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Žvalgyba nedelsiant 

   Valdovas 

 
 
 

Visuomenės ir sistemos kontroversijos tyrimas: 
 

Diktatūra + baimė 
 

arba nušvitimas ir 
 

Tiesioginė demokratija + laisvė 
 
 
 
 
 

Dieteris Walteris Liedtke 
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Atspaudas 
 
 
 
"Sovereign Global Trust 
(formuojant Britų Mergelių salą) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Kontaktai: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieteris Walteris Liedtke 1988 m. - 2021 m. kovo mėn.  
     Vikipedija  
 
 
 
 
 
 
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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Darbo hipotezė: 
Įmonės sistemos kūrimas 

 
Dabartinės visuomenės ir sistemos kovų vietos 

nėra praeities mūšio laukai demokratinėse šalyse. 
bet žiniasklaidos platformos. 

Vyksta vienašališkai iškelta visuotinė, bet lemiama kova 
tarp slapto vergovės atstatymo 

 
ir 
 

tam tikrų gyventojų sluoksnių sąmonėje... 
lėtai pasireiškia noras 

tvarus ir etiškas mūsų aplinkos projektavimas. 
per specialiai apsaugotą 

"Pasaulinė tiesioginės demokratijos programėlė". 
 

Tai, pagal šiandienos technologijų skelbimo, demokratijos pažanga yra 
maždaug. Prieš 15 metų vergovės perkrovimo grupė patvirtino tai tyrimais ir 

pavieniais tiesioginės demokratijos plėtros atvejais, o šiuo metu ji 
įgyvendinama mažinant intelekto koeficientą ligomis, pandemijomis, karo 

vaizdais, baimės skleidimu, kontroliuojamu kūrybiškumo vystymu, papildomai 
sukurtu skurdu ir išnaudojimu, pinigų kontrole, informacijos slopinimu, 

melaginga informacija, taip pat visuotinai paskelbtu "gyventojų skaičiaus 
mažinimo perkrovimu su slapta visuotine eutanazija", nesilaikant konstitucijų ir 

JT Žmogaus teisių chartijos. 
sulėtintas, boikotuojamas ir sabotuojamas. 

ir turi būti paverstas negrįžtamu 
Ateities diktatūra su utilitaristiniu požiūriu. 

 
Kuri iš dviejų socialinių sistemų galiausiai laimės 

tai susiję su etapiniu baimių palaikymu ir jų didinimu, taip pat su galios 
priemonių įtvirtinimu. 

Diktatūros grupė 
 

arba 
 

priešingas išradingumas ir intelektas 
Tiesioginės demokratijos grupė 

gyventojų, kad galėtumėte sukurti savo ateities įvaizdį, 
(kol ji vis dar gali laisvai reikšti savo nuomonę ir rinktis) 

ugdyti prieš baimę ir laimėti per mažą laiko tarpą. 
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Skaitmeninis manifestas  
 
Socialinės sistemos klausimas 2020 m. - 2021 m. kovas 
 

Autoriai Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd Gigerenzer, 
Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, teisininkė ir dirbtinio intelekto 
ekspertė Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto 
V. Zicari ir profesorius Andrejus Zwitteris jau 2016 m. įspėjo apie naujo 
feodalinio valdymo per duomenų diktatūrą pavojus:  

"Skaitmeninė demokratija vietoj duomenų 
diktatūros"  

"Dideli duomenys, įtaiga, elgesio kontrolė: ar mums 
gresia visuomenės automatizavimas pasitelkiant 
algoritmus ir dirbtinį intelektą?  

Bendras raginimas užtikrinti laisvę ir demokratiją".  

"Esame kryžkelėje: jei vis galingesni algoritmai apribotų mūsų 
apsisprendimo teisę ir juos kontroliuotų keli sprendimų priėmėjai, 
grįžtume į savotišką feodalizmą 2.0, nes prarastume svarbius 
socialinius pasiekimus. Tačiau dabar turime galimybę, pasirinkę 
tinkamą kryptį, pradėti kurti demokratiją 2.0, kuri būtų naudinga 
mums visiems. Nepaisant aršios pasaulinės konkurencijos, 
demokratinėms valstybėms vertėtų neatsisakyti per šimtmečius 
sukauptų pasiekimų. Palyginti su kitais politiniais režimais, 
Vakarų demokratijos pranašumas yra tas, kad jos jau išmoko 
elgtis su pliuralizmu ir įvairove. Dabar jiems tereikia išmokti iš to 
gauti dar daugiau naudos. Ateityje pirmaujančios šalys bus tos, 
kurios pasieks gerą ekonomikos, valstybės ir piliečių 
pusiausvyrą. Tam reikia tinklinio mąstymo ir informacijos, 
inovacijų, produktų ir paslaugų "ekosistemos" kūrimo. Todėl 
svarbu ne tik sudaryti galimybes dalyvauti, bet ir skatinti įvairovę. 
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"Žvilgsnis į Kiniją: ar taip atrodo visuomenės ateitis? "Tokia 
socialinė kontrolė atitolina nuo savarankiškai atsakingo piliečio 
idealo ir nukreipia į subjektą feodalizmo 2.0 prasme. Tai 
diametraliai prieštarauja pagrindinėms demokratinėms 
vertybėms. Todėl atėjo laikas "Apšvietai 2.0", vedančiai į 
demokratiją 2.0, pagrįstą skaitmeniniu apsisprendimu. Tam 
reikalingos demokratinės technologijos: Informacinės sistemos, 
suderinamos su demokratijos principais, - kitaip jos sunaikins 
mūsų visuomenę."  
(Straipsnio ištrauka iš: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Socialinių sistemų raida, kaip rodo istorija, vyksta lėtai ir vėluoja 
su Apšvietos, Renesanso ir Švietimo epochomis.  

Pagrindinis klausimas: kaip žiniasklaida integruota į 
skirtingus šalių socialinius modelius?  

Tačiau XXI amžiuje reikia kelti naujus klausimus apie politinės 
galios, priežiūros kapitalizmo, žiniasklaidos grupių (socialinės ir 
klasikinės žiniasklaidos) galios, PR informacijos, dezinformacijos 
ir įrodymais pagrįstos informacijos bei jų reprezentacijos ir 
įgyvendinimo publikacijose sąveiką, nes jos kontroliuoja ir 
prognozuoja gyventojų elgesį.  

Įrodyta, kad tūkstantmečius baimę kelianti informacija buvo 
naudojama siekiant inscenizuoti ir kontroliuoti gyventojų IQ 
mažėjimą, kad būtų išsaugota valdžia. Šiandien šios baimės kyla 
iš save patvirtinančių, neuroninių, nuolatinių informacinių kilpų 
visose žiniasklaidos priemonėse, kurios arba sukelia ir skatina 
antidemokratines veiksmingas diktatūros struktūras, arba, kita 
vertus, sukelia dalies gyventojų sukilimą ar pasirengimą 
revoliucijai, o tai sukelia antidemokratines baimės ir poveikio 
kilpas abiejose pusėse, kurias vis dėlto galime išsklaidyti su 
antruoju renesansu ir apšvietimu įvedant tiesioginę demokratiją.  
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Ar duomenų rinkimas ir naudojimas, taip pat baimę kurstanti 
informacija žiniasklaidoje leis politiškai kontroliuoti Vakarų 
demokratines valstybes ir laikinai sumažinti jų gyventojų intelekto 
koeficientą, o tai gali lemti totalitarinių valdymo sistemų 
sukūrimą?  

Tačiau kaip galima panaikinti žmogaus teises, už kurias buvo 
kovojama šimtmečius, ir sunaikinti demokratiją? Kaip tai gali vykti 
visame pasaulyje ir beveik visose šalyse vienu metu?  

Ar šiandien vis dar įmanoma, pasitelkus dezinformaciją 
žiniasklaidoje ir vyriausybėms baiminantis, globaliai įgyvendinti 
gyventojų dvasinį ir materialinį išnaudojimą žmogaus teisių ir 
konstitucijų sąskaita?  

Tokių pasekmių galimybę galima trumpai paaiškinti pažvelgus į 
mūsų istoriją.  

 
Šiuo metu remiamės šiomis prielaidomis:  
Pasaulinės korporacijos yra ekonomiškai orientuotos totalitarinės 
valdymo struktūros, kurios valdo šalis ir vyriausybes tiksliai 
sureguliuotu, slaptu ir beveik neatpažįstamu būdu, remiamos 
žiniasklaidos, savo ryšių su visuomene agentūrų ir kai kurių 
stambių tarptautinių organizacijų; šiandien jos pakeičia senąsias 
regionines, feodalines valdymo sistemas.  
 
Kad būtų galima nušviesti paslėptą feodalinį norą valdyti, 
kurį šiandien turi keletas žmonių, reikia prisiminti senąsias 
valdymo sistemas, kuriose: 
a) subjekto gyvenimas turėjo būti gyvenamas be žmogaus teisių, 
 
b) įstatymas buvo taikomas ne visiems žmonėms,  
 
c) subjektas, kaip vergas, neturėjo savo gyvybės ar laisvės, 
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d) šeimininkas išnaudojo vergą psichologiškai, ekonomiškai ir 
fiziškai,  
 
e) karalius paskyrė Dievas,  
 
f) aukštesnio rango bajorai žemesniesiems bajorams suteikdavo 
lenų valdas (žemę), kurias jie valdė kaip vergvaldžiai, o jų 
valstiečiai gyveno tose valdose. Valstiečiai turėjo mokėti jam 
mokesčius ir dirbti. Pats feodalas mokesčių nemokėjo, tačiau 
prireikus privalėjo atlikti karo tarnybą savo valdovui, 
 
g) valstiečių likimą iš anksto lėmė Dievas, Bažnyčia ir feodalai. 
 
 
 
Kyla klausimas:  
Kaip tuo metu pavaldiniai galėjo būti valdomi kelių feodalų ir kaip 
jie galėjo būti išnaudojami, pavyzdžiui, gyvulininkystėje? 
Dauguma teritorijų, kurias tuo metu valdė karaliai, kunigaikščiai ir 
didikai, buvo nedidelės, jose gyveno nedaug gyventojų, o apie 95 
% gyventojų buvo neraštingi.  

Valdovas, turėdamas nedidelį skaičių policijos, karių ir nedidelį 
slaptosios policijos departamentą, kuris aprėptų jo valdas, taip 
pat sudarydamas sąjungas ir sudarydamas santuokas su kitais 
valdančiaisiais namais, galėjo šimtmečius išnaudoti savo 
žmones, jei gyventojų skaičius valdose nedidėjo.  

Daugiau klausimų rasite čia:  
Siekiant sumažinti gyventojų skaičiaus didėjimą ir paskleisti 
baimę, pirmiausia buvo padidinti mokesčiai, taip sugriaunant 
pragyvenimo šaltinius ir galiausiai sukeliant karus tarp tautų? 
(taip pat žr. Martino Clausso knygą "Viduramžių karinė istorija" ir 
Theodoro Kisselio knygos recenziją žurnale "Spektrum der 
Wissenschaft", kurioje apibendrinama: "Remdamasis Šimtamečio 
karo tarp Anglijos ir Prancūzijos (1337-1453 m.) pavyzdžiu, 
Claussas parodo, kad viduramžiais kariaujant dominavo 
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plėšikavimo ir niokojimo kampanijos. Pagrindinis tikslas buvo 
nebūtinai fiziškai sunaikinti priešą, bet sunaikinti jo išteklius. ") 
arba Hekano Baikalo archeologinė ataskaita žurnale "Spektrum 
der Wissenschaft" apie skerdynes, kurios sunaikino visą 
gyvenvietę ir kurioms mokslas neturi jokio paaiškinimo. 
"Didžiausią mastą vietovė pasiekė geležies amžiuje 350-200 m. 
pr. m. e., kai regione gyveno keltiberų beronų gentis. Tuo metu, 
kai įvyko žiaurus reidas, kaimas jau buvo įgavęs beveik miesto 
mastą: Iki penkių su puse metrų pločio gatvėse ir aikštėse, 
grįstose asfaltu ir išklotomis šaligatviais, buvo daugiau kaip 300 
pastatų, kuriuose buvo ne tik gyvenamosios patalpos, bet ir 
parduotuvės bei komunalinės patalpos maždaug 1500 gyventojų. 
 

Ar šeimoms nebuvo leista nekontroliuojamai susiburti į didesnę 
grupę ar kaimą ir keistis išbarstytomis žiniomis ar mintimis ir taip 
aptarti savo egzistencinius rūpesčius su kūrybinėmis idėjomis, 
kad pasiektų žinių, gerovės ir savo nepriklausomybės?  

Ar feodalinėms struktūroms nepriklausantys žmonės sąmoningai 
turėjo likti vargšais, kad negalėtų įgyti žinių, kurti ir maitinti vis 
didėjančių šeimų, gyvenviečių ar miestų? Jei taip, ar jie buvo 
sunaikinti? 

Jei žmonės nebegalėjo dirbti, ar jie turėjo anksti mirti, kad nebūtų 
galima įgyti ir perduoti žinių?  

Ar turėtų būti įmanoma, kad vergas galėtų keliauti tik su pono 
sutikimu, kad jo nuosavybė ir prieiga prie vergo būtų įmanoma 
bet kada? 
 
Todėl tapo vergais:  
 
- tūkstantmečius buvo užkirstas kelias žinioms,  
- jiems nebuvo suteiktas mokyklinis išsilavinimas, -  
Biblija buvo parašyta lotyniškai,  
- pamaldos bažnyčioje vyko lotyniškai ar -  
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mokesčių našta buvo tokia didelė, kad gyventojai liko neturtingi, 
todėl dėl padidėjusios išlikimo, ligų ir karų baimės negalėjo 
rūpintis švietimu, kūryba ar sąmoningai atstumti  
kitų žmonių dėl egzistencinių baimių?  
 
Šiuo tikslu moksliniame tyrime informacijos galėtų suteikti 
gyventojų skaičius, žmonių nuotaikos, įrašai, užfiksuoti iki karo 
metų atitinkamose valdose.  
 
 
Tuo pat metu viduriniosios klasės žlugdymas per uždarymus, 
krizės įstatymus ir žiniasklaidos baimės isteriją atrodo 
sveikintinas skurdo ir baimės akceleratorius, kuris eina koja kojon 
su gyventojų IQ mažinimu, kad gyventojų skaičiaus mažinimas 
būtų įgyvendintas kvapą gniaužiančiu greičiu (taip pat žr. Stalino, 
Hitlerio, Mao ir Kambodžos vyriausybės 1975-1979 m. 
pateisinimus). 
  
Ar viduriniosios klasės turtas, technologijos ir žinios bus atiduotos 
galingiesiems ir vyriausybėms mažiausiomis kainomis, kaip 
feodalinio valdymo laikais, ir tuo pat metu bus sukurta pasaulinė 
duomenų diktatūra su feodaliniu valdymu, kuri bet kada galės 
skelbti krizes, kad sumažintų gyventojų skaičių ir vėl sukurtų 
skaitmeninį feodalinį valdymą už naudą?   
 
 
Be to, galima paklausti:  
Kodėl žmonės, kurie savo iniciatyva išvystė aukštus dvasinius 
gebėjimus ir suteikė savo žinias visiems žmonėms tautos kalba, 
taip pat suteikė gyventojams orientacinę ir medicininę pagalbą, 
gydymą, galimybę gauti žinių ir nušvitimą (Sokratas, Galilėjus, 
Brunonas, vardų sąrašą galima tęsti knygomis), buvo pasmerkti 
arba sunaikinti?  
(Žr. "lese majeste", sąmokslo bylas, religinio tikėjimo teismus ir 
raganų deginimą visoje Europoje. )  
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Ar iki pat XVIII a. pabaigos liaudies žmogus buvo laikomas 
atribotas nuo skaitymo ir rašymo (daugumoje valstybių - ir nuo 
mokyklinių mokesčių), kad negalėtų šviestis ir taip didinti savo 
išsilavinimo bei geresnių gyvenimo ir uždarbio galimybių 
šeimoje?  

Ar žmogus dėl kūrybiškumo ir išsilavinimo stokos neturėtų būti 
išnaudojamas kaip naudingas žmogus ir vergas, likti vargšas ir 
anksti mirti, kai nebegalės dirbti?  

Feodalizmas ir vergovė neleido liaudies žmogui gyventi 
pakankamai ilgai, kad jis galėtų lavinti savo protą per 
savarankišką smalsumą ir pasaulio pažinimą, net be mokyklos ar 
mokymo, tik su gamtos pagalba.  

Kodėl vargšai ir jūsų darbas buvo apmokestinti, o feodalai vis 
tiek galėjo uždirbti iš darbo našumo, patys nemokėdami 
mokesčių. Kuo tai skiriasi nuo šiandienos? Tuo tarpu stambios 
įmonės atskleidžia valstybei dirbančiųjų mokesčius, taip pat juos 
surenka ir netgi teisėtai ir pagal valdžios leidžiamus sutartinius 
santykius sumažina savo pajamų mokesčius, už mokesčių 
organizatoriaus ir rinkėjo, ligos ir darbo kontrolieriaus bei darbo 
kūrėjo paslaugas tarptautiniu mastu beveik iki nulinių mokesčių ir 
kaupia vis didesnius turtus ir taip gali savo nuožiūra formuoti 
pardavikišką valdžią, lobizmą ir įtaką vyriausybėse bei 
žiniasklaidoje (kaip feodalinės valdžios laikais kapitalo stiprūs 
kunigaikščiai su imperijos valdovais).  

2020 m. spalio 10 d. ištrauka iš Vikipedijos apie vergovę 
Vokietijoje, kuri įvairiomis formomis teisiškai egzistavo visoje 
Europoje.  
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(Ištrauka iš Vikipedijos: Serfdom, pažymėta mėlynai) Šis tekstas parengtas 
pagal Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. Jame 
panaudota medžiaga iš Vikipedijos straipsnio "Schloss Biebrich". 
Autorių sąrašą galima rasti Vikipedijoje. 

Šlėzvige ir Holšteine nebuvo numatyta galimybė išsikelti iš dvaro be dvaro 
šeimininko sutikimo. Dvaro šeimininkas turėjo teisę susigrąžinti vergą iš 
trečiųjų šalių. Tarp teritorinių valdovų buvo sudarytos ekstradicijos sutartys, o 
kiti didikai, miestai ir amatininkų cechai galėjo priimti tik tuos valstiečius, kurie 
galėjo pateikti dvaro savininko išduotą dokumentą. Kita vertus, Viurtemberge 
galiojo kelios naujos taisyklės: 1455 m., regis, vyravo laisvė persikelti; 
persikėlusiam asmeniui tereikėjo įsipareigoti sumokėti vyro mokestį. 1523 m. 
vienu atveju žmogaus mokestis siekė 36 hellerius (sidabrinius centus, 
nukaldintus Švabiš Halėje).  

1495 m. buvo uždrausta išsikelti iš Leibherro valdų, o 1514 m. - apskritai leista 
išsikelti su dvidešimties metų pereinamuoju laikotarpiu. 1520 m. šis leidimas 
buvo paankstintas, o 1537 m. vėl atšauktas. 1551 m. teisė išvykti buvo 
suteikta dar kartą, o 1598 m. ji buvo galutinai panaikinta. Tačiau teisė išsikelti 
nereiškė, kad vergovė baigėsi arba ją nutraukė svetimas vietinis valdovas; 
pietų Vokietijoje veikiau galiojo vergovės viršenybės principas.  

Vergo mokesčius, pavyzdžiui, žmogaus mokestį, dvaro šeimininkas galėjo 
rinkti ir jam nepriklausančiose vietose. Vergų vištas, kuriomis kasmet iš naujo 
buvo pripažįstama vergovinė teisė, vištidžių savininkai su didelėmis 
administracinėmis pastangomis rinko kaip "Fasnachthennen" už dvarų ir 
vietinių valsčių ribų ir įrašydavo į vištidžių knygą, taip pat kaip ir žmogaus 
mokestį.  

 

laisvės praradimas   

Vergovė buvo nustatoma nuo gimimo; lemiamas veiksnys buvo motinos 
statusas. Jei našlys turėjo vaikų iš kelių santuokų, tai galėjo lemti net vaikų 
atėmimą.  

Laisvieji galėjo patekti į vergiją. Laisvojo statuso "praradimas" įvyko, kai 
laisvasis žmogus apsigyveno vietovėje, kurioje kaimo gyventojai buvo vergai. 
Net laisvai gimę vaikai tapdavo vergais, jei jų tėvai po gimimo tapdavo vergais. 
Tie, kurie nebegalėjo ekonomiškai išsilaikyti kaip laisvieji, galėjo tapti vergais. 
Kad šis pareiškimas būtų veiksmingas, jis turėjo būti pateiktas raštu, t. y. 
perdavimo raštu. Taip pat pasitaikydavo masinių priesaikų pagal iš anksto 
paruoštus modelius, kuriomis pavaldiniai įsipareigodavo savo kūnu ir turtu 
neatsiriboti nuo dvaro šeimininko: 1282/1283 ir 1296/1297 m. Viurtemberge, 
1499 m. Bazelyje.  
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Panaikinti vergovę buvo galima atleidžiant už užmokestį ir dvaro savininko 
valia. Nebuvimas dvare reiškė vergovės pabaigą. Vienišų asmenų šis 
laikotarpis buvo 31 metai, šešios savaitės ir trys dienos, o susituokusių 
asmenų - dešimt metų.  

Viurtemberge atskiri valdovai išimtiniais atvejais keisdavosi vergais, ypač 
kaimyninėse teritorijose. Pokyčiai vyko ir vergvaldžių iniciatyva, dažniausiai 
tada, kai jie norėdavo susituokti ir dėl to išsikelti, bet neturėjo pinigų išpirkai.  

Valstiečiai galėjo būti parduodami su prekėmis ir atskirai. Paprastai nuskurdusi 
žemesnioji bajorija parduodavo vergus mokiems aukštesniems bajorams.  

 
Skirtumas tarp vergijos ir vergovės  

Vergovę nuo vergovės skiria trys pagrindiniai požiūriai, t. y. jų skirtumai, 
panašumas ir tapatumas. 

Įvairovė  

Istorinis materializmas daro prielaidą, kad egzistuoja raidos skirtumas. Pagal 
ją vergovės sistemoje visas dirbtas produktas priklausė vergo savininkui, kuris 
vėliau duodavo vergui tiek, kad šis galėtų likti gyvas. Feodalizmo sąlygomis 
vergas arba žemvaldys pirmiausia gauna visą savo darbo produktą, tačiau dalį 
jo turi atiduoti feodalui natūra arba pinigais. Tai reiškia, kad ne tik engėjas ir 
plėšikas, bet ir engiamasis bei apiplėštasis dalijasi produktu. Perteklinis 
produktas daugiau ar mažiau atitenka feodalui, tačiau tai, kad dalis produkto 
teisėtai priklauso vergvaldžiui ir kad šią dalį daugeliu atvejų galima padidinti 
didesniu darbu, daro feodalinę sistemą pažangią, palyginti su senąja, ir leidžia 
jai egzistuoti pirmiausia.  

