugus, per 
trumpą laiką gautume demokratinę daugumą ir 
galėtume reikalauti pagarbos žmogaus teisėms ir 
tvaraus kapitalizmo vystymosi.  
 
Jau septyni procentai  
www. the-sovereign. com rinkėjų galite padaryti 
pasaulį geresnį.  
 
Pagalvokite, kaip greitai socialinis tinklas gali 
išaugti per 4 metus.  
  

socialinis tinklas 
www.the-sovereign.com 
Į neigiamus ir visuotinius iššūkius galime reaguoti tik 
etiškai, pozityviai visame pasaulyje ir nacionalinėse 
valstybėse.  
 
"The Sovereign Global Trust" (TSG Trust) 
TSG Trust (steigiamas) nėra politinė partija, ideologija 
ar religija, bet visame pasaulyje veikiantis pilietinis 
judėjimas, kuris visose šalyse pasisako už etiškai 
suprojektuotą tvarią aplinką ir bendrą aplinką 
nacionalinėse valstybėse ir padeda, pasitelkdamas 
"žmonijos kūrybiškumo rojaus intelekto programas", 
pagal kiekvienos šalies išvystytą kultūrą lydėti optimalų 
ir etišką gyvenimą laisvėje, orume ir apsisprendimo 



 

 
29 

laisvėje, kelyje į geresnę šalies žmonių ateitį tiesioginės 
demokratijos sąlygomis.  
Tiesioginės demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir 
kapitalizmo raidos klausimas: 
 
 
JŪSŲ MIESTE  
JŪSŲ VALSTYBĖJE  
SAVO VALSTYBIŲ BENDRUOMENĖJE  
GLOBALUS 
 
Balsuokite dabar dėl tiesioginės demokratijos temų 
ir gausite visuomenės modelį, kurį garantuoja 
Pagrindinis įstatymas arba šalių konstitucijos, jei 
pakankamai žmonių jūsų šalyje sutiks su jumis.  
 
Ne daugiau valstybės, bet mažiau valstybės, mažiau 
įstatymų ir reglamentų bei tam tikros tvarios bendro 
pasaulio sistemos lems geresnę ateitį.  
 
Aktyviai kovokite už savo ir visų žmonių laisvę! 
 
Tiesioginė demokratija yra tokia paprasta 
Balsuokite naudodamiesi pasauline tiesioginių rinkimų 
programėle ir bendraukite su žmonėmis, kuriems rūpi 
naujas etiškas pasaulis, kuriame vyrauja taika, laisvė, 
sveikata ir gerovė visiems žmonėms, socialiniame tinkle 
www. the-sovereign. com su žmonėmis, kuriems rūpi 
naujas etiškas pasaulis, kuriame vyrauja taika, laisvė, 
sveikata ir gerovė visiems žmonėms. Keiskitės su jais ir 
kartu su jais kurkite teisingesnę ir laisvesnę vietos ir 
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pasaulio visuomenę jums, jūsų vaikams ir visiems 
žmonėms.  
 
Pateikite kūrybiškų pasiūlymų, kaip pagerinti 
demokratiją, visuomenę, aplinką ir mus supantį pasaulį.  
Laisvė kurti pasaulį baigiasi ten, kur valstybė, įmonių 
produktai ar paslaugos nesaugo ir neskatina žmogaus ir 
kūrybingo tvaraus bendro pasaulio, bet riboja, kenkia ar 
mažina piliečių ir bendro pasaulio orumą, kūrybiškumą, 
laisvę, sveikatą, intelekto koeficientą, gyvenimo trukmę 
ir gerovę.  
 
Aplinka ir mus supantis pasaulis, žmogaus teisės ir 
konstitucijos žymi kelią į naują laisvę, sveikatą, orumą ir 
klestintį gyvenimą visiems.  
 
Reikalaukite savo teisės į apsisprendimą, kūrybiškumą 
ir gyvenimą be baimės. 
 
Turime laiko, nes jis mums tinka. 
ir toliau rinkti rėmėjus rinkėjų platformoje www.the-
sovereign. com, kol susiformuos gyventojų dauguma:  
 
in MIESTAI, REGIONINIAI,   
ŠALYSE IR PASAULYJE  
 
pasisakė už tiesioginės demokratijos rinkimų 
sistemą, kad pagal šalių konstitucijas ir 
pagrindinius įstatymus parlamentinė demokratija 
būtų pakeista į tiesioginę demokratiją su etiniu 
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kapitalizmu, orientuotu į žmogų, aplinką ir gamtą 
kiekvienoje šalyje.  
 
Tuo tarpu rinkimų programą paliksime kaip  
Sukurkite blokų grandinės užšifruotą slapto balsavimo 
programėlę "the-sovereign app" ir suprogramuokite ją 
šalims visomis vyraujančiomis kalbomis. 
 

"The-Sovereign" rinkimų programėlės balsavimo 
sistema naudos blokų grandinės šifravimo saugumą. 

Dar tik kuriamoje rinkimų programėlėje rinkėjo 
tapatybės nustatymas ir balsavimas bus atskirti, kad 

būtų užtikrintas rinkėjų anonimiškumas. 
 
Su programėlės rinkimų programa: 
 www.the-sovereign. com, sukursime teisingesnį ir 
tvaresnį pasaulį, kuriame dirbtinio intelekto programinė 
įranga ir pasaulinės visuomenės intelektas bus 
naudojami siekiant pradėti kitą, seniai pribrendusį 
socialinių sistemų evoliucijos etapą ir sukurti geriausią 
įmanomą ateitį žmonėms ir aplinkai.  
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Rinkimų klausimai nepriklauso nuo lobistų, rinkos, 
politikų, žiniasklaidos ar partijų įtakos, nes rinkėjai nėra 
susibūrę į partijas ar rinkėjų grupes ir susitinka tik blokų 
grandine apsaugotuose suvereniuose rinkimų rezultatų 
rinkimuose laisva valia atsakydami į rinkimų klausimus. 
Taikomos ir kitos slaptos saugumo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad lobistai, partijos, žiniasklaida ar 
vyriausybės negalėtų daryti įtakos balsavimo 
klausimams, rinkimams ar rinkėjams ar juos papirkti 
rinkimų dovanomis. Aukos "Suvereniai organizacijai" 
gali būti pervedamos tik "Fundacion Liedtke" kaip 
patikėtiniui. "Fundacion Liedtke" ar "Tiesioginės 
demokratijos" organizatoriai nerengia ir netvarko 
aukotojų vardų ir pavardžių sąrašų. Suverenios 
tiesioginės demokratijos finansavimas ar rėmimas 
negalimas, nes nenorime daryti jokios įtakos rinkimų 
klausimams.   
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Pasitikėkite savimi ir dalyvaukite.  
Nepalikite pasaulio ateities kūrimo lobistams ir 

vyriausybėms. 
 

Net jei politikai pasiduos per demonstracijas,  
būkite įspėti, saugokitės ir skambinkite dabar  

Tiesioginė demokratija. 
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Jūsų pirmasis pasaulinis 
pasirinkimas  
dėl pasaulinės tiesioginės demokratijos sukūrimo 
 
Tiesioginiuose rinkimuose gali dalyvauti 
kiekvienas 14 metų sulaukęs asmuo.  
 

 
 
 

Jūsų blokų grandinės balsavimo 
biuletenis  
dėl pirmojo principinio klausimo               
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Užsiregistruokite pirmuoju pasirinkimu, kad galėtume jums 
pranešti, kai ateis laikas vykti. 
 
Rinkimų	forma: 
Vardas	Pavardė	 
Amžius	 
Šalis	(pasirinkimas) 
Miestas	(pasirinkimas) 
Pašto	indeksas	(	) 
El.	paštas: 
Telefonas 
Whatsapp	
Gimtoji	kalba	(pasirinkimas)	
Papildoma	kalba	(pasirinkimas) 

Jūsų	duomenys	yra	slapti	ir	nebus	dalijamasi	ar	parduodami,	teikiami	su	reklama,	bet	
naudojami	tik	visuotiniam	platinimui	suverenios	tiesioginės	demokratijos,	nemokama	
sveikatos	programa	visiems	žmonėms,	taip	pat	Globalpeace	Campus	taikos	centras	su	vidaus	
slapukus,	kad	jums	suteikti	prieigą	informaciją	sukurti	etišką	kapitalizmą	su	nauju	ir	
geresniu	pasauliu.				 