Panašumas  

Tarptautinėse sutartyse ir jas įgyvendinančiuose nacionaliniuose 
baudžiamuosiuose įstatymuose taip pat numatomas skirtumas tarp vergijos ir 
nelaisvės, tačiau nurodomos tos pačios teisinės pasekmės, t. y. absoliutus 
draudimas. Pagal 1926 m. rugsėjo 25 d. Konvenciją dėl vergovės vergovė yra 
"asmens, kuris naudojasi su nuosavybės teise ar bet kuria iš jų susijusiomis 
galiomis, būklė ar statusas". Tik po trisdešimties metų 1956 m. rugsėjo 7 d. 
Papildomoje konvencijoje dėl vergovės panaikinimo] buvo pateiktas teisinis 
vergovės apibrėžimas: "Vergovė - tai asmens, kuris pagal įstatymą, paprotį ar 
susitarimą privalo gyventi ir dirbti kitam asmeniui priklausančioje žemėje ir 
teikti tam tikras mokamas ar nemokamas paslaugas tam asmeniui, 
negalėdamas savarankiškai pakeisti savo padėties, būklė ar teisinis statusas."  

1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
4 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 4 straipsnio 1 dalyje 
kalbama apie vergijos ar nelaisvės draudimą, taip pat 2009 m. ratifikuotos 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 5 straipsnio 1 dalyje. Nuo 1866 
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m. iki 2005 m. beveik tokios pat formuluotės baudžiamosios teisės nuostata 
dėl vergijos ir nelaisvės buvo Šiaurės Vokietijos konfederacijos, Vokietijos 
imperijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 234 
straipsnyje, kuris buvo nuosekliai skaičiuojamas taip pat; nuo 2005 m. iki 2016 
m. atitinkama nuostata buvo Baudžiamojo kodekso 233 straipsnyje, o nuo 
2016 m. - Baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje. 

L 

Nuo XVI a. Europoje pamažu pradėtos steigti pirmosios 
privalomojo mokymo mokyklos, kurios vėliau buvo perkeltos į 
didesnes nacionalines teritorijas iki XVIII, XIX ir XX a. 
prasidėjusios industrializacijos, kurios tarpininkavimo misijoje 
mokyklose vis dėlto buvo atsisakyta bendrųjų žinių, vaizduotės ir 
kūrybiškumo, o mokomieji dalykai buvo susiaurinti iki svarbiausių 
kultūrinių metodų, skirtų "ABC dalyko darbuotojams". Iš XIX a. į 
šiuolaikinį švietimą buvo perkeltas (su tam tikromis reformomis) 
dalyko mokymas ir jo turinio ribotumas be kūrybiškumo ugdymo, 
išlaikant pagrindinę kryptį - neleisti kūrybiškumo ir naujovių. 
Klasikinio "Studium Generale", kuris susieja ir išplečia žinių sritis, 
valstybė paprastai nesiūlo arba siūlo tik minimalią universitetų 
pasiūlą. "Studium Generale" kokybė paliekama paties asmens 
iniciatyvai ir pažintiniams gebėjimams (taip pat žr. Leonardo da 
Vinci), ir tik nuo paties asmens (net ir susidūrus su daugybe 
kliūčių) priklauso, ar jis pats savo iniciatyva ieškos pažangos ir 
naujovių.  

Ištrauka iš "Vikipedijos" Privalomasis ugdymas 
Šiame tekste panaudota Vikipedijos straipsnio Schloss Biebrich medžiaga, 
kuri prieinama pagal Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenciją. 
Autorių sąrašą galima rasti Vikipedijoje. 
 
Nors 1536 m. Ženeva, o vėliau ir kitos valstybės[2] bei 1592 m. Pfalco-
Zveibriukeno kunigaikštystė[3], kaip mažesnis valstybinis vienetas, įvedė 
privalomąjį mokymą, o Strasbūro miestas jau 1598 m. priėmė atitinkamą 
įstatymą, tik XVIII a. dauguma Europos valstybių įvedė privalomąjį mokymą 
(Austrija 1774 m., Šveicarija, JAV), kuris apėmė ir mokymą namuose, arba 
privalomąjį švietimą (Lichtenšteinas 1805 m., Prancūzija 1882 m., 
Vokietija1919[4]). 
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Dėl po Thomas Malthus ir socialinis darvinizmas paskyrė 
šiandienos mąstytojai ir tariami žmonijos gelbėtojai (Prancūzijos 
revoliucijos laikais 1789 -1799) yra realizuoti organizuotą 
minimizavimo žmonijos rūšių išsaugojimo dėl šių priežasčių. Šis 
feodalo modelis jau seniai paneigtas moksliniais faktais, tyrimais 
ir žmonijos raida iki pat šių dienų, o melaginga informacija, 
užmaskuota kaip moksliniai tyrimai, siekiama atitraukti dėmesį 
nuo fakto, kad kalbama tik apie naudingo žmogaus požiūrio 
palaikymą ir išnaudojimą naudojant  
eutanazijos ir eugenikos priemonės, prisidengusios aplinkos ir 
virusų apsaugos vėliava, siekiant išsaugoti žmoniją. Vėliau, 
prisidengus moksliniu švietimu, buvo pradėta kūrybiškumo stoka, 
kai didėjantis pasaulio gyventojų skaičius buvo pateikiamas kaip 
grėsmė, o ne kaip etinis demokratijos vystymosi laimėjimas. Tai, 
kas per tūkstantmečius, taip pat įrodymais pagrįstais tyrimais ir 
šimtamečiais dokumentais, taip pat ir po pirmųjų demokratijų 
sukūrimo, augant pasaulio gyventojų skaičiui, pasirodė esą 
klaidinga ir yra įrodyta.  
 
Ištrauka iš Vikipedijos apie Thomą Malthusą (1766-1834) 
Šiame tekste panaudota Vikipedijos straipsnio Schloss Biebrich medžiaga, 
kuri prieinama pagal Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenciją. 
Autorių sąrašą galima rasti Vikipedijoje. 
  
Kritikuodamas Viljamo Godvino (William Godwin) optimistinį požiūrį į 
žmonių visuomenės tobulumą ir pagrindinius jos gebėjimus spręsti 
problemas, Maltusas "Esė apie gyventojų skaičiaus principą" (1798 m.) 
išskyrė gyventojų perteklių kaip besivystančios ekonomikos ir visuomenės 
problemą. Maltusas kaip akivaizdžią lemtingą būtinybę pateikia tai, kad 
žmonių rasė aklai pakluso neriboto augimo dėsniui, o pragyvenimo 
priemonės, kurios leido jai gyventi, didėjo ne tokiu pat mastu. Šis faktas 
jam pasirodė toks gerai žinomas, kad jis nedvejodamas paskelbė jį kaip 
matematinę aksiomą. Jis teigė, kad žmonių daugėja geometrine 
progresija, o maisto produktų - aritmetine progresija. Skaitmeniniame 
pavyzdyje: Jei pora susilaukia keturių vaikų, o jie savo ruožtu susilaukia 
keturių vaikų kiekvienoje poroje, gyventojų skaičius atitinkamai didėja, 
tačiau maisto gamyba didėja ne tokiu pačiu santykiu. Patobulintas 
drėkinimas padidina produktyvumą maždaug 20 %. Tačiau dėl šio 
padidėjimo daugiau neatsiranda jokio padidėjimo. Taigi, pasak Maltuso, 
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ateis laikas, kai atsargų nebeužteks Žemės gyventojų skaičiui, jei 
korekciniai veiksniai, tokie kaip ligos, vargas ir mirtis, vėl ir vėl nesikiš, kad 
atkurtų pusiausvyrą. Taip Maltusas išreiškė savo mokslinį ir moralinį 
požiūrį į nelaiminguosius teksto ištraukoje, kurią vėlesniuose leidimuose jis 
išbraukė, bet kuri buvo laikoma būdinga jo mokymo dvasiai: 

"Žmogus, - sakė jis, - kuris gimsta jau užimtame pasaulyje, kai jo šeima 
neturi lėšų jį išmaitinti arba kai visuomenei nereikia jo darbo, tas žmogus 
neturi nė mažiausios teisės reikalauti bet kokios maisto dalies ir iš tikrųjų 
yra per daug žemėje. Didžiajame gamtos pokylyje jam nenumatyta vieta. 
Gamta įsako jam pasitraukti, ir net šį įsakymą ji netrunka įvykdyti."[3] 
 
Feodalų vergovės ir vergvaldžių modelis, plačiai taikomas 
valdančiosiose klasėse, buvo dar labiau sustiprintas Thomo 
Malthuso eutanazijos filosofijos (Principas apie populiaciją ir 
Ekonomikos principai) ir socialinio darvinizmo, siekiant 
sutrumpinti žmonių gyvenimo trukmę. Įrodyta, kad ši feodalų 
masines žudynes skatinanti mintis yra ne tik moksliškai klaidinga, 
bet ir turi atvirkštinį poveikį žmonijos išlikimui, ir ją akivaizdžiai 
paneigia teigiami gyventojų skaičiaus pokyčiai, pasaulio 
gyventojų kūrybiškumas, išteklių gavyba. Tačiau tai nesutrukdė 
Thomo Malthuso (XIX a. 1,65 mlrd. žmonių po Prancūzijos 
revoliucijos ženklu), Hitlerio arba prisidengus socialiniu 
darvinizmu, nežmoniška eutanazijos mintis išliko iki šių dienų, kai 
2020 m. gyveno 7,8 mlrd. žmonių, ir gyvuoja toliau kaip totalus 
išpuolis prieš žmogaus esmę, kaip socialinės klasės, rasės, 
skurdo ar amžiaus eutanazija, taip pat kaip priverstinė 
sterilizacija, siekiant išgelbėti pasaulį, prisidengus visuotinėmis 
PR diskusijomis apie aplinkos apsaugą.  
 
Ištrauka iš Vikipedijos apie eugeniką 
Šiame tekste panaudota Vikipedijos straipsnio Schloss Biebrich medžiaga, 
kuri prieinama pagal Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenciją. 
Autorių sąrašą galima rasti Vikipedijoje. 

 
Dėl nacių rasinės higienos daugelis politikų ir mokslininkų atsisakė 
eugenikos idėjų. 1948 m. Jungtinės Tautos pasirašė Visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją, kurioje įrašytas sakinys: "Vyrai ir moterys, sulaukę 
santuokinio amžiaus, turi teisę tuoktis ir kurti šeimą be jokių apribojimų dėl 
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rasės, tautybės ar religijos." 1978 m. UNESCO paskelbė, kad pagrindinė 
visų žmonių lygybė yra idealas. [76] 

Reaguodamos į nacių radikalizaciją, beveik visos šalys atsisakė anksčiau 
vykdytos eugenikos politikos, nors ši idėja neišnyko. 1947 m. pirmasis 
UNESCO generalinis direktorius ir vienas iš Pasaulinio laukinės gamtos 
fondo įkūrėjų, Didžiosios Britanijos Eugenikos draugijos prezidentas ir 
eugenikos šalininkas Džulianas Hakslis (Julian Huxley) sakė: 
"Nors tiesa, kad bet kokia radikali eugenikos politika daugelį metų bus 
politiškai ir psichologiškai neįmanoma, UNESCO svarbu užtikrinti, kad 
eugenikos problema būtų kuo atidžiau išnagrinėta ir kad visuomenė būtų 
informuota apie iškilusius klausimus, kad daug kas, kas dabar 
neįsivaizduojama, taptų bent jau įsivaizduojama." 
 
"Nors neabejotinai tiesa, kad bet kokia radikali eugenikos politika dar 
daugelį metų bus politiškai ir psichologiškai neįmanoma, UNESCO svarbu 
pripažinti, kad eugenikos problema tiriama itin kruopščiai ir kad 
visuomenės sąmonė informuojama apie faktus tokiu mastu, kad 
neįsivaizduojama tampa bent jau įsivaizduojama." 
- Džulianas Hakslis[77] 
XX a.-XX a. 4-ajame dešimtmetyje vadovėliuose dažnai buvo aprašoma 
mokslo pažanga, susijusi su eugenikos praktika. Daugelyje ankstyvųjų 
mokslinių žurnalų apie genetiką buvo straipsnių apie eugeniką. Pokario 
metais daugelis šių nuorodų buvo pašalintos. Moksliniai žurnalai netgi 
pakeitė savo pavadinimus. Pavyzdžiui, 1969 m. "Eugenics Quarterly" 
pervadintas į "Social Biology". Tačiau kai kurie žymūs akademikai ir toliau 
palaikė eugeniką. 1963 m. Ciba fondas surengė konferenciją apie 
žmogaus ateitį, kurioje trys garsūs biologai ir Nobelio premijos laureatai 
(Hermannas Mulleris, Joshua Lederbergas ir Francis Crickas) pasisakė už 
eugeniką. [78] Bažnytinėje sferoje ir toliau pasigirsdavo teigiamų balsų 
eugenikos atžvilgiu; pavyzdžiui, dar 1953 m. popiežius Pijus XII "Pirmojo 
tarptautinio genetinės medicinos simpoziumo" notoje paskelbė, kad 
pagrindinis eugenikos ir genetikos požiūris yra moraliai pagrįstas [79]. [80]  
 
Nacių laikotarpis  
→ Pagrindinis straipsnis: Nacionalsocialistinė rasinė higiena 

Trečiajame reiche socialinėmis ir politinėmis priemonėmis turėjo būti 
didinamas "arijų" šeimų gimstamumas ir užkertamas kelias "gyvenimo 
nevertų" žmonių gyvenimui, jie turėjo būti atskirti ir sunaikinti. Hitleriui 
atėjus į valdžią, jau 1933 m. liepą buvo priimtas eugeninės sterilizacijos 
įstatymas, kuris tapo svarbia nacionalsocialistų ideologijos dalimi 
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("Įstatymas dėl paveldimomis ligomis sergančių palikuonių prevencijos"): 
skirtingai nei ankstesniuose projektuose, šiame įstatyme taip pat buvo 
numatyta priverstinė sterilizacija, paveldimas nepilnavertiškumas buvo 
priskiriamas palyginti didelėms gyventojų grupėms ir, neturint precedento 
tarptautiniu mastu, per kelerius metus iki 1939 m. buvo sterilizuota apie 
300 000 žmonių, o iki 1945 m. šis skaičius išaugo dar 60 000 žmonių. Kai 
kurie iš nukentėjusiųjų taip pat mirė dėl sterilizacijos operacijos.  
Palyginimui: JAV 1907-1939 m. buvo sterilizuota apie 31 000 žmonių, 
Švedijoje 1934-1948 m. - apie 12 000. Vokietijos Federacinėje 
Respublikoje daugelį metų prašymai dėl kompensacijos buvo atmetami. 
Tik septintojo dešimtmečio pabaigoje priverstinai sterilizuotiems asmenims 
buvo pradėta skirti invalidumo pensija. 

Įstatymas leido tikslinę sterilizaciją įvairių ligų, kurių genetinės priežastys 
buvo įtariamos, atveju, t. y. "įgimto imbecilizmo, šizofrenijos, cirkuliarinės 
(maniakinės-depresinės) beprotybės, paveldimos kritimo ligos, paveldimo 
Šventojo Vito šokio (Hantingtono chorea), paveldimo aklumo, paveldimo 
kurtumo, sunkių paveldimų fizinių deformacijų, [...] sunkaus alkoholizmo". 
(Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Teisė 
ir paaiškinimai, Miunchenas: J.F.Lehmanns Verlag, p. 56). Sprendimą dėl 
sterilizacijos turėjo priimti "paveldosaugos teismai" suinteresuoto asmens, 
jo globėjo ar valstybės tarnautojų gydytojų arba įstaigų direktorių prašymu, 
o priėmus tokį sprendimą, jis turėjo būti vykdomas "net ir prieš asmens, 
kuris turi būti padarytas nevaisingu, valią" (Gütt et al. 1934: p. 58). 
Kitaip nei kitose Europos šalyse, šis radikalus eugenikos variantas 
nacistinėje Vokietijoje galiausiai paskatino sistemingą "nevertos gyventi 
gyvybės naikinimą", kurį bent jau palengvino eugeninis "žemesniųjų" 
nuvertinimas. Dar 1929 m. Niurnberge vykusiame Reicho partijos 
suvažiavime Hitleris pareiškė: 

"[...] jei Vokietijoje per metus gimtų milijonas vaikų ir iš jos būtų pašalinta 
700-800 tūkst. labiausiai pažeidžiamų, galutinis rezultatas galėtų būti net 
jėgos padidėjimas." 

1939-1941 m. vykdyta "Akcija T4" vėl tapo tiltu į Holokaustą prieš Europos 
žydus.  
 

Kai nacių reichas diskreditavo eugeniką, eugenikos šalininkams prireikė 
naujų strategijų. Taigi 1946 m. Džulianas Hakslis (Julian Huxley), 
Didžiosios Britanijos Eugenikos draugijos viceprezidentas, tapo 
pirmuoju UNESCO ["Jungtinių Tautų tarptautinės švietimo, mokslo ir 
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kultūros organizacijos"] generaliniu direktoriumi. Jo parašytame 
oficialiame JT dokumente "UNESCO, jos tikslas ir filosofija" rašoma: 

"Nors neabejotinai tiesa, kad radikali eugenikos politika dar daugelį 
metų bus politiškai ir psichologiškai neįmanoma, UNESCO svarbu 

užtikrinti, kad eugenikos problema būtų nagrinėjama kuo atidžiau ir 
kad visuomenė būtų informuojama apie šią temą, kad daug kas, kas 

šiandien atrodo neįsivaizduojama, bent jau vėl taptų įsivaizduojama." 
 
 Tikslas buvo visiškai naujai ir pozityviai perteikti eugenikos arba 
populiacijos kontrolės temą kaip žmonijos gelbėjimą. Eugenika nuo šiol 
reiškia: Apsaugoti Žemę nuo išnaudojimo, taršos ir ekologinės 
katastrofos, kurią sukėlė žmogus, o ne pramonė ir jos lobistai - 
vyriausybių įstatymai.  
Po to sekė dešimtmečiai "apšvietos", kai didėjantis pasaulio gyventojų 
skaičius buvo vaizduojamas kaip grėsmė žmonijai, kad dėl pasaulio 
gyventojų skaičiaus didėjimo būtų galima kaltinti aplinką, kuri byrėjo 
per siūles, pamirštant, kad žmonės neturi jokios galios sustabdyti 
pramonę ir vyriausybes nuo aplinkai kenksmingų dalykų gamybos ar 
gamybos. Protestams ir demonstracijoms buvo trukdoma įsikišus 
policijai, juos diskreditavo žiniasklaida, dalyvių skaičius buvo užrašytas 
kaip retas keistuolis, o tvarios aplinkosaugos koncepcijos buvo ne 
iškeltos, bet kai kuriais atvejais apmokestintos ir įsakmiai paskelbtos. 
Priešingai, pasenusios aplinkai kenksmingos pramonės šakos 
finansuojamos pasitelkiant stiprius lobistinius pasiūlymus.  
(partijų rinkimų koncepcijos, per kontroliuojamus ir koncentruotus 
žiniasklaidos pranešimus), kurie saugo ir subsidijuoja pramonę. Siekiant 
išsaugoti darbo vietas, investuojama į senus aplinkai kenksmingus 
metodus, o ne į švietimą, antrąjį švietimą, Studium Generale, 
gyventojų kūrybiškumo skatinimą, švietimą ir tiesioginę demokratiją, 
bazines žmonių pajamas, taip pat į visų piliečių bendrą 
aplinkosauginę ateitį. 
  
 
Eugenikos kronologija XX ir XXI amžiuje: 
- 1948 m. Hakslis įkūrė Tarptautinę gamtos apsaugos sąjungą (IUCN).  
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- 1961 m. Hakslis įkūrė Pasaulinį laukinės gamtos fondą (WWF). Kiti 
steigėjai buvo, pavyzdžiui, Godfrey A. Rockefelleris, Nyderlandų princas 
Bernhardas ir Anglijos karalienės Elžbietos II vyras princas Philipas.  
 
- 1969 m. prezidentas R. Niksonas paskelbė ataskaitą "Gyventojų 
skaičiaus augimas ir Amerikos ateitis", kuriai vadovavo Džonas D. 
Rokfeleris. Tai, kad ji, matyt, buvo skirta tam, kad eugenika vėl taptų 
viltimi, Toliau pateikta citata iš ataskaitos rodo eugenikos ryšį:  
"Gyventojų skaičius negali augti neribotą laiką. Niekas tuo neabejoja, ir 
mes savo išvadoje nurodėme, kad, mūsų nuomone, dabar tauta turėtų 

priimti ir planuoti stabilizuoto gyventojų skaičiaus augimą." 
 
- 1972 m. Stokholme buvo surengta pirmoji tarptautinė konferencija 
aplinkos klausimais. Jai pirmininkavo Maurice'as Strongas, artimas 
Davido Rockefellerio draugas. Nuo to laiko pastaraisiais dešimtmečiais 
aplinkosaugos judėjimas daugiausia dėmesio skyrė kitoms krizinėms 
problemoms, tokioms kaip rūgštūs lietūs, ozono sluoksnio skylė, 
atogrąžų miškai ir t. t., kaltę suverčiant pasaulio gyventojų skaičiaus 
augimui, o ne vyriausybių ir gamybos įmonių atsakomybei. 
 
Galiausiai 1988 m. buvo įkurta TKKG ["Tarpvyriausybinė klimato kaitos 
komisija"], vadinama "Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija". 
Klimato tarybos parengtos ataskaitos buvo autoritetingas šaltinis 
žiniasklaidai ir daugeliui kitų "visuotinio atšilimo" šalininkų, pavyzdžiui, 
buvusiam JAV viceprezidentui Alui Gorui. Tuo tarpu visuotinio atšilimo 
ir su juo susijusio išmetamo CO2 kiekio mažinimo klausimas tapo vis 
svarbesnis, todėl šiandien jis tapo pagrindine politikos ir svarbiausių 
elito atstovų susitikimų tema, taip užbaigiant eugenikos ratą.  
 
 -1988 m. princas Filipas Vokietijos spaudos agentūrai pareiškė:  

"Kai atgimsiu, noriu grįžti kaip mirtinas virusas ir prisidėti prie 
gyventojų pertekliaus problemos sprendimo." 
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-2021 m. Europos Komisijos pirmininkė L. von der Leyen Pasaulio 
ekonomikos forume perspėjo dėl dar vienos pandemijos, jei nebus 
pasiekti klimato tikslai. 
 
Taigi šiandieniniams eugenikos šalininkams naują impulsą 
suteikia išlaisvintas kapitalizmas, sumišęs su socialinio 
darvinizmo idėja.  
 
Ištrauka iš Vikipedijos Socialinis darvinizmas 
Šiame tekste panaudota Vikipedijos straipsnio Schloss Biebrich medžiaga, 
kuri prieinama pagal Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported licenciją. 
Autorių sąrašą galima rasti Vikipedijoje. 
Socialinis darvinizmas yra socialinių mokslų teorijos kryptis, kuri propaguoja 
biologistinį determinizmą kaip pasaulėžiūrą. Jis buvo labai populiarus XIX a. 
antrojoje pusėje ir iki Antrojo pasaulinio karo. Jame klaidingai interpretuojami 
daliniai darvinizmo aspektai, susiję su žmonių visuomenėmis, ir jų vystymasis 
laikomas natūralios atrankos rezultatu "kovoje už būvį". Anot Franzo M. 
Wuketitso, įvairios socialinio darvinizmo atmainos sutaria dėl trijų pagrindinių 
teiginių:  

- Atrankos teorija yra visiškai pritaikoma socialiniu, ekonominiu ir 
moraliniu požiūriais ir yra labai svarbi žmogaus vystymuisi. 

- Yra geros ir blogos genetinės medžiagos. 
- Geros paveldimos savybės turi būti skatinamos, o blogos - šalinamos. 