 

 
Ar norite tiesioginės demokratijos? 
 

O Taip      
O Ne        
O be nuomonės 
(pažymėkite, jei reikia) 
 
 
Suverenūs blokų grandinės rinkimai apsaugo nuo 
rinkimų klastojimo ir korupcijos vietos ir pasaulio mastu. 
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The-Sovereign.Global" pasitikėjimas 

 
 
Kas yra "The Sovereign Global Trust"? 
Patikos fondas "Sovereign Global" (TSG) valdo patikos fondo 
steigėjų, narių ir "Sovereign Coin" turtą, taip pat valstybėse 
įsteigtų patikos fondų, skirtų nacionalinei tiesioginei demokratijai 
įgyvendinti, turtą.  
  
Trustai nėra politinė partija ar religija (ir nenori tapti partija ar 
religija), o demokratinis judėjimas, kurį sudaro žmonės, 
nepriklausomai nuo religijos, priklausomybės politinei partijai, 
ideologijos, pasaulėžiūros, socialinės, finansinės ar etninės 
priklausomybės, socialinės ar edukacinės orientacijos, odos 
spalvos, lyties ar amžiaus tik faktiniais ir rinkimų klausimais, kad 
kartu balsuotume už etinio kapitalizmo, orientuoto į žmogų ir 
gamtą, koncepciją su visuotine tiesiogine demokratija, pagal 
atitinkamas nacionalines konstitucijas taikiai ir demokratiškai visų 
žmonių labui visame pasaulyje internetu, kad balsuotume už 
naują tvarų bendrą pasaulį, kuriame vyrautų taika, sveikata ir 
gerovė žmogui ir gamtai. 
Pagal BRITIJOS VIRGINŲ SALOSE galiojančius įstatymus 
įsteigtas "The Sovereign Global Trust", kad būtų pradėta 
įgyvendinti pirmoji pasaulinė tiesioginė demokratija. 
Kiekvienai valstybei, atsižvelgiant į valstybės kultūrą, įstatymus ir 
konstitucijas bei valstybinę kalbą (-as), įsteigiamas Suvereno 
fondas, kuris organizuoja ir siūlo Suverenui priimti sprendimą ir 
balsuoti dėl diferencijuotų valstijos balsavimo klausimų su 
siūlomais sprendimais. 
 
TSG Trust, kaip ir balsavimo klausimų dizainas, nepriklauso 
nuo jokių išorinių sprendimų.  
 
Skelbimai ar rėmimas "TSG Trust" žiniasklaidoje negalimi.  
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Aukoti galima tik anonimiškai "TSG Trust". 
 
"Sovereign Coin" pirkėjo duomenys yra apsaugoti blokų grandine 
ir jų negali matyti net TSG Trust nariai.  
 
Patikos fondo užduotys 
Grynosiomis pajamomis, gautomis pardavus monetą "Sovereign Coin", ir 
aukomis 100 % finansuojame tris prioritetus, kuriais siekiama skatinti etišką 
pasaulį: 

 
a.) pasaulinės tiesioginės demokratijos "Suverenas" sukūrimas.  
b.) penkių "Globalpeace Campus INC" taikos centrų statyba. 
c.) nemokamos visuotinės sveikatos stiprinimo programėlės 

"aimeim", skirtos visiems žmonėms, tyrimai ir programavimas.  
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Suverenus socialinis tinklas: 

 
Sovereign-Star:      socialinis tinklas: vaizdo įrašai, filmai, nuotraukos ir tekstai   
                                 apie Temos ir pasirenkamieji klausimai su kalbos   
                                 pasirinkimu ir Gimtosios kalbos žymėjimas      
                                 Keitimasis informacija + draugystės prašymai su  
                                 Susitikimų kalendorius, skirtas asmeniniam susipažinimui 
 
"Sovereign-Fink":   viešoji vaizdo konferencijų asamblėja ir     
                                 Renginio grandinė  
 
"Sovereign-Falcon": "Videocall Blockchain" ir specialiai apsaugotas     
                                  ir telefono bei vaizdo įrašo apsaugą nuo prisilietimų su  
                                  Konferencinis skambutis 
 
"Sovereign Post":    Blokų grandinė ir specialiai apsaugota       
                                  Elektroninio pašto sistema 
 
"Sovereign-Lark": "Blockchain" ir specialiai apsaugotas     
                                 Tekstas, nuotrauka, vaizdo įrašas draugystės sistema   
                                 Suverenas Bendruomenė  
 
Suverenios komunikacijos sistemų etikos taisyklės  
Neigiama informacija, pažeidžianti Žiniasklaidos kodeksą, JT Žmogaus teisių 
chartiją, žmogaus orumą, šlovinanti, kurstanti ar skatinanti neapykantą, 
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smurtą, patyčias ir diskriminaciją, akivaizdžiai neatitinkanti tikrovės arba kuria 
siekiama apriboti informacijos laisvę, kūrybiškumą, demokratiją ir tvarios 
aplinkos kūrimą ar gyventojų švietimą, bus ištrinta. Naudotojas patvirtina, kad 
jis nesinaudoja "Sovereign" ryšių sistemomis išvardytai neigiamai informacijai, 
nes "Sovereign Trust" gali jį užblokuoti kaip ryšių naudotoją ir kaip šalies narį, 
ambasadorių ar generalinį sekretorių. 
 
"The Sovereign" duomenų saugumas: naudotojai ir rinkėjai lieka 
paslaptyje. 
Visi privatūs "Sovereign" naudotojų duomenys ir visi "Sovereingn" ryšių 
sistemų duomenys: "Falcon", "Post", "Fink" ir "Lark" lieka nuosavybės teise 
priklausanti ir neribojama naudotojų nuosavybė, kuri nebus parduodama ar 
dalijamasi ir yra apsaugota nuo blokų grandinės. 
 
"Blockchain Sovereign Coin" apsaugo jūsų pasaulinę nepriklausomybę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Naujas pasaulinis blokų grandinės suverenios vertės keitimasis  
"Soverein-Coins" už "Artinvest" meno kūrinius, akcijas ar "Globalpeace" 
nekilnojamąjį turtą su vertybinių popierių saugykla suteikia pasaulinį ir finansinį 
lankstumą bei etišką pelną. 
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Siekdamas išlaikyti "Sovereign" rinkėjų ir naudotojų konfidencialumą, 
"Sovereign" tinklo operatorius gali sunaikinti visus duomenis jų 
nepakeisdamas. Suverenių ryšių sistemų naudotojas sutinka, kad Suverenių 
ryšių sistemos operatorius negrįžtamai sunaikintų jo duomenis (operatoriui 
neatlyginant duomenų atkūrimo ar pakeitimo išlaidų), jei kiltų pavojus dėl (pvz., 
teisinių pokyčių pasitikėjimo valstybėje) valdžios institucijų, vyriausybių, 
įsilaužėlių atakų ar trečiųjų šalių veiksmų. Jūsų turtas ir svarbūs duomenys 
išliks saugūs ir apsaugoti blokų grandine mobiliajame telefone, atmintinėje ar 
kompiuteryje. Po ištrynimo naudotojas gali prisijungti iš naujo, nes "Sovereign" 
serveriai veikia naujose vietose, jei kyla kišimosi į rinkimus, bandymo 
žvalgytis, balsavimo klausimų formavimo, slapto balsavimo ar rinkimų 
sistemos pagal kitos šalies įstatymus pavojus.  
 
 
Socialinis tinklas "Sovereign" yra be reklamų ir slapukų 
Naudojimasis socialiniu tinklu "Sovereign", įskaitant sistemas -Falcon, -Lark, -
Fink ir -Post, yra nemokamas. 
Registruoti "Social Network Sovereign" naudotojai gaus pranešimą apie 
saugaus bendravimo programos užbaigimą. 
 