Vienas iš socialinio darvinizmo kritikos argumentų yra nekritiškas ir klaidingas 
biologinių dėsnių perkėlimas į žmonių visuomenę. Be to, keletas pagrindinių 
jos prielaidų nėra įtrauktos į Darvino teoriją, o šiuolaikinis mokslas jas laiko 
pasenusiomis. Šis Darvino teorijų perkėlimas, be kita ko, pagrįstas 
natūralistine klaida, nebūtinai gali būti kildinamas iš Darvino darbų ir nė iš tolo 
neatitinka Darvino požiūrio į pasaulį ir žmogų.  

 
Eugenikų, eutanazijos šalininkų ir socialinių darvinistų 
argumentai buvo moksliškai paneigti ir šiandien laikomi masinių 
žudynių ir genocido mitu, pateisinančiu žmonių išnaudojimą ir 
feodalinių valdų valdžios palaikymą. 
 

Bet grįžkime prie gyventojų švietimo raidos istorijos.  



73 

 

 

Kad būtų galima tęsti industrializaciją šalyje ir konkuruoti 
tarptautiniu mastu, po revoliucijų, sukilimų ir riaušių darbininkams 
ir piliečiams buvo suteikta parlamentinė demokratija su žmogaus 
teisėmis, nes darbininkai buvo reikalingi ekonomikai?  

Interneto žiniasklaida iki šiol suteikia gyventojams galimybę be 
feodalų įtakos, be baimės ateityje būti pavaldiems, informuoti 
save ar skleisti savo informaciją visame pasaulyje. Priešingai, 
atrodo įmanoma, jei skraidoma po naująjį žiniasklaidos 
kraštovaizdį, kad ryšių su visuomene ir žiniasklaidos 
dezinformacijos pramonė, kad savęs informavimo žmonės, su 
netikromis naujienomis visose žiniasklaidos priemonėse, siekiant 
suklaidinti, destabilizuoti, suskirstyti ir bandyti diskredituoti.  
 
Naujoji "Industrializacija 4.0" - robotai ir savaime besimokančios 
programos - ateityje pavers monotoniškai dirbančius darbininkus 
nereikalingais. Tai suteikia žmonėms laiko mąstyti, toliau šviestis 
ir plėsti savo kūrybinius gebėjimus, susipažinti su naujosios 
žiniasklaidos teikiamos informacijos platumu ir gilumu, taip pat 
selektyviai atskirti melagingas naujienas nuo tikros informacijos, 
kvestionuojant informaciją. Šiuo metu demokratijoje seniai reikia 
ryžtingo ir išsilavinusio demokrato, kuris reikalauja daugiau 
demokratijos, bendro apsisprendimo ir bendrų pasaulio įstatymų 
įmonėms ir ištekliams, kad būtų apsaugota žmonija ir ateities 
plėtra.  
 
Žinios apie informacijos, populiarius ir žiniasklaidos ritualus gali 
parodyti, kur mes pasukome klaidingu keliu savo raidoje ir kaip 
šie informacijos ritualai nutiesė kelią žudikiškoms egoistinėms 
sistemoms valstybių socialinėse sistemose, kurios mąsto ir veikia 
tik save ribojančiomis grupėmis.  
  
Vokiečių socialinis filosofas Niklasas Luhmannas 1996 m. taip 
išreiškė meno formulę kūrybiškumui ir socialinių sistemų 
evoliucijai neuronų ir epigenetine veiksminga informacija:  
"Tai galima laikyti evoliucijos pasiekimu, kuris, kartą išrastas ir 
įdiegtas, tampa savaime įgalinančiu. Jei šį rezultatą perkelsite į 
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šiuolaikinės visuomenės sistemą, kuri per pasirinkimus 
įgyvendina ir panaikina savo struktūras, pamatysite evoliucijos 
rezultatą."  
 
Atradimą, kad nauja informacija iš kūrybos ar baimių gali būti 
panaudota žmonių ar ištisų tautų kontrolei, formuojant neuronų 
tinklus ir epigenetiką per žiniasklaidos informaciją, po daugelio 
metų patvirtino mokslininkai, kurių atradimai buvo įvertinti Nobelio 
medicinos premija.  
 
Prieš septyniasdešimt penkerius metus Niurnbergo procese 
Hermanno Geringo buvo paklausta: "Kaip jūs privertėte vokiečių 
tautą su visu tuo sutikti? Jis sakė:  
"Žinoma,	žmonės	nenori	karo.	(...)	Bet	juk	politiką	lemia	šalies	
vadovai,	o	žmones	visada	lengva	priversti	pritarti,	nesvarbu,	ar	tai	
būtų	demokratija,	ar	fašistinė	diktatūra,	ar	parlamentas,	ar	
komunistinė	diktatūra."	(	....).	"O,	visa	tai	gerai,	bet	žmones	visada	
galima	priversti	vykdyti	vadovų	įsakymus	su	balsavimo	teise	ar	be	jos.	
Tai	labai	paprasta.	Jums	nereikia	nieko	daryti,	tik	pasakyti	žmonėms,	
kad	jie	yra	puolami,	ir	kaltinti	pacifistus	patriotizmo	stoka	bei	teigti,	
kad	jie	kelia	pavojų	šaliai.	Šis	metodas	veikia	visose	šalyse."		
(Šaltinis	Niurnbergo	dienoraštis,	Fischer	Verlag)		
 
Tačiau net ir demokratinėse šalyse iki šiol mokyklose ir 
universitetuose nėra mokoma kūrybiškumo, inovacijų 
technologijų, išradingumo ir epigenetinės kūrybiškumo gydymo 
meno formulės. Gyventojų intelekto koeficientą, sveikatą ir laisvę 
nuolat sabotuoja "Fake News" arba žiniasklaidos parengtos ir 
perdėtos bei didžiausią baimę sukeliančios žinutės apie įvykius 
žiniasklaidoje (o kartu ir apie demokratiją).  
 
Tai istorija ir seniai žinoma, kad daugybė turėtojų žinių, kuris 
vadovavo žinių perdavimo, kūrybiškumas, sveikata į savitarpio 
pagalbos žmonių feodalai į gyventojų sąmonę su kaltinimo Fake 
News mobbed ir ne kaip žinių skleidėjas, kūrybiškumas ir 
savitarpio pagalbos žinių pasiuntiniai skatinamas, tačiau valdžios 
sistemos juos persekiojo kaip eretikus, raganas, didybės 
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įžeidėjus ar sąmokslo pasekėjus, sąmokslininkus ir žmonių 
skriaudikus, feodalai daugumą gyventojų nukreipdavo (taip pat ir 
per apdovanojimus) juos pasmerkti, išstumti, persekioti ar 
nužudyti. Vis dėlto per tris šimtmečius, atėjus pirmajai švietimo 
bangai, pamažu susiformavo demokratija, kurioje feodalai su 
savo valdymo sistemomis nebebuvo pirmaujantys ir galėjo veikti 
tik slaptai. 
 
 
Jei kai kuriose valstybėse turtas, technologijos ir žinios 
viduriniosios klasės (kaip Hitlerio iki 1945 m;, Kambodžoje 1975-
1979 m., VDR iki 1989 m., Rusijoje iki 1991 m., Kinijoje 1949 m. 
iki septintojo dešimtmečio pabaigos) atitenka valstybei arba yra 
uždraustos, nes vidurinioji klasė ir jos darbuotojai (įmonės iki 499 
darbuotojų -neatsižvelgiant į metinę apyvartą- 1999 m. Vokietijos 
federalinės statistikos tarnybos duomenimis 98,8 % šalies 
viduriniosios klasės) gali užtikrinti laisvą šalies vystymąsi, 
žmonės yra nepriklausomi nuo valstybės, gali kurti ekonomines 
gėrybes, taip pat gyventi laisvai, be valstybės vadovavimo, oriai ir 
bent jau be išnaudojimo ir korupcijos iš valstybės pusės? Kinijoje 
nuo septintojo dešimtmečio komunistinę ideologiją keičia 
pragmatizmas ir duomenų diktatūros įsigalėjimas "Kinija nebėra 
komunistinė, - sako kinų istorikas ir buvęs Socialinių mokslų 
akademijos narys Zhangas Lifanas: - Čia vyrauja elitinis 
kapitalizmas, kuris priešais save nešioja socializmo vėliavą", - 
sako jis. "Dabar valdžią turi didžiulį turtą turintys žmonės. Jie 
išnaudoja žemesniąsias klases." Pasak jo, privilegijuotieji 
monopolizavo turtą, išteklius ir valdžią partijos rankose. "Keletas 
oligarchų valdo didelius turtus, o socialinis pasiskirstymas yra 
labai neteisingas." Pasak jo, viskas, kas liko iš komunizmo, yra 
autokratija - savininkų klasės autokratija." "Jie kuria iliuziją, kad 
apgautų žmones". "Jie patys tuo netiki. Jų veiksmai yra visiškai 
priešingi tam, ką jie sako." Andreaso Landwehro citata, dpa 
 
Imperijų istorija rodo, kad norint susilpninti šalių gyventojų skaičių 
ir palaužti likusiųjų valią, pirmiausia reikia ištrinti išaugintą kultūrą 
ir etinę atmintį, ištrinti baimę skleidžiančias krizes, karus, 
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vidurinioji klasė šalyse turi būti susilpninta arba išnaikinta, o 
kunigaikščiai turi būti patraukti į imperatorių pusę (Romos laikais 
okupuotos šalies valdančiosios struktūros, viduramžiais - 
kunigaikščiai arba iš dalies ir miestų gyventojai, taip pat žr., kaip 
Mao, Hitleris, Stalinas, Kambodža ar VDR atėmė iš viduriniosios 
klasės ir išsilavinusių piliečių, kurie, jų požiūriu, neatitiko valdžios, 
jų žmogaus teises dar XX a. ir kaip VDR atėmė iš jų žmogaus 
teises. Šimtmečio jų žmogaus teisių apiplėšė ir milijonai 
koncentracijos stovyklose į vergų darbo išnaudojimo 
Menschnutzhaltung arba masinių žudynių pašalino ir gyventojų 
dauguma žiniasklaidos apie faktinį fonas suklaidino).  
 
Kaip viduramžių įstatymai ir taisyklės kai kuriose diktatūros 
šalyse panašūs vieni į kitus. 
 
 
Bepročiai, kuriems išplautos smegenys,  
viduramžiais = apsėstieji ir raganos / 
XX a. diktatorių laikais; be karo aukų tik Hitlerio laikais žuvo apie 50-60 mln. žmonių, Stalino ar 
Mao laikais = žmonių kenkėjai, kurie buvo kalinami, naudojami kaip vergai eksperimentams su 
žmonėmis ir žudomi.  
 
neigėjai, antivyriausybiniai sąmokslininkai...  
viduramžiais = netikintieji ir eretikai /  
XX a. diktatorių laikais; be karo aukų tik Hitlerio laikais žuvo apie 50-60 mln. žmonių, Stalino ar 
Mao laikais = žmonių kenkėjai, kurie buvo kalinami, naudojami kaip vergai eksperimentams su 
žmonėmis ir žudomi.  
   
Nonkonformistai arba minties maištininkai, kurie kelia 
pavojų tvarkai ir trokštamai ateičiai ir turi būti pašalinti iš 
visuomenės akiračio.  
viduramžiais = viešai įvykdyta mirties bausmė arba pasodinimas 
į kalėjimą /  
XX a. diktatorių laikais; be karo aukų tik Hitlerio laikais žuvo apie 50-60 mln. žmonių, Stalino ar 
Mao laikais = žmonių kenkėjai, kurie buvo kalinami, naudojami kaip vergai eksperimentams su 
žmonėmis ir žudomi.  
 
 
Visa tai nėra slaptos žinios. Istorikai tai jau seniai įrodė. 
Socialinės sistemos evoliucijos klausimas šiandien yra toks: 
kada gyventojai pareikalaus tiesioginės demokratijos ir 
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tvaraus bei etiško kapitalizmo, kuris leistų mums be didelio 
ekonominio augimo be apgailestavimų ir aplinkos taršos?  
 
Daugiau nei septynis-aštuonis milijardus žmonių šiandieninės 
vyriausybės gali valdyti, net ir turėdamos daugiau kareivių ir 
policininkų, be dar labiau išplėstų piliečių elektroninio sekimo 
sistemų, tik mažindamos pagrindines žmonių teises, priimdamos 
naujus įstatymus ir taisykles, pažeisdamos pagrindinius 
įstatymus ir valstybių konstitucijas bei pasitelkdamos žiniasklaidą 
ir valstybių parlamentines demokratijas (taip pat žr. šiandieninius 
pabėgėlių srautus). Jei senosios politinės sistemos nori ir toliau 
valdyti pagal senuosius tradicinius principus, jos turi taip 
sumažinti pagrindiniuose įstatymuose ar konstitucijose įtvirtintas 
piliečių laisves ir garantuotas teises, kad bet kada, 
neatsiklaususios žmonių, galėtų įvesti nepaprastąją padėtį ir dar 
labiau apriboti piliečių teises, net jei gyvena 10 ar 13 milijardų 
žmonių.  
 
Fatališkas ar kūrybiškumo stokojantis pasaulio gyventojų 
skaičiaus mažinimas karais, pandemijomis ar sterilizacija ir 
baimės isterija neišsprendžia žmonijos problemų, bet atriša 
visų žmonių ateitį, nes didėjantį kūrybiškumą mažina ar 
naikina internetas ir ką tik sąmoningu tampantis, pagal K I 
geriau vartojamas, rojaus intelektas.  
 
Sumažėjus pasaulio gyventojų intelekto koeficientui arba 
kūrybiškumui, ribojami protiniai ištekliai. 
Už savo evoliuciją esame dėkingi tik kelių žmonių atkaklumui ir 
išradingumui.  
Intelekto ribotumas dėl baimės jau per 70 metų vis dar laisvų 
visuomenių atžvilgiu lemia ateities baimes, gyvenimo džiaugsmo, 
motyvacijos stoką ir gyvenimo su vaikais stiprybės stoką į 
beprasmę egzistenciją, kurioje gyventojai, kurių mąstymas ir 
veiksmai nėra orientuoti į tvarumą, tampa nusikalstamumo, 
terorizmo, taip pat ribotų inovacijų ir ekonominių sistemų 
ribotumo, skurdo, ligų, laisvės ir imuninės galios mažėjimo 
priežastimi. Taigi, rezultatas - apverstas rojus, kuris sukuria 
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nykstančias, iš naujo atskirtas fašistines kultūras ir karus bei 
feodalines valdymo sistemas.  
 
Iškilęs klausimas: Kodėl?  
Kadangi mums reikia naujo tvarumo ir, pageidautina, begalinių 
bei etiškai naudojamų išteklių, kad toliau didėtų pasaulio 
gyventojų skaičius. 
 
Kaip gali įvykti tokia raida? 
Ar atsilikusios feodalinės jėgos jau prieš daugelį metų, 
remdamosi tyrimais, pripažino, kad visuotinis vystymasis, 
pradedant nuo šalių gyventojų ir pereinant prie tiesioginės 
demokratijos įgyvendinimo, lems partijų ir politikų, taip pat 
pasaulinių korporacijų ir megakapitalo galios ištirpimą ir užleis 
vietą naujam humaniškam, etiškam kapitalizmui?  
 
Ar trečiojo tūkstantmečio pradžia yra paskutinis momentas, 
kai galingieji ir kai kurie politikai dar gali imtis aktyvių 
veiksmų, kad užkirstų kelią būsimai tiesioginės demokratijos 
plėtrai, nes pasaulio socialinėse sistemose galima įžvelgti 
šiuos pokyčius:  
 

1. Dirbtinis intelektas išlaisvina žmones nuo 
monotoniško darbo ir suteikia jiems gyvenimo laiko bei 
informacijos per naująją žiniasklaidą evoliuciniam 
mąstymui.  
 
Melagingos naujienos, kuriomis siekiama sukelti baimę ir 
užkirsti kelią tiesioginės demokratijos įvedimui: dirbtinis 
intelektas panaikina 50 proc. darbo vietų visame 
pasaulyje. Bedarbiai turi būti remiami nuolat ir nieko 
nemokėti į pensijų ir socialinius fondus.  
  

2. per numatomą Antrąjį renesansą ir Apšvietą gyventojų 
baimės dėl ateities išsisklaidys ir vėl bus išlaisvintas 
genetiškai turimas kūrybiškumas. 
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 Fake News sukurti baimę ir užkirsti jai kelią  
       tiesioginės demokratijos įvedimas: kadangi vis daugiau ir 
daugiau  
 daugiau, o ne dirbantys žmonės, kurie be darbo daugiau  
       Laikas mąstyti ir keistis idėjomis, taip pat  
       Internetas informacijai ir diskusijoms  
       turėti demokratinį balsą ir galiausiai     
       tiesioginę demokratiją kaip seniai pribrendusią  
       Socialinės sistemos žingsnis pareikalaus. 
 

 
3. vyresni ir sveikesni gyventojai turės vis daugiau laiko 

be baimės galvoti apie socialinę sistemą, kurioje jie nori 
gyventi, ir demokratiškai reikalaus jos, naudodamiesi savo 
žmogaus teisėmis, 

Melagingos naujienos, kuriomis siekiama sukelti baimę ir 
užkirsti kelią tiesioginės demokratijos įvedimui: Žmonės 
vis labiau sensta ir, nebedirbdami, tampa našta pensijų ir 
socialinės apsaugos fondams, kurie maitinami iš mokesčių 
ir rinkliavų už darbo valandas, 

4. apšviestų, savarankiškai mąstančių pasaulio 
gyventojų skaičiaus augimas tiesioginės demokratijos 
dėka nutraukia vyriausybių ir slaptų pasaulinių feodalų 
galios monopolį.  

 Fake News sukelti baimę ir užkirsti kelią      
           Tiesioginės demokratijos įvedimas: augimas  
           pasaulio gyventojų pagreitina neigiamą     
           Aplinkos procesai, energija, maistas, atliekos ir kt.  
           visuotinį atšilimą, išlaidas  
           mokyklų ir sveikatos priežiūros sistemoms, taip pat 
pensijoms ir  
           Socialinės apsaugos fondai tampa vis labiau  
           pasaulio gyventojų bedarbių  
           ir paskatins tolesnę masinę migraciją, 



80 

 

 

           (kadangi maždaug 7 mlrd. žmonių išsilavinimas nėra     
           nebereikia).      
        
1- 4 punktai nebegali būti apimti ir tikrai negali būti sprendžiami 
žiniasklaidos pranešimais, rinkimų dovanomis ir melaginga 
moksline informacija šiuolaikinėje žiniasklaidos aplinkoje. Jie 
veda prie klaidingos galingųjų gelbėjimo išvados apie penktąjį dar 
didesnį nežmoniškumą, kurį galvoja feodalinis valdymas pagal 
Thomo Multhuso modelį:  
 
Nereikalingi žmonės turėtų mirti. 
 
Tai pamirštama,  

a.) visuomenės informaciniame tinkle (pagal Dieterio Liedtke's 
bendrąją informacijos teoriją) nėra nenaudingų žmonių. 

b.) kad šios neigiamos aplinkos, klimato, aplinkos toksinų, 
sveikatos apsaugos sistemų, pramoninio maisto, 
kūrybiško švietimo vystymo nepaprastosios padėties 
sąlygos buvo patvirtintos ir skatinamos kai kurių 
vyriausybių, kurios nuolaidžiavo pramonei ir verslui, o 
vėliau nevykdė pokyčių; 

 
1.) priimti tvarios gamybos ir gamybos įstatymus,  

 
2.) kurti tvarius išteklių įstatymus,  

 
3.) pertvarkyti švietimo sistemą, kad ji būtų pritaikyta 

etiškiems ir kūrybingiems gyventojams,  
 

informuojant lydėti gyventojus bendrame aplinkosaugos 
procese,  

 
4.) įgyvendinti žiniasklaidos kodeksą, draudžiantį skleisti 

baimę,  
           tik dabartinės krizės rodo, kad per  
           Vyriausybių nesugebėjimas kovoti su šiomis nelaimėmis      
           pirmiausia galėtų išsivystyti.  
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Kai kurios vyriausybės, nukreipdamos dėmesį į gyventojus, imasi 
veiksmų: Sustabdykite vagį!  
 
Įtariamas vagis turi būti įbaugintas iki baimės paralyžiaus (pagal 
valdžios gaires žiniasklaidai, taip pat žiniasklaidos ir ryšių su 
visuomene pranešimus) dėl paskelbtų, visur matomų valdžios 
priemonių galios ir nugrimzti į klaidingą kaltės sąmonę ir 
pasiduoti stiprios baimės, visuomenės žiniasklaidos nuomonės, 
įstatymų, taisyklių, policijos ir kariuomenės akivaizdoje į savo 
likimą (kaip nuomininkas, negalintis įgyti nuosavybės ir 
saugumo), kuris buvo paskelbtas daugumai gyventojų 
(palaipsniui iki 90 %) iš aukštesnės valdžios kaip neišvengiamas.  
 
 

Iki dabartinio viruso "Corona  

Visuomenės kontrolė dėl pandemijos baimės? 

Pirmiausia - keletas gerų naujienų.  

Koronos pandemija praras savo baisumą ir galės būti 
kontroliuojama, kai iš savo klaidų pasimokysime gyventi su 
daug mirtinesnėmis pandemijomis be visuotinių vyriausybės 
ir žiniasklaidos nuomonės įsakmiai paskelbtų draudimų ir 
baimės isterijos.  

Šiuo tikslu reikia atsižvelgti į vakcinų sudėtis ir jų sudedamąsias 
veikliąsias medžiagas su būsimais skiepais, atliekant tyrimus 
apie bendrą riziką sveikatai, kurią sukelia šie laiko atžvilgiu 
pavėluoti skiepai įvairiose amžiaus ir rizikos grupėse (ir ar 
vakcinos nesusilpnina imuninės sistemos per dirbtinę viruso 
ataką ir neparuošia jos kitai stipresnei viruso atakai).  

Farmacijos pramonė, be žiniasklaidos ir PSO, turi prisiimti bent 
jau atsakomybę už jos sukurtų ir parduotų vakcinų neigiamą 
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poveikį sveikatai (susijusį su informacija žiniasklaidoje, aplinka, 
maistu ir vaistais rizikos grupėms bei vyriausybės įsakymais dėl 
uždarymo), o vyriausybė turi užsakyti nepriklausomus ilgalaikius 
vakcinų tyrimus visoms rizikos grupėms.  

Lieka teigiamas suvokimas (po 2021 iki kitos pandemijos) 
populiacijose, kad farmacijos pramonė, vyriausybės ir 
žiniasklaida pakurstė baimes ir užraktus, ne savo mąstymo 
veiklos ir elgesio stebėjimas, dabar visi po baimės 
sumažinimo; kaip IQ ir intelekto sumažinimas, taip pat depresija, 
ligos kaupimasis ir viruso ląstelių suvartojimo raktas gali būti 
suprantamas.  

Toliau pateikiamas tamsus tekstas tėra fikcija, kurią 
perskaitę visi turėtų kuo greičiau pamiršti ir tik tada ją 
išsitraukti ir prisiminti, kai politiniai įvykiai parodys baimės 
kontrolės mechanizmus, užfiksuotus vyriausybės 
pareiškimuose ir žiniasklaidoje. 