Nemokama "Social Network Sovereign" naudotojo registracija  
Norint naudotis "The Sovereign" saugiu socialiniu tinklu, nebūtina būti "The 
Sovereign Gobal Trust" nariu arba tiesioginės demokratijos rinkėju. 
 
Ši registracija yra nemokama ir ją baigus užtikrinama vieta nepriklausomoje 
saugumo programoje: 

 
Anmeldung Tinklas Sovereign www.the-sovereign.com   
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tapti nariu  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

Pasaulinės suverenios valstybės programa  
Numatoma tik keletas pasiūlymų, kaip keisti ir įgyvendinti juos 
pirmajame etape, kaip darbinį pagrindą keičiant pasaulinės etinės 
visuomenės kryptį naujam pasauliui, kuris turi būti pritaikytas prie 
kiekvienos šalies aplinkybių ir reikalavimų. 

Bet kuris narys gali pateikti pasiūlymus ir balsavimo klausimus 
rinkimams, dėl kurių pakeitimus ir priėmimą į rinkimų biuletenį 
tada organizuos suverenūs ambasadoriai ir generaliniai 
sekretoriai Trust šalyje ir atitinkamos šalies gyventojai KI Wiki 
balsavimo klausimų žiniasklaidos procedūra su faktų patikrinimu 
be partijų ar asmenų pagal balsavimo temas nacionaline kalba 
rinkimams. 

Svetainė www.the-sovereign. com yra dvigubai pritvirtintas smeigtukais. Mes nenustatome 
Cuckis, duomenys nėra parduodami, o tik naudojami taikos ir tiesioginės demokratijos plėtrai 
skatinti. Visi "The Sovereign" rinkėjų ir "The Sovereign Trust" narių duomenys yra skirti tik taikos ir 
demokratijos projektams ir yra visiškai slapti. Vietos, valstijų ir pasaulio rinkimų rezultatai 
skelbiami internete be pavardžių ir asmens duomenų. Tik rinkėjas savo užšifruota mobiliąja 
programėle gali pasitikrinti atiduotą balsą ir savo balsą blokų grandinės rinkimų statistikoje. 
Valdžios institucijos neturi prieigos prie naudotojų duomenų. Opensouce sukurta blokų grandinės 
rinkimų programa rinkimų programa tiesioginės demokratijos; the-sovereign.global yra įdėti 
internete peržiūrėti ir kontroliuoti programos struktūrą ir paskelbtas
 
Užsiregistruokite dabar kaip nemokamas "Sovereign Trust" narys: 
www.the-sovereign. com 
  

 
 

 
TSG Patikos organizacija 

TSG Asociacijos organizavimas 



 

 
42 

žmonių yra statomas 
 

 
Pateikite paraišką tapti "TSG Trust" ambasadoriumi 
arba generaliniu sekretoriumi. 
 
Tapti kurios nors šalies ambasadoriumi arba generaliniu 
sekretoriumi;  
"The Sovereign Global" Trust, jei norite propaguoti pasaulinę 
tiesioginę demokratiją. 
 

 
 
Registracijos forma:  
Šalies organizacija: www.the-sovereign.com 
 
 
 

Valstybinių monetų pirkimas 
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Pirkite suverenias monetas ir paremkite 
pasaulinės tiesioginės demokratijos kūrimą 
 
Jei kiekvienas per metus nusipirks 20 suverenių monetų, būsime 
nepriklausomi ir finansiškai stiprūs, kad galėtume užtikrinti 
informacijos laisvę, pilietiškumą ir demokratiją bei ginti savo  
sveikatą ir laisvę.  
 

VIEŠPATIES PINIGAI 
 

Kūrybiškumas daro jus ir jūsų vaikus 
laisvus ir klestinčius. 
 
Feodalams pinigai atlieka tik žaislinę funkciją, nes jie turi šiuos 
pinigus, nepadengtus verte, pagamintus kaip mainų priemonę, 
kad galėtų iškeisti valdymui svarbias gėrybes, pavyzdžiui, 
žiniasklaidą, organizacijas, politikus, nepriklausomos 
viduriniosios klasės įmones, akcijas, nekilnojamąjį turtą, 
nuosavybę, taip pat darbo laiką, sveikatą, gyvenimą, 
kūrybiškumą, naujoves ir žmonių laisvę į pinigus.  
 
Tai, kas savavališkai prieinama valdovams (pinigai), per klaidingą 
laisvės, darbo, sveikatos ir gerovės įvaizdį ir mokyklinę sistemą 
tampa gyventojų įkrautais pasaulinių feodalinių sistemų žaisliniais 
pinigais, mainų objektu (kaip konializacijos pradžioje: stiklo 
karoliukų mainai į auksą), kuris žmogaus laisvės monopolijoje 
toliau iš gyventojų išsiurbia dvasines ir pinigines vertybes bei 
mainų priemonę auksą ir pinigus ir kaupiasi pas valdovus, 
lydimas vis didesnės galios. 
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Valstybės monetos ypatybė yra ta, kad ji yra  
naudojama tik taikai, sveikatai ir žmonių suverenumui visame 
pasaulyje kurti, o tam tikslui sukurta tiesioginė demokratija 
internete, vadinama:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

ir  
 

"The Sovereign Global Trust"   

įsteigtai organizacijai. 
  
"Sovereign Global Trust" išleis 100 mlrd. suverenių monetų (TSG 
monetų), kurių nominalas 1 TSG moneta prilygsta 1 eurui, kad 
būtų kuriamas ir plėtojamas naujas etiškas pasaulis.  
 
Grynosios pajamos už parduotas "suverenias monetas" bus 100 
proc. panaudotos kaupti:  

a.) pasaulinės tiesioginės demokratijos "Suverenas"  
b.) "Globalpeace Campus" taikos centrai ir  
c.) sveikatos programėlės "aimeim".  

 

Valstybės monetos gali būti generuojamos gaminant 
objektyvius (inovatyvius) meno kūrinius ir inovatyvaus meno 
bendraminčių idėjas iš gyventojų arba iš pačių meno kūrinių 
savininkų, iškeičiant juos į valstybės monetas ir prisidedant prie 
jų gerovės didinimo. Meno kūriniai, įtraukti į atviro muziejaus 
meno kolekciją iš nuosavybės ar gamybos, turi būti objektyviai ir 
moksliškai įrodyti "Artinvest appraisal" su inovacijomis AAA. AA 
arba A meno kūrinys, kurio vertė nurodyta sertifikate "Valstybės 
monetos". 

Pirmą kartą suverenios sistemos negali pasisavinti gyventojų 
laisvės, kūrybiškumo, sveikatos ir turto. "Sovereign Trust" meno 
kūrinių kolekcijos kultūrinė vertė, kurią gyventojai sukuria per 
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meno kūrinius, išskiriama ir kaupiama "Sovereign Art Collection 
Trust". TSG monetų vertę didina meno kūrinių pardavimas, meno 
aukcionai ir pasiektos objektyvių, ne savavališkai pagaminamų 
meno kūrinių kainos, o jų vertė didėja visame pasaulyje, nes TSG 
moneta yra pirmoji kokybiškų meno kūrinių mainų priemonė (nuo 
1985 m. iki 2015 m. nuo 1945 m. pagamintų meno kūrinių kainos, 
nustatytos 5 mln. aukcionų ir 700 aukcionų namų, išaugo 
vidutiniškai 1100 %). Kai meno kūrinių kainos kyla, 
įsivaizduojamas valstybės monetos susiejimas su meno kūriniais 
reiškia, kad kartu su meno kūriniais kyla ir valstybės monetos 
kaina.) Suvereni moneta turi ypač didelį ateities laisvės 
potencialą ir papildo naujai besiformuojančias tiesioginės 
demokratijos per etišką kapitalizmą aplinkosaugos ir 
aplinkosaugos rinkas. 