Ši tamsi fikcija neturi jokios realybės ir yra tik proto žaidimas. 
Pasukime šią mintį toliau. Ką 2022-2025 m. globali visuomenė, 
be informacijos iš pagrindinių žiniasklaidos priemonių, galės 
priimti kaip tikrovę ir informaciją, neišstumdama jos iš 
visuomenės savo ruožtu antidemokratinės, iš politinių ir viešosios 
nuomonės formavimo procesų išstumtos ir diskredituotos 
žiniasklaidos?  

 
Ar tik dabar per internetą, naująją žiniasklaidą, pastebime slaptą 
feodalizmo tikrovę ir vadovaujančias ar lemiančias antrąsias ir 
trečiąsias rankas, kurių negalėjome pastebėti per klasikinę 
žiniasklaidą, ar informacija internete apie tokią mūsų visuomenės 
būklę tėra dezinformacija? 
  
Ar ir vėl taip, kaip viduramžių tikėjimo ar diktatūrų laikais, turime 
besąlygiškai tikėti, kad karų, pandemijų, klimato ir terorizmo 
priežastis paskelbę vergai negali abejoti feodalų informacija, o po 
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moksliškai akivaizdžių faktų netirti ir juo labiau neskelbti? 
Piliečiams neleidžiama susitikti, keistis informacija ar burtis į 
diskusijų bendruomenes (internete ar analoginiame pasaulyje)?  
 
 
Be šiandieninių valdžios įsitikinimų, kurie, kaip ir religinės 
dogmos viduramžiais, buvo skleidžiami per žiniasklaidą ir 
negalėjo būti kvestionuojami mokslu (tada kaip ir dabar) be 
diskreditavimo ir persekiojimo iš valdžios pusės (XX a. Hitho, 
Stalino, Mao šalių pagrindinėje žiniasklaidoje, taip pat dėl 
agresijos karo prieš Iraką feodalų tikėjimo žiniasklaidoje ir be 
įrodymais pagrįstų apšviestų faktų). Hitlerio, Stalino, Mao šalių 
šimtmetį, taip pat ir agresijos karą prieš Iraką, kurį vykdė feodalų 
tikėjimo žiniasklaida ir be įrodymais pagrįstų faktų) buvo 
skleidžiama tik viena pusė, t. y. vyriausybių informacija ir jų 
"netikros naujienos", ir taip savicenzūros būdu "išaiškinta" kaip 
vienintelė tiesa;  
"Tas, kuris daro žalą žmonijai". 
 
Tai daroma tada, kaip ir dabar, nesprendžiant aplinkosaugos, 
kapitalistinės sveikatos apsaugos ir žmogaus teisių 
pažeidimų savo šalyje problemų, siekiant įvesti paslėptą 
vergovę gyventojams, dar labiau pažeidžiant žmogaus teises 
įstatymais, dekretais ir įsakymais, nesuskaičiuojamomis 
žmogžudystėmis, padedant žiniasklaidai, vyriausybėms 
savisaugos sumetimais reikalaujant absoliutaus tikėjimo, įskaitant 
gyventojų savicenzūrą (kurią įgalina tik žiniasklaida). 
(Žiniasklaida ir žurnalistai dar nebuvo apkaltinti savo 
nusikaltimais - melagingos informacijos skleidimu Hitlerio laikais, 
pagalba neetiškai masių savicenzūrai per "Fake News", žmogaus 
teisių pažeidimais, taip pat kurstymu žudyti milijonus žmonių ir 
ištisų tautų išstūmimu bei naikinimu). 
 
Ar, tiesiogiai paveldint kai kurių vyriausybių viduramžių feodalų 
pretenzijas, ir šiandien tebeegzistuoja šie antidemokratiniai ir 
nežmoniški informaciniai įsitikinimai, kurie lemia gyventojų 
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savicenzūrą ir taip pat primena sektantų, komunistų, 
nacionalsocialistų ir kapitalistų vadovų nežmonišką praktiką? 
 
Ar klimatas, terorizmas, tarša ir Corona pandemija šie (sąrašas 
yra tik pavyzdinis ir gali būti papildytas toliau) būti pastatytas ir 
naudojamas kaip įsitikinimai vergvaldžių žiniasklaidoje 
žiniasklaidos nustatyta savicenzūra piliečių tokiu būdu, kad šios 
problemos ideologinių motyvų ir su kūrybiškumo stoka nėra, 
vyriausybių sprendžiami ir taisomi kaip neatidėliotinai reikalingi, 
tačiau jais naudojamasi kaip priežastimi, dėl kurios vyriausybės, 
taikydamos įstatymus ir priemones "žmonijai apsaugoti", toliau 
vykdo didelius žmogaus teisių pažeidimus, naikina pragyvenimo 
šaltinius, žudo šimtus milijonų ar net milijardus žmonių? 
 
 
Dabartinė Coronos pandemija žiniasklaidoje rodo, kaip galima 
išardyti parlamentinę demokratiją:    Antidemokratinę savicenzūrą 
galėjo įvesti "Corona" virusas ir žiniasklaidos priemonių baimės 
kurstymas gyventojų sąmonėje, kurį vykdė vyriausybės. Be to, 
yra daugybė sąmokslo pasakotojų, hipotezių.  
ir legendos naujojoje žiniasklaidoje, kurios klaidina žiniasklaidos 
vartotoją taip, kad jis, savo požiūriu ir norėdamas orientuotis, 
priima vyriausybių siūlomą savicenzūrą.  
 
Tik lėtai ir atsargiai save cenzūruojantis asmuo atveria savo 
apsauginę erdvę ir tik tada, kai tai mato:  
 

1. Jis galėjo pakliūti į savicenzūros spąstus 
 

2. Iš patikimų šaltinių ir tyrimų jam tampa aišku, kad faktai 
pateikiami neteisingai arba nuo jo slepiami. 

 
3. Iš akivaizdžių mokslinių duomenų jis gali susidaryti kitokį ir 

naują vaizdą, kuris panaikina savicenzūrą. 
 
      4. jis mato, kad sukurti du informaciniai paveikslėliai. 
          a. informacijos ir valdžios linijos įvaizdis su  
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          Savicenzūros ir  
          b. atsakingo demokrato, kuris, remdamasis  
          akivaizdūs moksliniai faktai jo pasirinkimas ir  
          Priima sprendimus. 
 
Ar šiandien esame tokie patys, kaip ir laikais prieš pirmąją 
spausdinimo mašiną, Renesansą ir Apšvietos epochą, tik 
valdovai taip suvaržyti demokratinių konstitucijų ir elektorato, kad 
savo planus demokratiškai įgyvendinti gali tik pasitelkę 
melagingą informaciją ir žiniasklaidos sukurtą elektorato 
savicenzūrą. Čia jiems padeda klasikinė žiniasklaida, kuri tikisi, 
kad su vyriausybių pagalba galės susigrąžinti vadovaujantį 
vaidmenį, taip pat ir naujojoje žiniasklaidoje, pasitelkdama 
naujus feodalų įstatymus, tačiau galiausiai jie greitai virs 
priešingais, nes antidemokratinė savicenzūra sukurs gyventojų 
elgesį žinių audroje per taikų ir demokratinį švietimą.  
 
Naujojoje žiniasklaidoje susidaro įspūdis, kad per tamsiąją 
visuomenę vėl nušvinta paslėpto feodalinio valdymo 
demokratijose modelis, kad dvi neetiškai veikiančios jėgos, 
nesuderinusios ir nepanaudojusios kūrybiškumo etiškam ateities 
dizainui su matomu, tolimu socialiniu ryšiu su žmonėmis, nuo 
politikos ir pasaulinės pinigų galios, su tikslu kartu (kaip šalies 
motinos - tėvai ar pasaulinės geradarių ir per rūpestį su 
nesuskaičiuojamų PR straipsnių ir dotacijų žiniasklaidos 
kompanijų visose šalyse užmaskuotas kaip atsargumo) vis 
vyresnio amžiaus ir labiau protingas pasaulio gyventojų, kurie iš 
jų požiūriu, socialinės iždo, aplinka, ištekliai, gamta ar klimato 
našta, ateityje darbo robotai ir programos pakeičia ir taip 
nebereikalingi feodalų valdovai tolesnio apšvietimo galėtų skatinti 
pripažinimą ir taip revoliucijos prasideda. 
  
Kadangi feodalizmas savo struktūra yra savitikslis ir 
žudantis valdomuosius, šį tamsų modelį reikia bent jau 
rimtai apsvarstyti.  
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Hipotetinė prielaida: siekiant išvengti revoliucijų, šalies 
gyventojų skaičius turėtų būti sumažintas milijonais, o pasaulio 
gyventojų skaičius palaipsniui turėtų būti sumažintas iki mažiau 
nei milijardo žmonių. Jei tai tiesa, apie tai negalima atvirai kalbėti 
ar skelbti, nes gyventojai, žmogaus teisių gynėjai ir demokratai 
sukils ir prieš tai sukils.  
 
Toliau pateikiamas hipotetinis pasaulinio vyriausybių ir galios 
kapitalo monopolijų sąmokslo prieš gyventojus kelias. 
 
Pandemijos turėtų būti naudojamos populiacijai mažinti, nes 
šiandieniniai dideli karai gali visiškai sunaikinti pasaulį 
(įskaitant žaidėjus).  
 
Žiniasklaida gyventojams kelia didžiules baimes (terorizmas, 
pinigų plovimas, klimatas, plastiko atliekos, pabėgėliai, skurdas, 
aplinka, pandemijos ir t. t.), kurios yra realios, tačiau dėl pasaulio 
gyventojų skaičiaus didėjimo neegzistuoja, todėl, siekiant jas 
palaikyti, žiniasklaida jas tik sukuria kaip pasaulio sunaikinimą ir 
su jomis nekovojama.), kurios yra realios, bet neegzistuoja dėl 
pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimo, todėl, siekiant jas 
palaikyti, žiniasklaida tik sukuria sąmonėje kaip pasaulio 
naikinimą ir su jomis nekovojama, nors iš tiesų, jei jos iš tiesų 
būtų tokios žmoniją naikinančios, sukūrus etiškai orientuotą 
pasaulinę tiesioginę demokratiją, šias (nerealias ar realias) ateitį 
naikinančias baimes būtų galima ištaisyti nauju ir pasauliniu 
mastu veiksmingu balsavimu tiesioginėje demokratijoje, priimant 
naujus etiškus aplinkosaugos įstatymus verslui ir pramonei. 
Kadangi ekonomikos perėjimas prie tvarios energijos, gamybos ir 
produktų užtikrins precedento neturintį ekonominį augimą, taip 
pat sukurs naują gerovę visiems žmonėms, kurių skaičius 
pasaulyje didėja, tai galima nuskaityti. 
 
Išlieka klausimas, kaip pasauliniai veikėjai užkirs kelią kitam 
socialinių sistemų evoliucijos etapui? 
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Viskas rodo, kad neetiškas pasaulio gyventojų skaičiaus 
mažinimas yra politikos veikėjų ir pasaulinio kapitalo koncepcijos, 
kuria siekiama ilgam pratęsti savo galią, rezultatas, tačiau ji 
patvirtina, kad žmonija visiškai išnyks. 
 
Hipotezės fonas šiai fikcijai. 
 
Kadangi galima prieiti prie nekūrybiškos ir neakivaizdžios 
nuomonės, kad tikslingai sumažinus pasaulio gyventojų skaičių, 
sumažėja ir išsprendžiamos visos problemos, pavyzdžiui, kad 
jūroje, pakrantėse ir miškuose neliktų plastiko atliekų, nebūtų 
klimato šiltnamio efektą sukeliančių problemų, nebūtų vartojama 
iškastinė energija, nebūtų skurdo, bado ir nesveiko maisto, 
nebūtų pabėgėlių problemos, nebūtų problemų, susijusių su 
gyventojų senėjimu, pasaulio gyventojų skaičiaus augimu, 
ekonomikos augimu, nepakankamu užimtumu, sveikatos ir 
socialinės rūpybos fondais bei sveikatos priežiūros sistemomis. 
 
 
Atsižvelgiant į anksčiau įvardytus milijonus ar milijardus 
pasaulinių vakcinacijos nuostolių, susijusių su žmonių gyvybių 
praradimu, šalių gyventojai, policija ir kariuomenė, kuriose kyla 
pandemijos ir atsparumas mikrobams, per žiniasklaidą su 
melagingais moksliniais faktais, taip pat su duomenų diktatūros 
feodaliniu valdymu, gali būti pripratinti prie šios lėtai 
besiskverbiančios ir tariamai alternatyvios savanoriško 
išnaudojimo valios su minimizuotu individo gyvenimu. Pirmiausia 
visi žmonės bus užregistruoti ir pažymėti, tačiau ne tatuiruotėmis 
ant odos, o atliekant PGR tyrimus bus galima saugoti visų 
žmonių DNR, kad techniškai patobulinta kariuomenė galėtų be 
jokios painiavos gauti šiuos privačius žmonių duomenis apie 
žmones, grupes ar tautas. Kaip viduramžiais viešos egzekucijos, 
banditai, areštai ar vieši nužudymai vakar ir šiandien diktatūrose 
sąmoningai ir tikslingai skleidžia baimę, taip virusų platintojai 
visose šalyse ir miestuose gali lengvai sukelti naujus pandemijos 
protrūkius ir taip nuolat didinti gyventojų baimę. Pasikartojančius 
virusų pandemijų protrūkius bus galima nutraukti tik tuo atveju, jei 
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bus nutrauktas PGR testas, vietoj jo bus pradėtas naudoti 
greitasis antigeno testas ir savikontrolė, o ištisi regionai ar 
miestai, taip pat savivaldybės bus aptverti ir uždaromi tik mažesni 
rajonai, kuriuose iš tikrųjų gyvena virusu sergantys gyventojai. 
Rizikos grupės papildomai apsaugo ir skiepijant nuo sunkiųjų 
ligos kursų, taip pat su rizikos grupėmis ligos mažinimo darbų, 
taip pat su Švedijos būdu ir šios priemonės su akivaizdžiu 
moksliniu visų faktų išaiškinimu yra sujungtos, kad per faktiškai 
ne Corona mirė, palyginti su mirčių skaičiais dėl smulkių dulkių, 
vėžio, pramoniniu būdu pagaminto maisto, rūkymo, alkoholio ir 
kt. kelią į vyriausybės pareiškimus ir į žiniasklaidą randa. 
 
Šiame procese viduriniosios klasės žlugdymas per pandeminius 
užraktus ir uždarymus atrodo sveikintinas skurdo ir baimės 
akceleratorius, kuris kartu su gyventojų IQ mažinimu padės 
įgyvendinti pasaulio gyventojų skaičiaus mažinimą kvapą 
gniaužiančiu greičiu, kol žmonės dar neatsibudo (žr. taip pat 
Stalino, Hitlerio, Mao ir Kambodžos vyriausybės 1975-1979 m. 
masinių žudynių pateisinimus). 
  
Ar eutanazijos galios ir vyriausybės gaus viduriniosios klasės 
turtą, technologijas ir žinias mažiausiomis įmanomomis kainomis, 
o kartu bus sukurta pasaulinė duomenų diktatūra su feodaliniu 
valdymu, kaip Kinijoje, su galimybe bet kuriuo metu paskelbti 
krizę per pandemijas, kad sumažintų gyventojų skaičių ir įvestų 
skaitmeninį feodalinį valdymą utilitarizmo tikslais?   
 

 
 
Tik iš "iStock 
 
Todėl nelaimės, nusikaltimai, pinigų plovimas, klimato problemos, 
aplinkos niokojimas, terorizmas, karai ir pandemijos, kuriuos 
kontroliuoja organizacijos ir fondai, taip pat apmokamų ryšių su 
visuomene agentūrų dėka žiniasklaidos pranešimai laiku ir 
reikšmingai patenka į mūsų smegenis, neproporcingai dideliais 
kiekiais, palyginti su nelaimingų žuvusiųjų ir išgyvenusiųjų bei 
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nukentėjusių regionų skaičiumi, todėl, kad esame išsiblaškę 
(negalime panaudoti savo kūrybiškumo iš baimės dėl pasaulio 
gerovės), gyventojų IQ krenta ir mes atsisakome savo žmogaus 
teisių dabar ir šiandien, taip pat jau viliojančios rojaus laisvės ir 
ateities, o mūsų loginis protas ir pasipriešinimas tikėjimui 
neįrodytu mokslu lemia pasiruošimą diktatūrinei valdymo 
sistemai. 

 
 
 
 
Konstitucijose ir pagrindiniuose įstatymuose įtvirtintas 
principas: išlikti be baimės atviriems teorijų, kurias vyriausybės 
ir žiniasklaida vadina sąmokslo teorijomis, bet kurios yra 
susijusios su demokratijos, laisvės ir visuomenės raida ar 
tobulinimu ir yra pagrįstos pagrindiniais įstatymais ar 
Konstitucijomis, prieštaravimams ir faktams. Nepasiduokite 
sunkiai pasiekiamoms žmogaus teisėms, už kurias tik per 
pastaruosius du šimtmečius buvo kovojama prieš vergiją. Tai 
geriausias demokratijos pagrindas. Būtent tai yra jos pagrindas ir 
skatina jūsų kūrybinį tobulėjimą bei asmenybę. Abejoti, 
diskutuoti, pasverti visas nuomones ir akivaizdžius mokslinius 
faktus, taip pat taikiai susirinkti, demonstruoti ir reikšti savo mintis 
yra jūsų teisė ir išskirtinis bruožas. Demokratinėje valstybėje to iš 
jūsų negali atimti ar apriboti valstybės valdžia (kaip tai matyti 
Vakarų demokratijose).  
 
Svarbus pagrindinių mokslinių tyrimų klausimas, dėl visų 
paskelbtų gelbėjimo idėjų ar sąmokslo teorijų ir išgalvotų 
sąmokslo pasakojimų su dabartiniu virusu išlieka:  
Ar Corona virusas išvalytas informacijos ir masinės hipnozės 
žiniasklaidoje, kurie yra įtraukti į pasąmonę ir sąmonę, taip pat 
atsiradusios baimės sąveikaujant su rizikos grupių vaistų (taip pat 
kitų virusų ir bakterijų) kaip imunitetą mažinantis Nocebos ypač 
aktyviai kelią patekti į mūsų kūno ląsteles?  
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Ar tai yra tabu šiuolaikinis DNR nukryžiavimas, skirtas tam 
tikroms socialinėms klasėms, etninėms grupėms ir ištisoms 
populiacijoms?  
 
Ar tai yra keturios naujai interpretuotos ir paslėptos mūsų 
nukryžiavimo prie valdžios altoriaus DNR vinys? 
 

1. ar virusinės ir egzistencinės baimės daro neigiamą poveikį 
mūsų sveikatai ir gyvenimo trukmei? 
 

2. ar deguonies trūkumas dėl privalomų kaukių neigiamai 
veikia mūsų sveikatą ir gyvenimo trukmę? 

 
3. ar socialinė izoliacija ir vienatvė turi neigiamą poveikį 

sveikatai ir ilgaamžiškumui? 
 

4. Ar orientacijos bejėgiškumas su "Fake News" kaip nocebo 
neigiamai veikia mūsų sveikatą ir gyvenimo trukmę? 

 
Be to, uždarius teritoriją, padidėja populiacijos imlumas virusui, 
nes uždarius teritoriją, palyginti su neuždaryta teritorija, viruso 
plitimo sustabdymas 1-4 taškuose tampa neveiksmingas? (taip 
pat žr. Standforto universiteto 2021 m. sausio mėn. tyrimą dėl 
užrakinimo). 
 
Trūksta tolesnių tyrimų:  
Ar užsidarymas su gyvenimu, ypač pritaikytu prie dirbtinės 
higienos, kai sumažėja natūralus atsparumo ligų sukėlėjams 
vystymasis, yra nenaudingas būsimoms pandemijoms? 
  
Ar skiepijimas prisideda prie virusų variacijų evoliucijos? 
 
Ar būsimi ir bendri skiepijimai gali būti naudojami kaip valdančiųjų 
baimės viruso baimės ir kančių baimės - gyventojų naikinimo - 
eugenikos lozungas?  
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Naujoji Makso Planko instituto vaizdo įranga (Nuoroda: The 
Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), 
kuri dabar turėtų rodyti dauginimosi procesą, leidžia tiesiogiai 
matyti Corona virusą. Vienas klausimas lieka neatsakytas: Ar jo 
poveikis arba antikūnai prieš virusą atsiranda tik dėl žiniasklaidos 
masinės hipnozės (žr. vaizdo įrašą 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) žmogaus 
organizme, nes imuninė sistema dėl nocebo efekto gali įjungti 
arba išjungti genų programas, todėl tikras ligas gali sukelti ir 
skatinti žiniasklaidos informacija? 
 
Ciuricho ETH 2014 m. tyrimų rezultatai įrodo: Mintys gali 
suaktyvinti genus. Ar gali būti, kad po naujo neuronų tinklo 
sukūrimo, per išvadas, gautas iš veidrodinių neuronų 
smegenyse, per perdėtas ir nuolatines žiniasklaidos naujienas su 
nuotraukomis ir filmais apie ligą, koronos mirusieji gali skatinti 
virusą per šią informaciją arba genų programos gali 
perprogramuoti save ir gaminti fermentus, baltymus, hormonus, 
baltymus arba virusus ir bakterijas kaip antiagentus ar antikūnus 
(natūralus evoliucinis genetinis skiepijimas per informaciją), kad 
rūšis išliktų atspari? Dabar tai gali ištirti mokslininkai,naudodami 
Maxo Plancko instituto mikroskopą "Coronascope iScat".  
 
Tai pamatysime po kelerių metų, kai taip pat bus ištirtas "Corona" 
laikotarpio nocebo poveikis arba mokslininkas pateiks šios 
hipotezės įrodymų arba ją paneigs. Nepriklausomai nuo to, ar 
virusas pirmiausia suvokiamas, ar stabilizuojamas kaip simbiozė, 
kurią ypač veiksmingai lemia informacija ir reakcija, taip pat 
proto, kūno ir streso sąveika bei kova su virusais, kurie skraido 
aplink ir klaidžioja su kaukėmis ir deguonies mažinimu, atrodo, 
kad farmacijos pramonė visame pasaulyje naudoja nocebo 
efektą per PR panikos informaciją, kad paskui jį gydytų 
vakcinomis ir vaistais, kurie turi medicininio ir realaus medicininio 
poveikio spektrą ir yra praturtinti toksinėmis medžiagomis bei 
sukelia fizines imunines reakcijas per antikūnus ir šalutinį poveikį, 
tačiau gali dar labiau susilpninti ir taip silpną imuninę sistemą ir 
taip pirmiausia suteikti ligai ar virusui galimybę patekti į ląstelės 
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erdvę, nors jie turėtų apsaugoti ląstelę per imuninę sistemą, 
pritaikytą kovoti su virusu. Bet kurie išmatuojami informacijos 
programos veikia genų, jei vienas įrodo, kad tariamai serga, 
jaunas ar senas žmogus informacija, kad 86% vyresnių nei 75 
metų senų žmonių ir jaunų gerokai mažiau nei 1% miršta, o be 
to, visi seni vis dar izoliuoti, o ne kad žmonės pakrautas 
Vorerkrankungen yra ypač saugomi be bendrų Corona 
priemonių. 
Katarina Amtmann rašo Vokietijos dienraštyje "Merkur": 

Du gydytojai iš Erlangeno dabar puoselėja viltį, kad bus galima 
geriau nustatyti sunkius kursus: Erlangeno universitetinės 
ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjo pavaduotojas ir vyresnysis 
gydytojas daktaras Georgas Weberis ir Chirurgijos skyriaus 
darbuotojas daktaras Alanas Bénardas. Kartu su kitais 
mokslininkais iš tyrimų grupės "Ląstelinis imunitetas uždegime ir 
vėžyje" jie atrado svarbų ankstyvą rodiklį, kuris parodo, ar 
infekcija bus lengva, ar sunki. Kaip rašo infranken.de, tai 
imuninės sistemos pasiuntinys interleukinas-3. Tyrimo rezultatai 
paskelbti žurnale "Nature Communications". 

Interleukinas-3 yra baltymas, skatinantis natūralią žmogaus 
imuninę apsaugą. Jis skatina kraujo susidarymo procesą, todėl 
vartojamas, pavyzdžiui, po kaulų čiulpų transplantacijos, taip pat 
sergant bendra anemija ar po chemoterapijos. Portalo teigimu, 
taip siekiama skatinti kraujo susidarymą. 

Erlangeno mokslininkai nustatė baltymą: sunkus koronos 
progresavimas esant mažam interleukino-3 kiekiui? 

Weberis ir Bénardas savo tyrime įrodė, kad mažas interleukino-3 
kiekis kraujo plazmoje dažnai yra susijęs su sunkia koronos eiga. 
Šis baltymas atlieka svarbų vaidmenį organizuojant organizmo 
imuninį atsaką. Uždegimo vietoje, pavyzdžiui, SARS-Cov-2 
sukelto plaučių uždegimo atveju, jis skatina ląsteles gaminti 
baltymą CXCL12. "(iš "Münchner Merkur") 
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Paaiškės, ar kaukės, deguonies kiekio sumažinimas, uždarymas, 
socialinių ryšių sumažinimas, baimės isterija ir sumažėjęs 
gyvenimo džiaugsmas priešingai lėmė didelį infekcijų skaičių. 
Tyrimai su naujais vaizdo įrašais, padarytais MPI tyrimų 
mikroskopu "iScat", leis geriau suprasti ir galbūt įrodyti, kad 
interleukino 3 lygio gamybos trūkumas ir žemas jo lygis yra 
susijęs su uždarymo atvejais ir žiniasklaidos sukeltomis 
baimėmis, taip pat su jausmų trūkumu ir sumažėjusia imunine 
apsauga bei sunkiais koronos kursais. 
 
 
Ar gali būti sutapimas, kad Coronos scenarijus dėl pilietinių 
teisių suvaržymų beveik visose šalyse vystosi taip pat?  
 
Jei atsakymas į šį klausimą greičiausiai yra "ne", tuomet galbūt 
šis procesas galėjo vykti tarptautinėse, nuolat pasikartojančiose 
konferencijose "pasaulio gerovei" ir prie specialių stalų, kurių 
tikslas buvo slapta sudaryti kartelį, kad būtų išspręstos 
aplinkosaugos problemos (sumažinant pasaulio gyventojų skaičių 
milijardais), laikantis omertos (omerta - tai mafijos garbės ir 
slaptumo kodeksas) ir kruopščiai tarpininkaujant iš anksto 
atrinktiems ir pakviestiems asmenims, pasitelkiant prevencinius 
tyrimus.  
 
Iš statistinių duomenų ir tyrimų apie visų šalių politikų, 
žiniasklaidos lyderių, tarptautinių organizacijų vadovų, fondų 
vadovų ir verslo lyderių, pakviestų į "Pasaulines gelbėjimo 
konferencijas", karjerą, kaip jų asmeninius žmogaus teisių 
barometrus, galima perskaityti susitarimą dėl duomenų diktatūros 
iniciatorių bendro kūrimo, siekiant sumažinti pasaulio gyventojų 
skaičių ir "išgelbėti žmoniją" darbais, ir suvokti jų politinį in arba 
tikslą, ir pamatyti, ar politinė jėgų sąveika vyksta atsitiktinai, ar 
tikslingai. (taip pat žr. Shoshana Zuboff knygą "Surveillance 
Capitalism and Democracy"). 
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Kaip ir "Oksbridžo tofų" grupės ir klubai (žr. Nelos Pollaschek 
knygą "Dear Oxbrige" - tiltas tarp Oksfordo ir Kembridžo), kurie 
gyvena Anglijos aristokratų ir finansininkų klasėje, tikėdami ir 
vadovaudamiesi tradicija, kad skurdas yra Dievo duotas, o 
vargšus galima gąsdinti ir išnaudoti be paliovos. Kad gyventi ir 
mąstyti gali atverti sistemos duris, kad tai gali būti ne sutapimas, 
kad naujos vakcinos buvo sukurtos naudoti be ilgalaikių bandymų 
vakcinos ir remia reglamentus ir įstatymus šalyse ir kad žmonės, 
nepriklausantys aukštesnei klasei, yra laikomi naudingais 
žmonėmis, duoti Dievo ar gimimo, laikomi baimėje ir, jei 
nenaudojami palaipsniui paruošti imunitetą mažinančios vakcinos 
ir užraktai stipresnio viruso atakos.  
 
 
Traumuojantis siaubo filmas. 
Fikcija apie nocebo placebo rasinį ir socialinį klasinį genocidą.  
 
Blogiausias išgalvotas ateities scenarijus apie feodalinį kai kurių 
milijardierių, jų politinių padėjėjų, ryšių su visuomene agentūrų, 
žiniasklaidos ir vyriausybių valdymą galėtų tapti siaubo filmo 
šablonu: Masinė baimės hipnozė, kuria siekiama sumažinti 
gyventojų intelekto koeficientą, toliau skatinama pasitelkiant 
žiniasklaidą ir naikinant žmogaus teises. Milijardieriai tampa vis 
galingesni ir beveik nemirtingi dėl naujų medicinos tyrimų. Ne 
milijardieriai, normaliai turtingi ir viduriniosios klasės atstovai, o 
taip pat ir plačioji visuomenė yra verčiami atsisakyti savo teisių ir 
"nuimti derlių" kūryboje ir darbiniame gyvenime, ugdant baimę, 
mažinant intelekto koeficientą, kad sutiktų su žmogaus teisių, 
laisvių ir asmeninių teisių panaikinimu, grynaisiais pinigais ir 
konstitucijų bei įstatymų pakeitimais, Stebėjimas, duomenų 
diktatūra ir interneto apribojimai priešlaikinės mirties ligonių dėl 
neteisingų diagnozių ir gydymo, Zikzak dezinformacija iš PSO 
pandemijos krizė pirmiausia per baimes, laisvės atėmimas, IQ 
mažinimas, neteisingai dozuojami vaistai 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) palaipsniui 
atsiranda žalingi skiepai, uždarymas, socialinė izoliacija, 
privalomos kaukės, netinkamai taikomos technologijos pagal 
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amžiaus grupes, socialines klases etapais, laikotarpiais ir šalyse. 
Žmogus, kurio egzistenciją riboja baimės ir kurio intelekto 
koeficientas sumažėjęs, gali nusipirkti tolesnį gyvenimą ir 
nedideles laisves, prabangą, patogumus, gydydamasis vaistais, 
smerkdamas savo bendrapiliečius ar gerai elgdamasis su 
valdžia, gaudamas vadinamuosius socialinius taškus (kaip jau 
įvesta Kinijoje), kol jo mirties laiką nustatys feodalai.  
 
Šie dalykai leidžia daryti klaidingą išvadą, kad pasaulio 
OKUPACIJAI ir PERKŪRIMUI galima užkirsti kelią ne keičiant 
gamybą ir gamybą ir kuriant tvarius išteklių įstatymus, kad būtų 
etiškai išsaugota žmonija ir aplinka, ko vyriausybės iki šiol 
nesugebėjo padaryti, bet slapta naikinant pasaulio populiaciją 
pandemijomis, kontroliuojamomis tam tikrais laiko intervalais. 
 
 
Pasaulio gyventojų skaičiaus mažinimas neišsprendžia 
problemų, jis tik apriboja žmonijos ateitį.  
 
Kūrybiškumo stokojantis pasaulio gyventojų skaičiaus ribojimas 
ar mažinimas lemia dvasinių išteklių ir bendro žmonijos IQ 
ribojimą. Už savo evoliuciją esame dėkingi tik kelių žmonių 
atkaklumui ir išradingumui. Tačiau jei bus įgyvendintas per kelias 
kartas uždelstas rasizmas ir socialinių klasių masinės žudynės, 
pažeidžiančios šalių baudžiamuosius įstatymus, visas 
konstitucijas ir pagrindinius įstatymus, taip pat žmogaus teises ir 
Aukščiausiąjį įstatymą, tai jau po 70 metų vis dar laisvų 
visuomenių atžvilgiu sukels ateities baimes, gyvenimo džiaugsmo 
stoka, motyvacijos stoka ir gyvenimo su vaikais stiprybės 
trūkumas - beprasmė egzistencija, kurioje gyventojai, kurių 
mąstymas ir veiksmai nėra orientuoti į tvarumą, veda į 
nusikalstamumą, terorizmą, taip pat į ribotas inovacijas ir 
ekonominių sistemų ribotumą, skurdą, ligas, laisvės stoką ir 
mažėjančią imuninę galią. Taigi rezultatas - apverstas rojus, 
kuriame susiformuoja nykstančios, iš naujo atskirtos fašistinės 
kultūros ir karai, kurie, palyginti su laisvomis visuomenėmis, 
negali išlaikyti jau pasiekto tvarių inovacijų raidos piko ir pamažu 
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žlunga. Nuopuolio metu jos virsta laisva tiesiogine demokratija, 
kuri rodo kitą socialinių sistemų evoliucijos etapą, siekiant 
suderinti socialines sistemas su bendrąja gamtos kūrimo 
sistema, perduodant informaciją žmogui, gamtai ir evoliucijai 
palankiu būdu.  

Dažniausiai ne valstybės, valstybinės įmonės ar monopolinės 
korporacijos nori skatinti žmonių laisvės ir gerovės idėją be 
baimės, remti ją ir etiškai kurti žmogaus, gyvūnų ir gamtos ateitį, 
nes norėdamos įgyvendinti žmonių reikalaujamą etinį kapitalizmo 
pertvarkymą, jos turi atsisakyti savo monopolinės galios pozicijos 
ir perduoti ją žmonėms, 

bet  

tai milijardai viduriniosios klasės žmonių, mėlynosios ir baltosios 
apykaklės, ir atsilikėliai, skurde gyvenantys žmonės, mokyklose 
išugdyti kūrybiškumo pritemdyti žmonės, kuriuos baimės laiko 
dezorientuotais, o kūrybiškumo IQ mažina dirbtinai sukurta 
žiniasklaidos informacija (netikros naujienos ir išsklaidyti 
neaiškūs sąmokslo pasakojimai be įrodymų), bet kuris iš jų be 
baimės dėl ateities galėtų palaužti feodalus visame pasaulyje 
savo išlaisvinta kūrybine galia ir iš jos kylančiomis idėjomis bei 
koncepcijomis.  

 

Per daugumą žinančių gyventojų, vyriausybės ir galingieji, taip 
pat žiniasklaida raginami koreguoti informaciją ir iš jos kylančius 
veiksmus, pasverti visus empirinius faktus ir galimybes internete, 
kol bus įgyvendinta gyventojų ir demokratijos apsauga vardan 
įstatymų, konstitucijų ir žmogaus teisių. Daugelyje šalių įveikėme 
šį sunkų atviro feodalinio valdymo laikotarpį, nes net į ateitį 
orientuoti ir galingieji pripažino, kad tik kūrybiškumo skatinimas, 
sveikata, gyvenimo pratęsimas, taip pat gerovė ir laisvė pasaulio 
gyventojų gyvenimo platumoje, taigi ir jų pačių išlikimas, meilė ir 
taika su savo unikalia gerove ir gyvenimu užtikrina.  
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Inventorius 
Didelės išlaidos, nuostoliai ir netikrų Corona potvarkių vykdymas 
bei Corona blokavimo vykdymas neatsižvelgiant į žalą, išlaidas ir 
ypač gyventojų skaičių rodo: 
 
Ir vis dėlto tai veikia!  
 
 
Jei per ketverius metus būtume taip nuosekliai veikę 
gamtos, aplinkos, klimato, kūrybiško švietimo ir žmonių 
labui ir tam naudoję kapitalą, būtume jį praradę dėl blokadų 
ir baimių:  

1. jokių plastiko atliekų jūroje, pakrantėse, kraštovaizdyje ir 
miškuose,  

2. nėra klimato šiltnamio efektą sukeliančių problemų, oras 
neteršiamas smulkiomis dulkėmis, 

3. smarkiai sumažėjo iškastinės energijos suvartojimas,  
4. nėra skurdo ir bado.  
5. ne pabėgėlių problema,  
6. nėra kūrybinio išsilavinimo trūkumo populiacijose  
7. jokios neapykantos tarp religijų. 
8. nesibaimina dėl didelių gyventojų grupių ateities. 
9. ne vis daugiau ligų dėl žiniasklaidoje skleidžiamos 

dezinformacijos ir baimės virusų,  
10. jokios parlamentinės demokratijos krizės per seniai 

pribrendusią tiesioginę demokratiją. 
jei būtume sutaupę pinigus, kurie vos per vienerius metus 
visame pasaulyje prarandami dėl "Corona Lockdown" 
draudimų valstybėms ir gyventojams ir mokami skiepų 
pramonei, atsisakydami "Lockdown" (kaip Švedijoje) ir 
taikydami protingas "anti-Corona" koncepcijas, o sutaupytą 
"Lockdown" draudimų atsisakymo kapitalą panaudotume 1-
10 punktuose nurodytiems visuotiniams skundams išvalyti ir 
finansuoti. Susidaro įspūdis, kad negali būti kalbama apie 
gyventojų sveikatą ir mirtis, nes priešingu atveju jau seniai būtų 
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pereita prie žalos mažinimo pagal žinomus mokslinių tyrimų 
rezultatus ir būtų pasirinktas Švedijos būdas, patobulintas 
šiandien pagal išvadas arba kitose valstybėse ar regionuose be 
uždarymo.  

Galima susidaryti nuomonę, kad jau ilgiau akivaizdžios 1-
10 krizės ir jų sukeltas iki šimteriopai didesnis ligų ir 
mirčių skaičius, lyginant su koronos krize, yra 
naudojamos medialiniam baimės dėl ateities 
generavimui, tačiau pačios krizės nėra taisytinos.  

1. Antrasis, kol kas paslėptas, finansinis sprendimas, be 
gyvenimo be užrakto, atsiranda dėl to, kad nedelsiant 
būtų pašalintos krizės, kad žiniasklaida išsklaidytų 
nuolatinę baimę ir sumažintų gyventojų kūrybiškumą, kuris 
kasmet, be apgailestautino didesnio sergančiųjų ir 
mirusiųjų skaičiaus, kelis kartus didesnę žalą sveikatai ir 
ekonomikai dėl sergančių žmonių, savižudybių 
ligoninėse, negydomų ar atidėtų hospitalizacijų, taip 
pat sumažėjusio ekonominio, naudingo kūrybiškumo, 
žiniasklaidos dėmesio, gyvenimo laiko vagystės 
būsimam organizavimui, atsigavimui ir gyvenimo 
džiaugsmui, nei sukelia lokautai.   

Nerimo isterijos kenkia mūsų imuninei sistemai. 
Kas padaryta, tas padaryta!  Nelaimingi mirusieji nesugrįžta į 
gyvenimą. Kaltindami praeitį sprendimų nepriimame. Minčių 
žaidimai ir teorijos apie galimus fonas ir šiandieninių gavėjų krizių 
turėtų kiekvienas pamiršti kuo greičiau po skaitymo dirbti be 
baimių su visa kūrybiškumo ir jėgų dėl jo ir teigiamą ateitį. 
 
Jei gyventojai tiki, kad vyriausybės neturi plano ir daro klaidas, 
nors metų metus besitęsianti klaidingų interpretacijų, neteisingų 
duomenų ir sveikatai žalingų bei virusams palankių vyriausybės 
priemonių seka gali būti tik tikslingai suplanuota, nes 
vyriausybės, jei jos pačios daro klaidas, turi tūkstančius 
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mokslininkų, kurie jau rado krizės įveikimo būdų, tačiau juos 
diskredituoja ir puola tos pačios vyriausybės ir žiniasklaida.  
 
Tyrimai gali būti organizuojami, užrakinimo, užrakinimo, nerimo 
neurozių, socialinės izoliacijos, deguonies mažinimo kaukės, 
mažėjančio gyvenimo džiaugsmo ir taip sumažėjusios imuninės 
apsaugos ryšys yra įgyvendinamas, todėl tik Corona infekcijos 
skaičiaus padidėjimas yra palankus ir sukelia. Kai kurie dalykai 
byloja apie tai, kad planuojamas informacinis chaosas turi mus 
paralyžiuoti.  

 
Pasiduoti baimei dėl savo gyvybės, boikotuoti drąsą ir 
kūrybiškumą, nuomonių apie geresnius sprendimus kitiems, 
reiškia slėpti savo drąsos ir idėjų stoką, kaip iš mano baimės 
gimusią pareigą savo artimiesiems, ir trukdyti gelbstinčioms 
idėjoms, drąsai ginti savo ir savo artimųjų gyvybę, o gyvenimas 
per baimę yra pražūtingi argumentacijos spąstai, kurie neva 
suteikia saugumo, o sukelia priešingą efektą. Tai nereiškia, kad 
dėl didžiausio mūsų ateities saugumo, žvelgiant iš šiandienos 
pozicijų, nesiimama visko, kas moksliškai, akivaizdžiai pagrįsta, 
kad žala sveikatai, gyvybei, gerovei, demokratijai ir laisvei būtų 
kuo mažesnė.  
 
Nepriklausomai nuo to, ar baimės yra tikros, ar ne. Baimių 
poveikis sveikatai, kūrybiškumui ir psichikai yra labai svarbus. 
Dėl baimės, kurią dešimtmečius gyventojams nuolat kėlė 
žiniasklaida, nesuteikdama žinių apie baimės ir poveikio sąsajas 
su sveikata, laisve, demokratija ir kūrybiškumu, tampa akivaizdu, 
kad turėtume sukurti pasaulinę tiesioginę demokratiją, kad 
galėtume formuoti naują pasaulinį etinį visuomenės modelį. 
 
Net jei vyriausybės ir žiniasklaida netrukus pakeis savo nuomonę 
ir geriau pasirengs nesankcionuotoms demonstracijoms ir 
mitingams, Bundesveras dabar modernizuojamas iki 2024 m., 
nes virusas yra kūrybingas ir toliau valdo protus.  
 
Griežtesnis uždarymas ir kariuomenės panaudojimas viduje? 
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Vokietijos pagrindiniame įstatyme (Grundgesetz, GG) nustatytas 
teisinis pagrindas, kuris skiriasi nuo beveik visų kitų šalių: 
"Išskyrus gynybą, ginkluotosios pajėgos gali būti naudojamos tik 
tiek, kiek tai aiškiai leidžia šis pagrindinis įstatymas", - nustatyta 
Konstitucijos 87a straipsnio 2 dalyje. To priežastis glūdi 
Vokietijos istorijoje - ir ne tik nacionalsocializmo laikotarpiu. Jau 
Prūsijoje ir Vokietijos imperijoje kariuomenė ne kartą buvo 
panaudota valstybės valdžiai viduje įtvirtinti - taip pat ir ypač prieš 
politines demonstracijas. "Prieš demokratus padeda tik kareiviai", 
- 1849 m. rašė Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas IV. 
Veimaro respublikoje SPD politikas Gustavas Noske, būdamas 
Reichsvero ministru, leido naudoti kariuomenę prieš vietinius 
sukilimus ir 1919 m. numalšinti Spartako sukilimą. Pagal šiandien 
galiojantį pagrindinį įstatymą:  
 
Karinės operacijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir beveik 
visose kitose šalyse yra įmanomos. 
Iš Vikipedijos: Savisaugos priemonės šalies viduje, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kišimuisi į tarnybinę veiklą pagal 
Įstatymą dėl Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir sąjungininkų ginkluotųjų 
pajėgų karių bei civilinės gvardijos karių tiesioginės prievartos ir specialiųjų 
įgaliojimų panaudojimo, taip pat nelaikomos karine operacija pagal 
konstitucinę teisę, net ir laikinai užtikrinant specialias karines saugumo 
zonas už stacionarių karinių teritorijų ribų. 

 
Kas yra Maltuso arba diktatūros grupės nariai  
iš galingųjų, vyriausybių ir organizacijų gretų? Pagal kokius 
požymius galite atpažinti šią grupę?  
 
Šį klausimą kiekvienas gali pats išsiaiškinti žiniasklaidoje per 
galimų "kandidatų" pareiškimus ir pasisakymus: 
 

1. Gyventojai yra pernelyg kvaili. Reikia pažymėti, kad 
grupės nariai šią gyventojų kvailystę pirmiausia 
sukelia baimėmis ir kad jie neįsivaizduoja, kaip 
augant, sveikėjant, senstant ir protingėjant pasaulio 
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gyventojams, be karų, į geresnę ateitį, su 
optimaliomis socialinės apsaugos sistemomis 
visiems žmonėms, nesunaikinant valdančiųjų ir 
pasaulinių galingųjų, galima eiti į geresnę ateitį. 
(Taigi tik aukštasis išsilavinimas ir kūrybiškumas 
yra ne gyvenimo pradžioje, o perkeltas į laiką po 
darbingo amžiaus, maždaug nuo 60 iki maždaug 
100 gyvenimo metų. Tyrimai įrodo, kad sveikos 
smegenys vystosi net ir vyresniame amžiuje. Tai 
padeda aiškiau suprasti, įgyti išminties ir geriau 
spręsti ankstesnes problemas). 
 

2. Nariai taip pat įtraukti į Davoso pasaulio 
ekonomikos forumo rėmėjų sąrašą 

 
3. Nariai platina visuotinį iš naujo nustatymą  

 
4. Nariai nori užkirsti kelią tiesioginei demokratijai 

diskredituodami, gąsdindami savo žiniasklaidą, 
imdamiesi vyriausybės veiksmų ir priimdami naujus 
įstatymus. 

 
5. Nariai atlieka tyrimus apie pandemijas, virusus ir 

krizes, tačiau nesiūlo jokių sprendimų, kaip jas 
išspręsti, arba jų tyrimuose ir leidiniuose pateikiami 
klaidingi nurodymai, patarimai ir informacija 
žiniasklaidoje, kurie sustiprina krizę.  

 
6. Nariai yra rasistai socialinių klasių prasme ir 

neprieštarauja eutanazijai bei sterilizacijai. 
 

7. Nariai mano, kad skaitmeninė diktatūra yra 
pageidautina. 

 
8. Nariai laikosi požiūrio, kad pasaulio gyventojų 

skaičius yra per didelis, kad būtų galima užtikrinti 
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tvarų sambūvį ir visų žmonių gerovę iki septynių 
milijardų žmonių.     

 
9. Parlamento nariai nori, kad visi būtų skiepijami. 

 
10. Nariai sako, kad mums reikia skiepijimų registro 

 
11. Nariai nori, kad laisvės būtų apribotos sąmoningoje 

žiniasklaidoje ir geografiškai realiai užrakintos. 
 

12.  Nariai visada nori, kad būtų užrakinti  
 

13. Nariai didina gyventojų mąstymo chaosą, teikdami 
priešingą informaciją ta pačia tema. 
 

Šis sąrašas nėra baigtinis ir nesuteikia jokio tikrumo, net jei 
kontržvalgybininkas panašiai pasisakė visais 13 punktų, jis nėra 
diktatūros grupės narys, nes galbūt jis yra nesavarankiškas 
sekėjas arba savicenzūrinis mąstytojas, arba JIS, JIS, JIS, JIS 
paprasčiausiai priėjo prie tokio įsitikinimo požiūrio per 
žiniasklaidoje pateikiamą informaciją.  
 