 

Piliečių laisvė: taigi, suvereni moneta yra naujas savaime 
atsirandantis kultūrinis turtas ir meno kūrinys, saugoma mainų 
priemonė, kuri finansuoja meną ir menininkus be vyriausybės 
pagalbos ar galerijų priklausomybės, skatina kūrybiškumą, 
sveikatą, švietimą ir demokratiją, taip pat per inovacijas skatina 
gyventojų gerovę ir, be to, garantuoja "suverenios monetos 
laisvę" pagal Britų Mergelių salos įstatymus, atitinkančius "TSG 
monetą leidžiančios šalies" sistemos įstatymus. 



 

 
46 

 
X Užsisakykite pavedimu, kad įsigytumėte suverenias monetas 
tiesioginei demokratijai remti:  
"The Sovereign Global Trust"  
perveskite savo pirkinį į ne pelno siekiančios organizacijos 
Fundacion Liedtke Puerto de Andratx Maljorkoje sąskaitą, kuri 
mielai paaukos 100 % jūsų pirkinio sumos organizacijai "The 
Sovereign Global Trust" be jokių administracinių ar kitų Liedtke 
Fundacion išskaičiuojamų pervedimo mokesčių, kad sukurtų 
pasaulinį fondą.  
"Tiesioginė demokratija - suverenitetas" 
"Globalpeace Campus Centers" ir  
"aimeim sveikatos programa" 
"Sovereign Global Trust", kuris patvirtins monetų įsigijimą ir iš 
karto po to, kai bus sukurtos saugiame blokų grandinės procese, 
išsiųs jums rezervuotas ir užsakytas "Sovereign Coins" monetas.  
 

Banko rekvizitai tiesioginiams banko pervedimams  
Sąskaitos turėtojas: Labdaros fondas Fundacion Liedtke -La 
Caixa Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 
6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
"Sovereign Cion" yra padengtas "Artinvest" sertifikuotais 
pasaulinio meno kūriniais. 
 

 
 
 
"Artinvest" sertifikuoti meno kūriniai  
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Valstybės moneta  

 
Saugumas: 
Tiesioginė demokratija, laisvė, taika ir visų žmonių gerovė. 
Valstybės monetų užsakymas www.the-sovereign.com 
X             20 valstybės monetų =           20 eurų 
X           100 valstybės monetų =           97 eurai 
X        1 000 valstybės monetų =         950 eurų 
X      10 000 valstybės monetų =      9 000 eurų 
X    100 000 valstybės monetų =    80 000 eurų 
X 1.000.000 valstybės monetų = 7.00.000 eurų 
 
X Kredito kortelė arba sąskaita faktūra ir banko pavedimas 
 
X Valstybės monetų užsakymas per Pay Pal/  
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Išvados: 

Sprendimas dėl investicijų  
Niklas Luhmann 1996 m. 
 

 
Įspūdingiausi iki šiol visuomenėje pastebėti ir puoselėti nauji 
aprašymai yra Koperniko revoliucija ir dar radikaliau - šiuolaikinės 
fizikos makro- ir mikroaplinka. Tačiau šis nuomonių pasikeitimas 
pateikiamas kaip mokslinių tyrimų rezultatas, kuriam reikia 
paklusti, nes tai yra tiesa. Neatsižvelgiama į tai, kad pati 
visuomenė sudaro sąlygas tokiems tyrimams, jų publikavimui ir 
pripažinimui. Akivaizdu, kad svarbų vaidmenį vaidina tai, jog 
moksliniai tyrimai nebesiekia tęsti religiškai pagrįstos 
pasaulėžiūros. Tačiau ar tai pakankama perspektyva kitam 
tūkstantmečiui arba tolesniam pasaulio perrašymui? Arba: kaip 
visuomenė gali reaguoti į tai, kad pats mokslas pasirinko 
pragmatinius metodus ir konstruktyvistinę epistemologiją? Nauji 
aprašymai neabejotinai yra susiję su tuo, kad mokslas pats keičia 
problemas, siūlydamas naujus problemų sprendimus, taip pat 
suvokdamas, kad problemos yra neišsprendžiamos. Be to, reikės 
pagalvoti apie žiniasklaidą, kuri, pateikdama nuolat naują 
informaciją, keičia galimybes pažvelgti į praeitį. Tačiau 
svarbiausia, kad poezija ištraukia praeitį iš užmaršties ir pristato 
ją taip, kad ją būtų galima iš naujo aprašyti aletheia pradine 
prasme. Tačiau kaip visa tai gali tęstis, kai pasaulis pats nuolat 
atsinaujina per pasirinkimus. Greta klasikinių perrašymų, kuriais 
siekiama aletheia, šiuo metu atsiranda ir kitų komunikacijos 
formų, kuriomis sukuriama informacija apie sprendimus. 
 