Į šią pandemiją taip pat galima pažvelgti per kitą prizmę: 
 
Jei planuojama mažinti gyventojų skaičių, kaip galėtumėte tai pasakyti? 
 

Žiniasklaidoje kurstoma gyventojų baimė. Moksliškai įrodyta, kad 
baimė mažina imuninę sistemą, o kūrybinis smegenų našumas 
sumažėja iki nulio. Žmogus susitelkia, genetiškai sąlygotas 
paviršutiniškai baimės konstrukcijos, prieš koronavirusą be fono, su 
kūrybinio mąstymo efektyvumu ir normaliu sveiku protu, kad 
suabejotų ar galėtų apsvarstyti.  
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Kadangi kiekvienas žmogus be baimės turi smegenis, įjungtą ir 
normalų sveiką protą, jis neabejotinai pasižymi didesniu 
kūrybiškumu nei virusas be smegenų.  
 

 
Tad ko mes bijome?  
Nustatėme pavojų.  
Nes žinome, kad mūsų artimiesiems gresia "Corona" pavojus, o 
mūsų bendrakeleiviams - "Corona" baimė. Mes gerbiame savo 
žiniasklaidos nerimaujančių bičiulių asmenines Corona higienos 
taisykles ir neleidžiame, kad iš mūsų atimtų kūrybiškumą, dvasią, 
laisvę, gerovę, klestėjimą, gyvenimą ar sveikatą, sveiką protą, 
orumą ir fantastišką ateitį valdžios baimės taisyklės, bet laikomės 
logiškų ir moksliškai akivaizdžių higienos taisyklių. Mes taip pat 
nejučia stebime, kad šios kūrybiškumo stokojančios baimės 
taisyklės iš viduramžių (kai dar nieko nežinota apie pandemijų 
sukėlėjus, o maras priskiriamas žydų tautai, raganoms ar Dievo 
bausmei) turėtų būti taikomos visiems žmonėms ir tai gali 
sumažinti žmogiškumą. Neleiskime, kad pasaulis būtų vertinamas 
neigiamai, kaip XVIII a. teigė Tomas Maltusas (tuo metu žemėje 
gyveno 1,65 mlrd. žmonių), nors priešingai buvo suprantama jau 
tūkstančius metų ir tai įrodo didėjantis žmonijos skaičius, vidutinis 
gyvenimo amžius, didėjanti gerovė ir žmogaus laisvė per kūrybą.  

 
 

Pagaliau tapkite valdovu! 
 

 
  
 
  
Yra paprastų ir etiškų būdų apsaugoti demokratiją ir žmones nuo 
šių atsilikusių maltusionistų, kai to prireikia. Nes taip greitai, kaip 
atsirado šie galingiesiems negatyvūs vaiduokliai, didėjant 
pasaulio gyventojų skaičiui, gerėjant sveikatai ir ilgėjant 
gyvenimui, didėjant informacijos laisvei, socialinėje 
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žiniasklaidoje, taip pat ryšių su visuomene agentūrose ir 
žiniasklaidoje, kuri pripažino, kad, pasitelkus faktus ir tvarius, 
kūrybiškus sprendimus, gali vystytis nauja kylanti ir klestinti 
ekonomika, pagrįsta tvarumu, bendra aplinkosauga ir etika, jei 
gyventojai galės gyventi tiesioginės demokratijos sąlygomis, kurti 
naują ateities pasaulio vaizdą.  
 
Akivaizdu, kad žmonija, nepaisant baimės skleidimo per 
žiniasklaidą, žaidimus ir filmus bei su tuo susijusio laikino IQ 
sumažėjimo, tampa vis protingesnė ir, didėjant pasaulio 
gyventojų skaičiui bei mažėjant baimės isterijai ir kylant 
vidutiniam IQ, reikalaus tiesioginės demokratijos su socialiniu 
kapitalizmu, kad pasaulis galėtų tvariai vystytis.  
 
Kalbant apie tai, kas išdėstyta pirmiau, reikia pažymėti, kad 
galingieji neįsivaizduoja, kaip be karų, su optimaliomis socialinės 
apsaugos sistemomis visiems žmonėms, nesunaikinus valdovų ir 
pasaulinės valdžios, galėtume žengti į geresnę ateitį su 
augančiais, sveikesniais, vyresniais ir protingesniais pasaulio 
gyventojais. Ar dezinformaciją, netikras naujienas ir demokratijos 
smerkimą reikia suprasti kaip sąmokslo teorijas?  
 
Ar nevertėtų šios mažos ir ypatingos diktatūrinės žmonių grupės 
šviesti apie kūrybinį žmonijos intelekto gebėjimą, kurį liudija mūsų 
istorija ir pati epigenetika, kad jie galėtų be baimės dėl savęs ir 
savo šeimos užimti savo vietą visuomenėje? 
 
Įgyvendinti tamsų fiktyvų pasaulio modelį kinematografiniu būdu, 
nesiūlant išeities iš šios aklavietės ir baimės spąstų, ir įgyvendinti 
jį visuotinai visomis kalbomis būtų pražūtinga ir sumenkintų mūsų 
etinį visuotinį vystymąsi, nes jie būtų susieti su žiniasklaidos 
informacija apie baimę, kuri kartu sudaro perspektyvą atsidurti 
siaubo ateityje. Šios daug kartų dubliuojamos baimės didintų 
isteriją ir mažintų filmo gavėjų gyventojų intelektą, o gyventojų 
daugumai sukeltų savižudybių, depresijos ir agresijos reakcijas, 
nukreiptas prieš mažumą sudarančius galinguosius ir 
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pažeidžiančias arba naikinančias iškovotas žmogaus teises, kaip 
matėme per ankstesnes revoliucijas.  
Revoliucijos, kaip ne kartą matėme naujausioje istorijoje, ne itin 
prisideda prie etiškos pasaulio raidos, nes sukelia baimės isteriją 
ir kartu mažina gyventojų socialinės evoliucijos intelekto 
koeficientą, visada veda prie diktatūrų, o vėliau ir prie jų žlugimo.  
 
Mes, kaip visuomenė, suvokiame, kad už pasiektą humanistinį 
vystymąsi esame daug skolingi naujovių "pradininkams ir 
skleidėjams". Tai, kad jie patys patiria gyventojų baimę, yra 
suprantama, nes jie iš prigimties yra kitokio mąstymo, o kainai 
visuomenėje dar nenuslopino pavydo arba neišmoko jo nukreipti 
ir panaudoti savo tobulėjimui. Jei neįtrauksime į visuomenę 
pasaulinių pionierių, jų, kaip evoliucijos spartintojų, pasaulio 
populiacijoje neliks.  
 
Visi turėtų sustabdyti pavydą ypač sėkmingiems ir turtingiems 
žmonėms, nes toks pavydas ir patyčios iš galingųjų pažeidžia 
įstatymus, kenkia jų žmogaus teisėms ir laisvėms ir liudija tik apie 
taip besielgiančių žmonių IQ, kurį mažina bejėgiškumas ir baimė. 
Neturėtume nuodyti žmonių smegenų neigiamais vaizdais, filmais 
ir idėjomis. Jie kainuoja tik energiją. Tai neteisingas kelias, 
vedantis į socialinę regresiją, tačiau turime įspėti vieni kitus be 
neapykantos, isterijos, baimės ir prietarų, nes neginčijama, kad 
per praėjusį šimtmetį visame pasaulyje apie 40 milijonų toliau 
mąstančių ir nuo valstybės nepriklausomų viduriniosios klasės 
atstovų (be žuvusiųjų karuose) buvo nužudyti smurtine mirtimi 
arba priversti vergiškai dirbti koncentracijos stovyklose. Mes tikrai 
negalime teigti, kad mūsų demokratijose norime, jog socialinė 
tvarka ir įstatymai vėl taptų tokie kaip feodalinėse valdose ar 
diktatūrose, arba kad tai yra vyriausybių tikslas.  
 
Konstitucijose įtvirtintas principas: 
Išlikite be baimės atviri teorijų, kurias valdžia ir žiniasklaida 
vadina sąmokslo teorijomis, bet kurios susijusios su 
demokratijos, laisvės ir visuomenės evoliucija ar tobulinimu, 
remiantis pagrindiniu įstatymu ar konstitucijomis, 
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prieštaravimams ir faktams. Neatsisakykite tik per pastaruosius 
du šimtmečius sunkiai iškovotų žmogaus teisių prieš vergiją. Tai 
geriausias demokratijos pagrindas. Būtent tai yra jos pagrindas ir 
skatina jūsų kūrybinį tobulėjimą bei asmenybę. Abejoti, 
diskutuoti, pasverti visas nuomones ir akivaizdžius mokslinius 
faktus, taip pat taikiai susirinkti, demonstruoti ir reikšti savo mintis 
yra jūsų teisė ir išskirtinis bruožas. Demokratinėje valstybėje to iš 
jūsų negali atimti ar apriboti valstybės valdžia (kaip galima 
pastebėti Vakarų demokratijose).  
 
Ar vis dėlto per internetą ir naująją žiniasklaidą pastebime naują 
paslėpto feodalizmo ir vadovaujančių ar lemiančių antrųjų ir 
trečiųjų rankų (lobizmo) tikrovę, kurios iki šiol negalėjome 
pastebėti per klasikinę žiniasklaidą, ar vis dėlto informacija 
internete apie tokią mūsų visuomenės būklę yra tik 
dezinformacija? 
 
Net galingieji žino, kad iki viduramžių pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo iki 500 mln. žmonių, iš kurių apie 50-70 proc. badavo ir 
vidutiniškai gyveno ne ilgiau kaip apie 20 metų. 35 metus 
(galingieji gyveno beveik dvigubai ilgiau) ir kad nors ar tik todėl, 
kad skaičiai rodo, jog šiandien (po 500 metų) su 17 kartų didesne 
pasaulio populiacija ir dvigubai ilgesniu gyvenimu galėtume 
išmaitinti 89 % visų žmonių, o sutelkę dėmesį į tvarų auginimą, 
ekologinius ir etinius mokslinių tyrimų tikslus bei tinkamą maisto 
paskirstymą 100 % augančios pasaulio populiacijos arba 
pagaminti maisto perteklių.  
ir kad šiandien eiliniai piliečiai yra laisvesni, turi žmogaus teises ir 
konstitucijas, gali gyventi dvigubai ilgiau (nei valdovai), sveikiau, 
laisviau, gerovėje ir oriau nei viduramžiais.  

 
 

Mažina nerimą 

Pasiduoti baimėms dėl savo gyvenimo, boikotuoti drąsą ir 
nuomonių kūrybiškumą siekiant geresnių sprendimų, reiškia 
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slėpti savo drąsos ir idėjų stoką, gimusią iš mano baimės kaip 
mano bičiulių pareigą, o gelbstinčias idėjas naudoti savo ir savo 
bičiulių gyvenimui ir trukdyti gyvenimui per baimę yra pražūtingi 
argumentų spąstai, kurie tariamai suteikia saugumo, o sukelia 
priešingus dalykus - mirtį ir skurdą. Tai nereiškia, kad dėl 
didžiausio mūsų ateities saugumo, žvelgiant iš šiandienos 
pozicijų, nesiimama visko, kas moksliškai, akivaizdžiai pagrįsta, 
kad būtų kuo mažiau pakenkta sveikatai, gyvybei, gerovei, 
demokratijai ir laisvei.  
 
Nepriklausomai nuo to, ar baimės yra tikros, ar ne. Baimių 
poveikis sveikatai, kūrybiškumui ir psichikai yra labai svarbus. 
Dėl baimės, kurią dešimtmečius gyventojams nuolat kėlė 
žiniasklaida, nesupažindindama su baimės ir poveikio sveikatai, 
laisvei, demokratijai ir kūrybiškumui sąsajomis, tampa akivaizdu, 
kad turėtume sukurti pasaulinę tiesioginę demokratiją, kad 
galėtume formuoti naują pasaulinį etinį visuomenės modelį. 
Yra sprendimų: Tapkite tiesioginiais demokratais ir abejokite visa 
informacija iš politikos ir mokslo, kol suprasite jos prasmę. 
Reikalauti iš politikų ir žiniasklaidos, kad priimant įrodymais 
pagrįstus sprendimus ir priemones prieš baimę būtų 
konsultuojamasi su visais moksliniais tyrimais ir naujais, ne 
pramonės įmonių organizuotais tyrimais, kuriuose būtų nurodyti 
privalumai ir trūkumai, ir kad jie būtų skelbiami žiniasklaidoje 
visiems suprantamu būdu. 
Neleiskite, kad nuomonės ir pusiau tiesos be įrodymų iškreiptų 
jūsų smegenis kaip moksliniai baimės faktai! 

Atmeskite baimę kurstančias nuomones ir pranešimus kaip 
nedemokratišką priemonę ir išpuolį prieš demokratiją, taip pat 
prieš jūsų intelekto koeficientą, sveikatą, nepriklausomybę, 
orumą ir apsisprendimą, ir laikykitės visų moksliškai pagrįstų 
apsaugos priemonių. 

Žmonijos istorija rodo, kad kiekvieno negimusio žmogaus 
kūrybinis potencialas stokoja populiacijos tolesnėse evoliucijos 
pakopose (laisvė, sveikata, gyvenimo pratęsimas, gerovė, etika ir 
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tiesioginė demokratija). Nes vaikai gimsta kaip greitai 
besimokantys genijai. Visuomenė ir mokyklos ne tik moko 
abėcėlės ir dalykinės specializacijos, bet ir organizuoja vaikų 
genialių inovacinių ir mąstymo gebėjimų mažinimą ir ugdymą.  
Todėl kiekvienas naujagimis yra laukiamas ir stiprina 
suvereną tiesioginėje demokratijoje savo nesumažėjusiomis 
intelekto galimybėmis.  
 
Daugelis genijų, kuriems esame dėkingi už spartėjančią 
evoliuciją, nebūtų gimę per pastaruosius 100 metų. Mūsų 
pasaulis atrodytų niūrus. Tai įrodo ir pasaulio gyventojų skaičiai: 
Kai pasaulyje yra daugiau žmonių, galime gyventi ilgiau ir geriau 
bei tvariau išmaitinti daugiau žmonių.  

Tai 90 procentų milijardų viduriniosios klasės, mėlynosios 
apykaklės ir baltosios apykaklės žmonių, ir atsilikėliai, žmonės, 
gyvenantys skurde, mokykloje sukurtas kūrybiškumas 
aptemdytas, laikomi dezorientuoti baimės ir kūrybiškumo IQ 
sumažintas dirbtinai sukurta žiniasklaidos informacija (netikros 
naujienos ir išsklaidyti neaiškūs sąmokslo pasakojimai be 
įrodymų), iš kurių kiekvienas žmogus, nebijantis ateities, savo 
išlaisvintomis kūrybinėmis galiomis ir iš jų kylančiomis idėjomis 
bei koncepcijomis, įgijęs atitinkamą kūrybinį išsilavinimą, galėtų 
visuotinai palaužti baimės dizaino galią. 

Visame pasaulyje yra "išmanančių žmonių, gydytojų, 
mokslininkų, menotyrininkų, politikų, laisvamanių, įtakingų 
žmonių ir žurnalistų", šoninio mąstymo žmonių, priklausančių 
viduriniajai klasei, kurie mus gina, iš dalies rizikuodami savo 
darbu ar gyvybe, ir kurie gali teisingai klasifikuoti melagingą ar 
perdėtą baimės informaciją, empiriškai ją sekti ir logiškai mąstyti 
be "baimių", taip pat paaiškinti mums teisingas sąsajas, 
remdamiesi moksliniais faktais.  
 

Per daugumą žinančių gyventojų, vyriausybės ir galingieji, taip 
pat žiniasklaida raginami koreguoti informaciją ir iš jos kylančius 
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veiksmus, pasverti visus empirinius faktus ir galimybes internete, 
kol bus įgyvendinta gyventojų ir demokratijos apsauga vardan 
įstatymų, konstitucijų ir žmogaus teisių. Mes įveikėme šį sunkų 
atviro feodalinio valdymo daugumoje šalių laikotarpį, nes net 
pažangūs ir galingieji suprato, kad tik kūrybiškumo, sveikatos, 
gyvenimo ilginimo, taip pat gerovės ir laisvės skatinimas plačiajai 
pasaulio gyventojų daliai užtikrina gyvenimą, įskaitant jų pačių 
išlikimą, meilę ir taiką su jų unikalia gerove ir gyvenimu.  

Klasikinės medicinos tyrimai netrukus suteiks žmonėms 
(pirmiausia galingiesiems) ilgai trokštamą sveiką ir daugkartinį 
gyvenimo pratęsimą atjauninant kūno ląsteles per 20-30 metų. 
Tačiau dėl ribotų lėšų didelėms gyventojų grupėms bus sudaryta 
nauja teroro griovys tarp šiuolaikinių beveik nemirtingųjų (iki 20 % 
gyventojų, kurie gali sau leisti arba negali gauti šių gyvenimą 
pratęsiančių vaistų, nes valdžia užkerta kelią jų prieinamumui) ir 
vargšų bei mirtingųjų (apie 80 % gyventojų, kurie negali sau leisti 
vaistų kūno ląstelėms atjauninti). Kad taip nenutiktų, reikia sukurti 
genų programą, kuri leistų per dar trumpesnį laiką suteikti 
sveikatos ir ląstelių atjauninimo paslaugas visiems žmonėms 
visame pasaulyje ir nemokamai. "Fundacion Liedtke" remia 
ląstelių atjauninimo mokslinių tyrimų projektą su socialinio tinklo 
programėle "www. aimeim.info", kad galėtume sukurti pozityvų 
etinį pasaulį, kuriame visi žmonės galėtų mėgautis šimtmečiais 
laiko, gerove, sveikata ir laisve, kad galėtų toliau plėtoti ir tobulinti 
savo mąstymą, sąmonę ir kūrybiškumą, kurti etišką, tvarų ir 
simbiozinį pasaulį su gamta kaip "bendražmogišką pasaulį". JT 
chartijoje ir demokratinių valstybių konstitucijose įtvirtintos 
žmogaus teisės garantuoja mums laisvą asmenybės vystymąsi 
be feodalinio valdymo, vergiško darbo, kankinimų ir baimės. Tai 
pastaraisiais šimtmečiais sunkiai iškovotos aukščiausios laisvės 
gėrybės, kurias stiprina vis daugiau ir sąmoningesnių, be baimių 
gyvenančių pasaulio gyventojų ir vis labiau veikiančios Jungtinės 
Tautos. Mūsų, daugiau nei tūkstantmečių senumo istorija įrodo; 

daugiau žmonių = daugiau žmogaus teisių, daugiau laisvės,  
daugiau turto, sveikatos ir gyvenimo,  
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daugiau žinių 

Kiekvienas žmogus su savimi atsineša apie 1200-1500 gramų 
genetinės-kūrybinės, bet iš dalies baimių užgožtos smegenų 
masės. Istoriškai mes esame skolingi galbūt 2000 smegenų be 
protą mažinančių baimių (2,4-3 tonos smegenų masės maždaug 
150 milijonų tonų smegenų 110 milijardų iki šiol žmonijos 
istorijoje gyvenusių žmonių - maždaug 0,000002 % - kurie taip 
pat buvo persekiojami, naikinami arba jiems buvo įvykdyta mirties 
bausmė) už mūsų laisvės, sveikatos, maisto išsivystymą ir 
šiandieninį - istoriškai palyginus - tris ar keturis kartus ilgesnį 
gyvenimą. Šiandien Žemės planetoje turime apie 10 milijonų tonų 
gyvų žmogaus smegenų masės, iš kurių pagal kūrybiškumą per 
pastaruosius 70 metų įvairiose stadijose jau yra sunaikinta apie 
100 000 tonų smegenų (700 000-800 000 žmonių arba apie 0,01 
%). Jiems esame dėkingi už itin greitą ir iš dalies tvarų paklausos 
patenkinimą visuomenėse. Šis kūrybiškumo ir jo panaudojimo 
išlaisvinimas ir toliau sparčiai plėsis. Po 10-20 metų turėsime 5-
10 proc. kūrybiškumo neužrakintų žmonių (500-1000 kartų 
daugiau nei dabar), kurie toliau įgyvendins šį procesą ir norės 
gaminti tik tvarius išteklius, kad žmonės ir gyvūnai gamtoje ir 
kartu su ja gyventų pagal etikos principus. Šiuo tikslu reikia 
sumažinti žiniasklaidos visuomenėje keliamą baimę, priimant 
naują žiniasklaidos įstatymą (grindžiamą JT Žmogaus teisių 
chartija ir naujojo tūkstantmečio neurologinių bei epigenetinių 
tyrimų rezultatais) ir žiniasklaidos kodeksą. Tokie informatoriai 
kaip Julianas Assange'as ar Edwardas Snowdenas, taip pat jų 
apsauga visuomenėje turi svarbią sistemą koreguojančią ir 
kūrybiškumą spartinančią reikšmę šiai revoliucinei, bet būtinai 
raidai, kad žmogus išgyventų naudodamasis etiniais ir tvariais 
kūrybiškumo ištekliais, nesibaimindamas valdančiųjų, valdančiųjų 
ar jų imperinių struktūrų žmogaus teisių pažeidimų. Kiekvienas 
žmogus turi turėti teisę (tai yra jo žmogiškoji teisė) nuolat ir 
sveikai gyventi be inscenizuotų baimių, taip pat nenaudojant 
kapitalo, atskirti savo žinias, sąmonę ir asmenybę nuo šiukšlių, 
baimės ir gyvybę menkinančio turinio, selektyviai suvokdamas 
naujoves, atskirti gyvybę palaikančią informaciją nuo gyvybei 
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pavojingos. Jis turi turėti teisę rinktis ir, jei nori, tobulėti, bet kokio 
amžiaus, šviežiu protu ir kūnu mokytis naujų profesijų, studijuoti, 
atsiduoti menui, žmonėms, gamtai arba sau pačiam ir savo 
kūrybinėms galioms, o besivystančioje tvarioje gausos 
visuomenėje su savaime besimokančiomis programomis ir 
robotais laikinai ar nuolat nieko neveikti, juolab kad "niekas" yra 
nuo kūrybos neatsiejamas santykis.  

Žmonijos istorija įrodo, kad augantis kūrybiškumas užtikrina 
sveikatą, ilgesnį gyvenimą, visų žmonių gerovę, natūralią ir švarią 
aplinką, tvariai gaminamą maistą, energiją ir išteklius, taip pat 
nuolat tobulėjantį visų žmonių kūrybiškumą pasitelkiant naują 
informaciją. 

"Žmonijos kūrybiškumas arba intelektas... 
priverčia juos tapti kūrėjais." 

Šiandien žmonija jau saugo save ir gamtą nuo banalių galingųjų, 
perduodama gyventojams naujus mokslo atradimus, kad rūšims 
ir gamtai saugoti skirtos ateities galimybės būtų suprantamos ir 
demokratiškai veikiančios, o inovacijos ir informacija, atsirandanti 
dėl žmonių intelekto, padedanti kurti ir plėsti jų ateitį, būtų 
skleidžiama visame pasaulyje internetu. 

 
 
Prasideda antrasis nušvitimas: pasaulio visuomenė, kaip rodo 
mūsų pastarųjų 50 metų istorija (nepaisant banalių jėgos 
struktūrų organizuotų karų), tampa vis stipresnė pagal šią 
kūrybiškumo augimo interpretaciją, nes pasaulyje daugėja 10 ar 
20 milijardų žmonių, o kiekvieno žmogaus nuolatinis ir sveikas 
gyvenimas klestėjimo sąlygomis yra vis didesnis kūrybiškumas. 
Dabar pasiektas taškas, kai šio proceso nebegalima sustabdyti 
be visuotinio kūrybiškumo sunaikinimo, ir žmonija pirmą kartą 
įžengs į tvarų, etiškai suplanuotą taikos amžių, kuriame nebus 
apribotas neriboto pasaulio gyventojų skaičiaus visuotinis rojaus 
intelektas.    
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Kai politika ir žiniasklaida sudaro lygtį; 
 

"Daugiau žmonių = daugiau kūrybiškumo 
= 

Etiškesni ir tvaresni sprendimai" 
 

gauname geriausią iš visų įmanomų pasaulių. 
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2014 m. žiniasklaidos kodeksas 

 
Intelektas ir sveikatos stiprinimas arba 
turi būti pažymėtas jų sumažinimas informacija. 
 

 
 
Vyriausybių ir žiniasklaidos skleidžiamos ir kurstomos baimės, kurias patvirtina 
naujai paskelbti neurobiologiniai ir epigenetiniai tyrimai, reikalauja paskelbti: 
 

 Žiniasklaidos kodas 
 

Perdėta, klaidinga ir neigiama informacija kenkia organizmui,  
intelektas, laisvė ir demokratija. 

 
Jie tik didina pelną ir galią.  

diktatorių, politikų ir atskirų korporacijų.  
ir nepadeda žmonėms  
ar demokratijos plėtrą.  

 
Mes, aukos,  

dezinformuoti, valstybės ir žiniasklaidos suklaidinti, sąmokslininkai, 
nusikaltėliai ir skriaudėjai susivienys į šalių grupes kaip nukentėjusiosios šalys 

visame pasaulyje ir pateiks konstitucinius ieškinius žiniasklaidai ir 
vyriausybėms tose šalyse, kurios neužkerta kelio smegenų tinklo mažinimui, 
žmogaus proto pavergimui ir nesustabdo savo šalies gyventojų IQ mažinimo.  

 
Mes esame  

daugiau kaip 2-2,5 mlrd. žmonių, linkusių į depresiją.  
Žmonės pasaulyje,        

per metus anksčiau laiko nužudoma daugiau kaip 100 mln. žmonių,  
nesuskaičiuojamų jų intelekto,  

kūrybiškumą ir laisvę,  
neišmatuojamas diskriminuojamas,  

atstumtiems ir kūrybingiems žmonėms,  
kitų tikėjimų atstovai,       

pernelyg didelis nusikaltėlių skaičius,  
žudikai, diktatoriai ir teroristai,      
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fatalistai ir fanatiški tikintieji,     
žudikus ir savižudžius sprogdintojus,     
kuri kelia baimę milijardams žmonių,  

išnaudojami ir savanoriškai  
Žmonės, gyvenantys vergovėje,  

milijardai žmonių, iš kurių atimta galimybė gyventi sveiką gyvenimą,  
milijardai žmonių, iš kurių atimta pozityvi ateitis, ir tie, kurie gimė ateityje.  

tas pats vyksta ir su jumis.     
 

 Teikiame ieškinį dėl: 
pagalbos nesuteikimas, bendrininkavimas ir organizavimas 

nusikaltimų teisėms pagal aukštesnės galios įstatymus. 
taip pat sumažėjęs gyventojų intelekto koeficientas.  

į kūno sužalojimą į smegenis, kurio pasekmė - apribojimas, garantuojamas 
pagrindiniuose įstatymuose, konstitucijose ir valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose  
Asmens laisvės teisės,  

 žmogaus ir vartotojų teisių pažeidimai.  
ir 

 JT žmogaus teisių chartija  
laisvas asmenybės vystymasis 

 
kurstymas, padėjimas ir bendrininkavimas bei organizavimas 

 per savo organus ir pranešimus žiniasklaidai iš: 
Žmogžudystė 
Terorizmas, 

Išnaudojimas, 
Nusikaltimai, 

Laisvės atėmimas, 
į savanorišką vergiją, 

intelekto ir kūrybiškumo mažinimas 
gyventojų 

ir konkurencijos ribojimas 
kitos ekonomikos, 
karo skatinimui, 

ir baimės,                        
tikslingas IQ mažinimas 

populiacijos, taip pat nepakankamo srauto  
demokratijos. 

 
Reikalaujame:  

Ženklinimo reikalavimas dėl informacijos apie žiniasklaidą.  
Kadangi genetiškai įtvirtintos priklausomybės ir subtiliai, latentiškai - 
baimę sukeliančios neigiamos žiniasklaidos informacijos vartojimas 
mažina intelektą ir sveikatą, vartotojas ir vartotojas gali apsisaugoti tik iš 
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anksto įspėdamas ir ženklindamas.  
nuo neigiamos informacijos.  

 
Šis išankstinis įspėjimas būtinas, nes:  

a.) neigiamos žiniasklaidos informacijos vartojimas sukelia gavėjo sinapsių 
mutacijas, kurios blokuoja jo ateities viziją ir kūrybiškumą, 

 
b.) yra aktyvuojamas neigiamos informacijos per genetinę baimės ir 

priklausomybės programą, esančią visuose žmonėse (priklausomybė nuo 
tolesnės neigiamos informacijos), ir toliau praranda savo pirminį gebėjimą 

priimti sprendimus dėl priklausomybės.  
yra labai ribotas,     

 
c.) nes jo gebėjimas derinti yra prislopintas arba išjungtas, įskaitant ir lyginant 
su jo įžvalgumu, išradingumu, kūrybiškumu, kuris yra be baimės, ir kūrybiniu 

tinkliniu intelektu.  
taigi ir jos pradinė galimybė  

asmenybės spektras yra labai sumažintas,  
 

d.) nesveikos baimės reakcijos gali įsitvirtinti epigenetiniu ir neurobiologiniu 
būdu ir būti perduotos jo vaikams.  

 
Atitinkamai neigiama informacija yra  

žmogaus orumą,  
žmogaus teises,  

baudžiamieji įstatymai,  
pažeidžia demokratiją, taip pat konstitucijas ar pagrindinius įstatymus.  

ir jų žalingas poveikis sveikatai ir kūrybiškumui. 
 populiacijoje.  

 
Atsakovai  

neapsaugojo mūsų ir neįspėjo apie tai, nepaisant geresnių žinių, gautų iš 
naujų neurobiologinių ir epigenetinių tyrimų rezultatų, taip pat evoliucijos ir 

elgsenos tyrimų: neigiamos, nerimą keliančios ir žmogaus orumą 
pažeidžiančios informacijos, žiniasklaidos pranešimų, žaidimų, filmų,  

IQ ir kūrybiškumas laikinai  
(iki 100 % sumažina teigiamo matymo gebėjimą esant neigiamai informacijai)  

blogina sveikatą arba sukelia ligas ir mažina motyvaciją, ir  
teigiamai formuoti ateitį.  

 
Kliūtis gydymui ir ištaisymui 

Be to, atsakovai veikė tyčia, nes 
jie paslėpė meno pripažinimą 

baimės procesas, kai neigiama informacija arba nocebos sukelia 
mutacijas, 
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kuris per veidrodinius neuronus smegenyse pakeičia smegenų 
jungiamumo arba IQ sumažėjimą, per neuroninius baypassus pakeičia 

intelekto ribotumą ir per kultūros (technologijos, meno, literatūros) 
kūrybiškumą perduoda gyventojams, taip suteikdamas galimybę žmonių 

sveikatai, kūrybiškumui, laisvei ir klestėjimui. 
 

Mes nesame  
už spaudos laisvės ribojimą, bet už neigiamos informacijos ženklinimą, taip 

pat prieš sveikatai neutralios ir teigiamos informacijos maišymą su 
neigiama informacija, nes tai kenkia smegenims fiziškai ir kūnui 

psichologiškai dėl ligų, taip pat saviraiškai, asmenybės vystymuisi ir empatijos 
su kitais žmonėmis ugdymui bei yra didelė našta socialinėms, sveikatos 

sistemoms.  
 

Mes tam nepritariame:  
žmogaus neuroninio smegenų tinklo kūrybiškumą ir gydymą bei 

aukštesnį gyventojų intelektą trukdo vyriausybė ir žiniasklaida, kurios 
blokuoja gyventojų kūrybiškumo skatinimą.  

 
Mes tam nepritariame:  

demokratija kaip valdymo forma yra taip pažeista žmogaus vidinio 
baimės susiskaldymo, kad šalies viduje galima įžvelgti baimės ir 

atsilikimo diktatūrą, psichines demarkacijas, o iš išorės "valdžios ir 
rinkimų sprendimus, prieštaraujančius pagrindiniam įstatymui ir 

žmogaus teisėms".  
todėl  

Pati demokratija tampa antidemokratiška  
t. y., yra nukreiptas prieš save patį. 

 
 
Neigiama žiniasklaidos informacija, žaidimai, filmai gali lemti iki 30 proc. 
mažesnį intelekto koeficientą, taip pat mažesnį kūrybiškumą, nusikalstamumą, 
priešiškumą, atskirtį, rasizmą, fašizmą, karus, pesimizmą, depresiją, skurdą, 
elgesio sutrikimus, ligas, neigiamą gyvenimo būdą ir iki 28 proc. ankstyvą 
mirtį. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autorius, vieša nuosavybė, per Wikimedia Commons 
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Toliau pateiktu logotipu pažymėta pozityvi žiniasklaidos informacija, filmai, 
žaidimai skatina intelekto koeficientą, gerovę, asmenybės vystymąsi, 
draugystę, galią kurti ateitį, kūrybiškumą, apsisprendimą, laisvę, demokratiją ir 
lemia ilgesnį bei sveikesnį gyvenimą. 
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Kūrybiškumas yra raktas 2019-2020 m. 
                              
               

Šeštajame dešimtmetyje kaip išradėjas ir vėliau pradėjęs dirbti 
meno srityje vis susidurdavau su klausimais, į kuriuos kultūros ir 
švietimo institucijos negalėjo tinkamai atsakyti. 
Būdamas jaunas norėjau moksliškai pagrįsto aiškumo, nes 
milijonai piliečių, kaip ir aš, jautė: tiesiog nebuvo logiškų 
atsakymų į klausimus apie kūrybiškumą mene arba kaip galime 
tapti kūrybingesni, nors iš milijonų pavyzdžių ir mūsų istorijos 
matėme, kad kūrybiškumas užtikrina mūsų sveikatą, orumą, 
laisvę, nepriklausomybę, gerovę ir ateitį. 
 
Pagrindiniai klausimai buvo šie: 

Kas yra menas ir ar jis turi prasmę? 

Ar meno kūriniai yra tik nauji karaliaus drabužiai, įvaizdis ir rinkodara, o 
gal už drabužių slypi kažkas, kas turi būti paslėpta nuo gyventojų? Jei 
viskas paskelbiama menu, turinys tampa neryškus, o drabužiai toliau 
formuojasi pro mentalinį rūką.  

Ar dar niekam nekilo mintis, kad pastangos užgožti ir atimti iš pojūčių 
šiuolaikinį meną yra pavojaus signalas, rodantis, kad už meno turi 
slypėti kažkas daugiau, juolab kad diktatoriai ir jų valstybiniai 
propagandos skyriai, kurių pareiškimai panašūs į šiandieninių meno 
veikėjų, tik dar labiau sustiprina savo įtaką gyventojams, piktdžiugiškai 
diskredituodami šiuolaikinį meną, iki pat menininkų pašalinimo ir 
nubaudimo. Ar menas naudojamas tik spekuliacijoms ir pinigams 
uždirbti? Tačiau tuomet klausimas apie meno prasmę lieka atviras, 
kodėl valstybė ir menotyrininkai stengiasi jį tabuizuoti? Kas čia 
negerai? Nėra prasmės, kad menotyrininkai, meno žurnalai ar valstybė 
iki pat mokyklinių pamokų deda tiek daug propagandos pastangų, jei už 
meno nėra ką atrasti.  

Ar meno pojūčių atėmimas maitina egoistinę klasinę sąmonę su 
pasipūtimu ir išskirtinumu, ar tik užgožia tikrąją žmogaus dvasios, 
meno stebėtojo, didybę. Ar išsilavinusi buržuazija, dabar, kai religijos 
vis mažiau pajėgia atlikti užduotį - pajungti savo pasekėjus Dievo 
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žodžiui ir bažnytinėms dogmoms, pasitelkiant mokslinių tyrimų 
rezultatus, turėtų būti ugdoma taip, kad meno pagalba taptų 
dezorientuotais, bejėgiais valstybės tikinčiaisiais? Ar meno istorikai 
gali tapti naujaisiais kunigais, kurių žodžiu reikia besąlygiškai tikėti, nes 
priešingu atveju iš meno ir išsilavinusių piliečių bendruomenės bus 
pašalinti atsiskyrėliai, neprisitaikę ir nepaklūstantys jo dvasiai. 1.) 

Ar visa tai tik teorija? 

Ar menas turi slaptą, moksliškai ir empiriškai suprantamą reikšmę 
mūsų visuomenės raidai, ar tiesiog mokyklų sistemos (įdiegtos 
industrinio amžiaus pradžioje) yra pasenusios. Galbūt ir viena, ir kita 
yra tiesa?  

Jei galima įrodyti, kad egzistuoja dirbtinė formulė, viskas byloja apie tai, 
kad mumis manipuliuojama epigenetiniu būdu. 

Šiuos klausimus norėjau nagrinėti ieškodamas meno formulės ir 
remdamasis naujais neurobiologinių tyrimų rezultatais. 

1979 m. buvau apdovanotas už visų menų formulės paieškas, tačiau 
tik 1988 m. pagaliau įgyvendinau meno formulę kaip grafinį žmogaus 
kūrybos simbolį (tai atitiko 1984 m. Josepho Beuyso man pateiktą 
prašymą labai paprastai, aiškiai ir lengvai suprantamai paaiškinti visus 
žmogaus kūrinius, t. y. visų epochų meną). Knygoje "Der Schlüssel zur 
Kunst - Kunsträtsel gelöst" ("Meno raktas - išspręstos meno mįslės") 
1990 m. Vokietijoje visuomenei pristačiau subjektyvaus ir objektyvaus 
meno formulę, o 2019 m. sukūriau meno vertinimo sistemą su meno 
kūrinių sertifikatu "Artinvest", kuri aiškiai atskiria meną nuo dekoracijos 
pagal inovacijų turinį ir kūrinio inovatyvumo lygį.  
 
Meno ir evoliucijos formulė 2.) 
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Gyvenimas + sąmonės plėtra = menas 

 
 
 

Meno dėsnis yra:  

"Menų ir meno istorijos arba sąmonės per meną ribų ištirpimas."  

 

Meno teisė ir visuomenių raida 

"Viešas meno dėsnio taikymas panaikina kūrybiškumo, intelekto ir 
sveikatos ribas, o visuomenė tampa klestinčia." 

 
"Aukštesnįjį meno lygmenį atskleidžia Hegelio dialektika su teze, 
antiteze ir sinteze, taikoma menui kiekviename meno kūrinyje, todėl jis 
pats yra meno kūrinys kaip paveiksle matomas procesas."     
Iki šiol Vokietijoje ši formulė nebuvo paskelbta ar įtraukta į 
mokyklų programas. 
Gyventojų kūrybiškumo blokavimas neįvedant meno formulės ir 
leidimas mažinti intelekto koeficientą dėl baimės skleisti informaciją 3.) 

trukdo demokratijai, evoliucijai ir dvasiniam vystymuisi bei tautos 
gerovei. Politikai sąmoningai ar nesąmoningai veikia ne tik 
nepadėdami, bet ir talkindami bei kurstydami ne tik prieš Pagrindinį 
įstatymą ar savo šalies Konstituciją, bet ir prieš "taisykles pagal 
Aukštesnįjį įstatymą", kuris yra aukščiau įstatymų leidėjo ir dėl kurio 
Niurnberge buvo nuteisti nacių nusikaltėliai. 
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Politikai ir atskiros žiniasklaidos priemonės šiandien galėtų būti 
patraukti atsakomybėn pagal paskelbtus neurobiologijos ir 
epigenetikos mokslinių tyrimų rezultatus už slaptą ir aktyvų 
padėjimą vergauti, išnaudoti, atimti laisvę ir žaloti smegenis bei 
pažeisti "Aukštesniojo įstatymo taisykles",  
 
a.  kai informacija žiniasklaidoje, kuri sukelia žmonėms ligas, 

sukeldama baimę ir griaudama IQ, skleidžiama be įspėjamojo 
ženklinimo (ženklinimo ir įspėjimo, kaip ir tabako gaminių atveju), 

 
b.  jei neuronų tinklo atkūrimas per meno atpažinimą ir žmonių 

sveikatos, kūrybiškumo ir IQ padidėjimo atkūrimas yra užkertamas 
dėl meno formulės.  

 
Atsirandantis kontekstas: 
 
IQ mažėjimas dėl neigiamos informacijos  
be to, išjungus genų taisymą ir kūrybiškumo perdavimą per meno 
formulę, susikuria visuomenės, kuriose kūrybiškumas yra įkalintas 
amžinoje baimėje. 
 
 
 
 
Politikai ir žiniasklaida nustebę,  
kad kitose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir JAV, mažėjant intelekto 
koeficientui taip pat stiprėja populizmas, rasizmas, religijos ir atskirtis 
nuo kitų žmonių.  
 
Laiko antraštės 2019 m. kovo 28 d. ir stebisi:  
 
"Anksčiau buvome protingesni. Dešimtmečius IQ pramoninėse šalyse, 
įskaitant Vokietiją, kilo. Jau kelerius metus jis mažėja. KODĖL?"  
 
Pasireiškė atvirkštinis Flynno efektas. XX a. Jamesas Flynnas 
nustatė, kad IQ pramoninėse šalyse kasmet didėja. Matyt, Vokietijai 
epigenetiniu būdu neleidžiama atpažinti meno formulės. Kaip aiškiai 
matyti iš savaitraštyje "Die Zeit" išspausdinto Nataly Beuel, Nike 
Heinen ir Tanjos Stelzer IQ straipsnio. Nepaisant visų epigenetikos 
tyrimų rezultatų, Vokietijoje vis dar nėra pranešimų apie meno formulę 
ir jos teigiamą poveikį. Ispanijoje, bent jau regionuose, apie formulę 
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išsamiai pranešta dar 1992 m., o jos principas buvo paaiškintas 52 
savaitiniuose laikraščio straipsniuose pavadinimu "Išspręsta meno 
dėlionė".  
 
Pirmiausia turėjau suprasti, kodėl be sąmokslo teorijų ir sąmokslų mes 
atsitrenkiame į tamsią dvasinio vystymosi sieną ne tik Vokietijoje, bet ir 
kitose šalyse. Jau 1910 m. savo knygoje "Dvasingumas mene" 
Kandinskis šį etinį evoliucinį barjerą, trukdantį gerovei ir teigiamam visų 
žmonių vystymuisi, pavadino "juodąja ranka".  
 
Visuomenė, žiniasklaida ir politikai dėl to iš esmės nekalti, nes galima 
daryti prielaidą, kad jų veiksmai jiems neaiškūs ir todėl jie sąmoningai 
jų nekontroliuoja. Taip pat nėra jokių slaptų susitarimų ar tylių 
susitarimų, kuriais būtų suinteresuotos kokios nors slaptos grupės, kad 
būtų trukdoma gyventojų protiniam vystymuisi, kad būtų galima juos 
geriau išnaudoti arba laikyti juos nesugebančiais mąstyti, mokyti juos 
protinių klaidų, kad jais būtų galima manipuliuoti ir žiniasklaidos 
pagalba panaudoti kaip rinkiminę masę beveik bet kuria kryptimi. 
Parlamentinė demokratija buvo svarbiausias žingsnis kelyje į geresnį 
pasaulį su tiesiogine demokratija iki pat šiandieninės interneto plėtros. 
Negalima pripažinti parlamentarų ar partijų bandymo (kaip diktatūrinėse 
sistemose) baimėmis ir klaidinga informacija blokuoti gyventojų IQ ir 
prieigą prie naujų inovatyvių meno kūrinių, kad jie norėtų įteisinti savo 
valdymą 1000 metų ir užkirsti kelią tiesioginei demokratijai. Tačiau 
negalima paaiškinti, kodėl nėra žinių apie tai, kas yra menas ir kad vis 
dėlto 100 000de meno ir autorių teisių procesų visame pasaulyje 
visuose menuose empiriškai visiems meno kūriniams teisiškai ir 
meno istoriškai įrodyti.  
 
Kaip į meno formulės paskelbimą reaguoja įsitvirtinusios meno 
rinkos dalyviai? 
Meno kritikas Kenny Schächteris filme "Arte" (2017 m., rež. Grit 
Lederer) pasakoja apie tarptautinį meno prekiautoją, turintį 14 galerijų, 
Larry Gagosianą. Kenny Schächterio filmo citata: 
"Meno pasaulis vis dar panašus į mafiją, kai skelbiama omerta, ten 
"slaptumas", kaip ir mafijoje, galioja taisyklės, apie kurias niekas 
nekalba.  Meno pasaulyje per metus išleidžiama 60 milijardų dolerių. 
Tikriausiai didžiausias verslas, turintis mažiausiai informacijos apie 
mechanizmų veikimą. Larry Gagosianas, filmo prekeivis meno 
kūriniais: "Jei žmonės to nesupranta, jie nėra šio pasaulio dalis." 
(Omerta - tai mafijos garbės kodeksas. Mafijos patarlė: "Kas kurčias, aklas ir 
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nebylys, šimtą metų gyvena ramiai.") Meno rinkos protagonistų reakcija 
išvengė ne tik to, kad jie pažeidžia žmogaus teises ir įstatymus bei 
prieštarauja edukacinei muziejų misijai, bet ir to, kad jie mąsto pernelyg 
trumparegiškai ir veikia priešingai savo pačių pelno lūkesčiams, kaip 
matyti iš palyginimo su internetu augančia knygų rinka. Įšventinti meno 
kūrinių prekiautojai į meno rinką žiūri kaip į savo uždarą monopolinį 
verslą ir mano, kad jie turi apsaugoti gaunamą pelną, paslapčia 
laikydamiesi lengvai suprantamos meno formulės. Tai savanaudiška ir 
trukdo vystytis gyventojų kūrybiškumui, sukelia meno vertinimo 
painiavą ir skatina sukčiauti, "kas yra menas ar dekoracija". Be to, tai 
neproduktyvu ir neteisinga meno rinkos plėtrai, nes visuotinai atvėrus 
ar demokratizavus meno rinką gyventojams per meno formulę, meno 
kūrinių, menininkų ir kūrybos produktų rinka padidės šimteriopai dėl 
didesnės paklausos, taip pat dėl objektyvių meno kūrinių (novatoriškų 
realių meno istorijos kūrinių) ir subjektyvių meno kūrinių (dekoracijų) 
kainų. Rinkos skirsis į objektyvaus ir subjektyvaus meno rinkas, tačiau 
abi augs sparčiau. Siekdama atverti muziejams, meno mylėtojams ir 
plačiajai visuomenei kelią į meną, Fundacion Liedtke sukūrė meno 
sertifikatą "Artinvest", kuris, remdamasis kūrinio naujovėmis, paaiškina, 
ar atitinkamas kūrinys yra tikras meno kūrinys (objektyvusis menas), ar 
dekoracija (subjektyvusis menas). (taip pat žr. www.freebocks.gratis) 
 
 
Tačiau, jei norite sužinoti, kodėl esame priversti užblokuoti prieigą 
prie savo genetiškai įgyto kūrybiškumo, turite gilintis ne tik į meno 
rinką, bet ir į elgsenos tyrimus. Pasirodo, kad net mokyklų sistemoje 
kūrybiškumui neatstovaujama arba jis iškraipomas. Menas švenčiamas 
kaip genialus poelgis, o ne dokumentuojamas ir mokomas kaip 
mokomasi inovacijų proceso. Meno formulė, atverianti lengvą prieigą 
prie selektyvaus naujovių suvokimo net ir vaikams (vaikai gimsta 
mokymosi genijais, kurių smegenys jau yra gerai išlavintos), yra 
slepiama ne tik nuo vaikų, bet ir nuo visų gyventojų. 
 