Visuomenė atsinaujina, o problema yra ta, kaip komunikacija gali 
neatsilikti, kaip ji gali atnaujinti pačią visuomenę. Visuomenė, kuri 
nuolat atsinaujina priimdama sprendimus, turi būti suprantama 
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kaip sistema, kuri pati sukuria savo neapibrėžtumą. Iš anksto 
nežinia, kaip susiklostys kiti politiniai rinkimai, ar dėl pinigų 
svyravimų tarptautinėse finansų rinkose bus investuojama ir kur, 
ar kas su kuo susituoks. Pasaulį, kuris turi su tuo susidoroti, 
tikriausiai galima suvokti tik kaip esybę, kuri save realizuoja laike, 
nuolat kurdama naują, vis dar atvirą ateitį. Žvelgiant iš šios 
perspektyvos, egzistuoja izomorfizmas tarp visuomenės, kuri 
sprendžia apie save, ir pasaulio, kuris yra atviras ateičiai, kurio 
dabartinė būklė, susiklosčiusi praeitis nelemia to, kas "bus". Ši 
pasaulinė situacija išryškėja įvairiomis sąlygomis, su kuriomis 
šiuo metu dirba visuomenė, siekdama prie jos prisitaikyti. 
Kalbame apie riziką ir jos apskaičiavimą arba apie inovacijas ir 
kūrybiškumą, kad sudarytume sąlygas kuo įvairesniems ateities 
pokyčiams. 
 
Žmogus suteikia sau drąsos ir tikrai nieko nedarymas ir laukimas 
nebūtų problemos sprendimas. Reikia pateikti faktų, kad būtų 
galima retrospektyviai suprasti, kas įvyko dalyvaujant pačiam 
žmogui. Tai reiškia, kad pasaulis nebegali būti suvokiamas kaip 
visuma daiktų (matomų ir nematomų), kaip "Universitas rerum". 
Pasaulio samprata tampa koreliuojančia sprendimų priėmimo 
samprata, o sprendimų priėmimo galimybių ribotumą labiau lemia 
jų pačių istorija nei nepaliestas pasaulis. Būtent dėl šios 
priežasties literatūra (ir, galima pridurti, mokslas) atlieka minėtą 
atminties plėtojimo funkciją. Be to, jei pasaulis leidžia priimti 
sprendimus, jis turi pripažinti, kad dėl to laikas tampa 
negrįžtamas (nes skirtumas tarp praeities ir ateities nuolat 
atsinaujina) ir kad tai įvyksta per įvykius, kurie pasireiškia kaip 
prasmė, nors jie netrunka, o atsiradę jau nyksta. Taip atsiranda 
pasaulis, kuris yra istorinis siaurąja prasme ir kurio 
dinamiškumas priklauso ne nuo ypatingų jėgų (energia), o nuo jo 
elementarių sudedamųjų dalių nestabilumo. Tai gali būti tik 
pasaulis, kuris nebesuteikia atramos. Taigi pasaulio stebėjimas 
nukreiptas į tai, kas įvyko, ir būtent dėl to, kad tai įvyko kaip 
įvykis, to nebegalima pakeisti. Juo labiau šis pasaulio aprašymas 
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akcentuoja ateitį, kurios nežinomybėje slypi galimybės, dėl kurių 
(ar tiksliau) įgyvendinimo galima apsispręsti. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Bielefeldo universitetas 
Meno parodos patarėjas Art Open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