XVIII a. mokyklinė informacinė sistema žaloja arba žudo vaiko genijų. 
Kiek smegenų išteklių ir tvarių inovacijų visuomenė praranda pakeliui?  
 
Tampa akivaizdu, kad net meno akademijose nėra mokoma kurti pagal 
meno formulę, o pirmame plane yra praeities technikos. Tokiomis 
sąlygomis moksleiviams labai sunku ištrūkti į meno kūrybą, būti 
kūrybingiems.  
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Inovacijų inžinierius? 
Universitetuose ir kolegijose inovacijų inžinerijos pagal formulę nėra 
mokoma. Studentas negali gauti inžinerijos diplomo arba Inovacijų 
daktaro diplomo. 
 
Tačiau kaip XV-XVIII a., kai gyventojai patys išmoko skaityti ir rašyti, 
naudodamiesi spausdinimo mašina, taip ir dabar bendrą požiūrį į 
kūrybą ir naujoves, taip pat jų evoliucijos tęstinumą jaunimas išmoks 
internete, savišvietos būdu pasirinktinai peržiūrėjęs formulę. Jam į 
pagalbą ateina plintantis hiperaktyvumas - kaip išeitis iš senųjų 
visuomenės vertybių, kurios patiria sukrėtimą. 
 
 
 
 
Kokia senojo mokymo metodo prasmė.  
Netinkamai pagal tą pačią sistemą išmokyti politikos formuotojai daro 
meškos paslaugą valstybei ir žmonėms, naudodamiesi Pavlovo 
sistema, apribota ir administruojama  
Tęsti mokymo turinį (kuris prasidėjo nuo pramonės amžiaus - ačiū 
Dievui - ir rengė darbininkus mašinoms, bet šiuo metu dėl ateities 
koncepcijų trūkumo, nes nebuvote mokomi taikyti pačios kūrybiškumo 
formulės). Senosios mokyklos koncepcijų nepakaks, kad prasidėjus 
naujiems laikams visiems žmonėms būtų užtikrinta gerovė, sveikata ir 
įgyvendinta žmogaus orumą garantuojanti demokratija.  
 
Ar vidutinės trukmės laikotarpiu bus daugiau socialinių 
neramumų? 
Ką ateityje turėtų veikti žmonės, kurių kūrybiškumą nuslopino valstybė 
ir jos mokyklų sistema, o nuolat besikartojantį darbą perėmė mašinos, 
kompiuteriai ir nuolat tobulėjančios programos?  
 
Turime tik vieną išeitį, jei nenorime nugrimzti į revoliucijas, 
pasiskirstymo karus ir visuomenių pasidalijimą su atsilikusiais ar 
dešiniaisiais idealais:  

- atverti mokyklose ir tarp gyventojų kūrybiškumą, pasitelkiant 
meno formulę,  

- žymėti nerimą keliančią neigiamą žiniasklaidos informaciją 
(pvz., apie tabako gaminius),  

- užtikrinti visiems žmonėms bazinį gerovės lygį. 
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Tyrimai rodo: Kiekvieno žmogaus genuose glūdi genetiniai ir 
kognityviniai gebėjimai atgaivinti savo genialumą. Vidutinis gyventojų 
IQ vėl padidės. 
 
Genialių žmogaus gebėjimų atgaivinimo poveikis išryškėja per tris-
šešis mėnesius.  
 
Politikai vis dar tiki (nepaisant priešingos interneto ir socialinės 
žiniasklaidos patirties), kad per didelis gyventojų kūrybiškumas 
sukels valstybėje (arba politikoje) chaosą.  
 
Tai netiesa. Yra priešingai.  
Valstybės ir įmonės klesti, turėdamos anksčiau nežinomą ateities galią, 
kaip, pavyzdžiui, matome interneto įmonėse. Tai gali išgąsdinti tuos, 
kurie mąsto pagal senąją mokyklų sistemą, ir paskatinti uždaryti 
mokyklas. Naujai mąstančiam žmogui tai suteikia džiaugsmo ir atveria 
jam ateitį. Gaudami bazines pajamas žmonės imsis tik tų darbų, kurie, 
jų manymu, yra malonūs ar prasmingi. Šiandien Vokietijoje jau 5 
milijonai žmonių dirba savanorišką darbą. Kaip matome iš pastarųjų 
100 metų duomenų, savaitinis žmogaus darbo laikas mažės. Valstybei 
teks atsisakyti to, kad įmonės yra darbo laiko kontrolierės ir darbuotojų 
bei tarnautojų "mokesčių rinkėjos". Bus sukurti nauji darbo modeliai, 
kuriuose bus atsižvelgiama į polinkius, jausmų formavimą, darbo 
valandas, išsilavinimą, esamą psichinę ir fizinę būklę, atskaitomybę per 
bendrus metaduomenis ir privilegiją dirbti bendram labui, suteikiant 
darbuotojui galimybę pačiam reguliuoti ir paskirstyti savo darbo 
valandas taip, kaip jam atrodo tinkama. Ir šiuo atveju interneto 
bendrovės jau gali pasinaudoti patirtimi. Darbas tampa hobiu ir 
atlygiu. Pirmieji požiūriai į tai yra NWoW - Naujasis darbo pasaulis 
arba Naujasis darbo būdas. 
 
Meno formulė įtraukta į mokyklos mokymo programą. Konstitucija arba 
Pagrindinis įstatymas garantuoja kūrybinę apsaugą ir apima teisę 
mokytis meno formulės, taip pat tai, kad neigiama smegenų intelekto 
koeficientą mažinanti žiniasklaidos informacija, filmai, nuotraukos ir 
žaidimai turi būti pažymėti ir negali būti maišomi su įprasta 
informacija, kaip nurodyta Konstitucijoje arba Pagrindiniame įstatyme.  
 
Naujasis populiarus sportas vadinamas išradinėjimu, meno kūrimu 
ir naujų, geresnių, tvaresnių ir etiškesnių koncepcijų kūrimu šiandien ir 
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rytoj. Būkite kūrybingi, tapkite kūrėjais, gyvenkite prasmingą gyvenimą, 
materializuokite teigiamas idėjas ir neškite jas į pasaulį. 
 
Iš savo patirties  
 
Po to, kai 1988 m. meno istorijos ir mokslo požiūriu įrodžiau, kad 
grafikos meno formulė yra inovacijų kodas, 1989-1993 m. sukūriau 
naujus formatus (televizija, spauda ir radijas) su meno formule 
žiniasklaidai, kad ši formulė taptų žinoma visuomenei ir padidintų 
kūrybiškumą, taip pat kad pasiruoštume naujam, numatomam vis 
spartesnės inovacijų raidos pasaulyje laikui ir kad gyventojų smegenų 
tinkluose paprasčiausiai ir ilgam vėl epigenetiniu būdu 
išlaisvintume genetiškai egzistuojantį selektyvų suvokimą 
naujovėms; 
a. Lobių paieška - meno kūrinių paieška blusų turguose su meno 
formule  
b. 1 000 meno istorijos kūrinių ir jūsų naujovių,  
c. Spindinčios žvaigždės - jaunųjų menininkų kūrybos naujovių 
pristatymas.  
  
Sužinojęs, kad žiniasklaida užblokavo meno formulę pranešimams, taip 
pat nenorėjo jos skelbti naujaisiais formatais, nusprendžiau iššifruoti 
didelę meno parodą su 1000 originalių pasaulinio garso vaizduojamojo 
meno kūrėjų darbų pagal šią formulę ir atlikti ją skirtingose meno 
epochose su muzikos ir literatūros kūriniais, kad galėčiau dokumentuoti 
formulės galiojimą visiems meno kūriniams, menams ir meno kryptims.  
 
Privačiai surengtoje ir ypač didelėje parodoje paprasta, paprasta, 
kiekvienam aštuonmečiui suprantama naujovių formulė turėjo būti 
pristatyta visuomenei visame pasaulyje su tarptautiniu mastu žinomais 
mecenatais. Tuo metu buvau susidaręs klaidingą įspūdį, kad paroda 
nebegali užkirsti kelio meno formulės įvedimui.  
 
Nuo 1994 m. 23 000 kvadratinių metrų plote surengiau meno parodą 
"Art Open", kurioje buvo eksponuojama daugiau kaip 1000 originalių 
meno kūrinių, o jos mecenatai - Vokietijos ministras, buvęs Rusijos 
prezidentas ir Ispanijos karalienė, taip pat atsakingi Rusijos, Lenkijos, 
Ispanijos, Švedijos, Prancūzijos ir Vokietijos muziejų ir kolekcijų 
direktoriai, kurie susipažino su meno formule ir įsitikino jos teisingumu. 
Muziejai man nemokamai skolino didžiųjų dailės meistrų kūrinius. Tarp 
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jų - Dali, Pikaso, Rubensas, El Greco, Beuysas, Malevičius, Kandinskis 
ir ištisos didelės akmens amžiaus, vudu meno, rusų viduramžių, XIX a. 
meno, taip pat Christo, Gigerio ir Ernsto Fukso kūrinių parodos, kad 
parodoje "Atviras menas - menas nuo akmens amžiaus iki šių dienų" 
būtų galima paaiškinti meno formulę su šiais kūriniais ir pristatyti 
visuomenei jos bendrą galiojimą visais laikotarpiais ir meno kryptimis. 
 
"Art Open" buvo pirmoji pasaulyje meno paroda, kuri savo turiniu 
apėmė skirtingas epochas ir kurioje kūrinius buvo galima paaiškinti tik 
viena formule.  
Meno kūriniai buvo dokumentuoti pagal meno formulę, kurioje buvo 
aprašyti jų kultūrinių naujovių etapai, todėl pirmą kartą buvo sudarytas 
išsamus, į evoliuciją orientuotas bendras nuoseklios raidos vaizdas. 
Vėliau parodos lankytojams buvo neabejotinai aišku: menas be 
naujovių / evoliucijos neegzistuoja. Darbai be naujovių yra 
epigoniška dekoracija.  
 
Visuomenės nepastebėta formulė įsirašė į kultūros istoriją. 
Kaip konsultantas galėjau dirbti su:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfredas Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Man pavyko įtikinti daugybę akademiniu ir socialiniu požiūriu pripažintų 
ekspertų. Man taip pat pavyko įtikinti kitų muziejų vadovus dėl meno 
formulės ir įtikinti juos dėl "atviros meno parodos". 
 
Paroda buvo atidaryta 1999 m. liepos 10 d. Eseno parodų salėse.  
Įėjimas į parodą buvo nemokamas, o pristatymas (paroda) veikė dieną 
ir naktį - 24 valandas per parą.  
Diskusijose su Eseno miestu buvo iš anksto pareikalauta, kad, jei 
paroda būtų toliau statoma, būtų imamas 20 Vokietijos markių įėjimo 
mokestis už kiekvieną lankytoją. Tik tokiu atveju būtų galima užtikrinti, 
kad bus išlaikyta miesto parama, apimanti, viena vertus, finansinę pusę 
ir, kita vertus, sklandų darbą be kliūčių, kitų trukdžių ar sankcijų. 
Negalėjau ir nenorėjau sutikti su tokiomis sąlygomis, nes parodų salės, 
kurių bendras plotas 23 000 kvadratinių metrų, jau buvau išsinuomojęs 
1996 m. už fiksuotą 200 000 Vokietijos markių sumą, o 1999 m. liepos 
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mėn. atidarymo sąlygos buvo sutartos ir suplanuotos su visais darbų 
rėmėjais ir skolintojais.  
Reaguojant į mano atsisakymą, regione kilo melagingų naujienų ir 
manipuliacinių pranešimų banga, kuria buvo siekiama sužlugdyti 
parodą. 
 
Eseno miesto įmonė "Messe Essen GmbH" pasiūlė man organizuoti 
"meno plenerą" kaip kasmetinį parodos projektą miesto vardu su 
nedideliais pakeitimais (20 Vokietijos markių įėjimas vienam asmeniui) 
ir atidėti pirmąjį 1999 m. "meno plenerą" keleriems metams į ateitį. Dėl 
galiojančių sutarčių laikinas persikėlimas ir 20 Vokietijos markių įėjimo 
mokestis tuo metu atrodė neįgyvendinami. 1999 m. kovo mėn. miesto 
taryba priėmė sprendimą dėl didelės "Messe Essen" parodų salių 
plėtros, kuri buvo pradėta tą patį mėnesį kaip ir "Art Open" ir užsitęsė 
ne vienerius metus. Išnuomotos parodų salės buvo aptvertos lentų 
tvora. Įėjimas į parodą buvo perkeltas į anksčiau nežinomą salės 
įėjimą. 
 
Mano dabartiniu požiūriu, "atviro meno" uždarymas buvo suplanuotas 
dar prieš atidarymą. Nes paroda buvo užtverta ir sabotuota jau statybų 
metu. Atidarymo atveju buvo grasinama surengti sprogdinimą. Buvo 
įsilaužta į parodos vadovybės biurą, pavogti kompiuteriai su 
korespondencija ir planais. Rėmėjų laiškai nepasiekė organizacijos 
biuro.  
 
Liepos 14 d. vakare 22 val. surengta spaudos konferencija, kurios metu 
buvo pristatyta ir pademonstruota meno formulė, naudojant 
eksponuojamus darbus, dalyvaujant maždaug 100 žurnalistų iš Rūro 
srities (kaip vėliau paaiškėjo, užmiesčio žiniasklaidos atstovus 
suklaidino oficiali Eseno miesto saugumo tarnyba, todėl jie galiausiai 
vėl išvyko). Kitą rytą, 10 val. vietos laiku, "atviras menas" buvo 
uždarytas pakeitus visų parodų salių durų spynas. Lankytojams buvo 
draudžiama įeiti į sales, o apsaugos darbuotojai papildomai tikrino, kad 
niekas negalėtų aplankyti parodos. Į spaudos konferenciją atvykusius 
užsienio spaudos atstovus miesto sargybiniai atstūmė. Tačiau kartu tai 
trukdė pasauliniu mastu diegti meno formulę ir sparčiau bei tvariau 
plėtoti gerovę, nes stiprėjo tautų inovacinė galia. 
 
Dėl menkų motyvų ir prieštaraujant galiojantiems įstatymams, 
neatsižvelgiant į aukšto lygio meno kūrinius, parodos unikalumą, meno 
formulę ir meno istorijos koncepciją ar mecenatystę: 
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Ispanijos karalienė Sofija 
Dr. Norbert Blüm, federalinis ministras 
Michaelis Gorbačiovas, Nobelio premijos laureatas 
 
taip pat ignoruojant Vokietijos pagrindinį įstatymą, meno kūriniai buvo 
įtraukti į formulę. 
 
Meno kūrinių draudimas nustatė sąlygą, kad įprastos / senos spynos 
turi būti pakeistos naujomis apsauginėmis spynomis. Parodos 
vadovybė žinojo apie šią draudimo sąlygą, nes senąsias spynas 
pakeitė naujomis apsauginėmis spynomis. Vis dėlto, esant didelei 
aukščiausios klasės meno kūrinių rizikai (senos spynos ir panaikinta 
draudimo apsauga), Eseno miesto bendrovė "Messe GmbH" spyną 
pakeitė atgal. Vėliau teismas patvirtino, kad uždarymas ir parodų salių 
durų spynų pakeitimas buvo draudžiami savavališki nuomotojo 
veiksmai.  
 
Jau Adolfas Hitleris buvo įsitikinęs, kad kūrybiniai meno kūriniai keičia 
žiūrovo ar skaitytojo smegenų neuronų tinklą. Todėl ypač kūrybiniai 
darbai, kuriuose buvo naujų perspektyvų ar naujovių, buvo 
diskredituojami kaip išsigimęs menas prieš gyventojus, jų autoriai 
persekiojami arba, jei tai buvo literatūros kūriniai, deginami.  
 
Konfiskuoti ar sudeginti meno kūrinių nebuvo įmanoma. Tačiau parodą 
buvo galima užrakinti ir nutraukti, kad kūriniai su meno formule netaptų 
viešai žinomi.  
 
Pirmąjį šoką patyriau 1999 m. ir man buvo visiškai nesuprantama, 
kodėl Vokietijoje valdžios institucijos nurodė uždaryti muziejų, 
nurodydamos menkas ir suklastotas priežastis, kai Trečiasis reichas 
neegzistavo nuo 1945 m. 
 
Meno formulė, kuri paaiškina meną gyventojams ir skatina žmones 
tapti meno vertintojais ir kūrybingesniais, taip juos stiprindama ir 
demokratizuodama visus menus, šiandien vis dar yra "išsigimęs 
menas"? Meno istorijos požiūriu jis gali būti priskiriamas popartui (poparto 
mene vaizduojami populiarūs žmonių simboliai, o žmogus iškeliamas kaip 
žvaigždė). Ši meno formulė savo paprastumu skelbia, kad popartas ir visi 
menai yra inovacijos, todėl kiekvienas menas yra popartas, o kiekvienas 
žmogus - kūrėjas.  
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O kur meno istorikų, meno žinovų, meno kritikų, filosofų ir 
intelektualų pionierių protestai žiniasklaidoje? 
 

"Atrodo, jie nepastebėjo, kad meno formulė.  
yra popmeno imperatorius, demokratizuojantis visus menus ir kartu 

išstumiantis save iš valdžios." 
 

Tik kai po kurio laiko pabudau iš priverstinio uždarumo rigidiškumo ir 
palyginau savo genų meno kūrinių (iš 80-ųjų metų) atradimų kontekstą 
su naujais epigenetinių tyrimų rezultatais apie genų programavimą ir jų 
paveldėjimą, jie man suteikė įkalčių ir įrodymų, kas 1999 m. įvyko 
Vokietijoje, buvusioje nacių Hitlerio šalyje, represijų prieš meną ir 
modernių kūrinių kūrėjus (daugiausia žydus) tvirtovėje ir saloje, 
epigenetiniu būdu programuojant mūsų protėvius ir jų palikuonis.  
Epigenetinis neuronų tinklų sąlygojimas nukreiptas į genų programų 
įspaudą, kurį lėmė melaginga informacija ir neobjektyvios žiniasklaidos 
naujienos, nukreiptos prieš meno naujoves (išsigimusį meną) ir prieš 
žydų tautą, o vokiečių sąmonę sąlygojo nacių laikų baimės. 
 
Dabartinė kai kurių menotyrininkų nuomonė, kad meno neįmanoma 
paaiškinti formule, paremta paties meno mylėtojo patirtimi, kad meno 
negalima paaiškinti formule, "nes tokios formulės nėra". Menas yra 
žiūrovo akyse - tokia yra išsilavinusių buržua nuomonė. Tai pakeitė 
epigenetinį sąlygotumą, tačiau kartu su šiais pokyčiais į dabartį 
atsinešė ir kolektyvines ateities baimes. 4.) 

 
Šis genų užprogramavimas, kaip rodo politika, šiandien dar iš esmės 
nepanaikintas, bet gali būti kolektyviai ištrintas paskelbus meno 
formulę.  
Šiai galimybei kelią užkirto epigenetiniu būdu įskiepytas nesąmoningas 
paklusnumas nacių imperijai iki šių dienų. 5.)  

 
Vokiečių žurnalai "Prinz" ir "Spiegel" apie meno formulę rašė be 
diskreditacijos ar piktumo.  
Originalus tekstas Spiegel by Ulrike Knöfel:  
"Taip jis sukūrė meno formulę "gyvenimas + sąmonės plėtra = menas". 
Esene jis nori apšviesti masių sąmonę - Liedtke tikisi "milijono lankytojų 
plius XXL". Ženklai su rekordiniais šūkiais turi mokyti nustebusius 
nespecialistus, ką naujo sukūrė garsūs menininkai: Šalia manieristinio 
El Greco paveikslo yra lentelė "Kūno proporcijų išplėtimas", šalia 
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Kandinskio - "Abstrakcijos pradžia". Tokie "novatoriški išradimai", - nori 
sužinoti Liedtke, - yra vienintelė didžiojo meno paslaptis. Jei mėgėjai 
suprastų šią "meno kalbą", jie galėtų patys imtis meninės veiklos 
kūrybinėje studijoje. Ir taip kažką padaryti dėl savo paveldimumo. 
Kiekviena įžvalga, kurią meistras tiki atradęs, turi poveikį genams." 6.) 

 
Atviro meno ir meno formulės uždarymas, kuris iki šiol žiniasklaidoje 
buvo "tabu", pakenkė gyventojų kūrybiškumui ir IQ vystymuisi, ir tai 
nepaisant to, kad jau 1999 m. buvo akivaizdu, jog tik kūrybingos ir 
protingos visuomenės ateityje turės galimybę įsitvirtinti pasaulinėje 
rinkoje, o aukščiausius politikus, valdžios institucijas ir žiniasklaidą apie 
pripažinto meno poveikį informavau laišku ankstyvame etape. Jei 
nepadarysime meno ir kūrybos su meno formule - kaip XVIII a. 
skaitymo ir rašymo - atviro gyventojams, prarasime inovacijų pagrindą, 
kad galėtume sėkmingai veikti pasaulinėje rinkoje.  
 
Toks elgesys ne tik pažeidžia demokratiją apskritai, pagrindinį įstatymą 
ar konstitucijas, bet ir baudžiamuosius įstatymus bei JT Žmogaus teisių 
chartiją. Tai taip pat kenkia visuomenės, įmonių ir visos šalies raidai, 
yra antidemokratiška ir skatina "vergovę su savanoriškais vergais", nes 
menkina asmenybę ir intelektą, taip pat užrakina informaciją apie kilmę, 
kultūrą ir tautos inovacinę galią, taip pat pasaulio gyventojų inovacinę 
galią ir evoliuciją, kaip svarbių meno istorijos kūrinių "uždarymas ir 
saugojimas stovyklose", kultūrinių vertybių naikinimas ir 
vagystės, kurios taip pat buvo skirtos atskirti nugalėtas ar 
dominuojamas tautas nuo jų tėvų inovacijų ir sunaikinti kūriniuose ir 
paminkluose saugomas žinias apie protinį ir fizinį atsigavimą bei tautos 
idėjų galią (žr. pvz. Kartagina, Aleksandrija, o netolimoje praeityje - 
Stalino, Hitlerio, Mao veiksmai). Arba konfiskuoti ir įkalinti meno 
kūrinius ir, kaip didžiųjų paminklų atveju, pateikti jiems mistinius, 
užgožtus paaiškinimus apie jų egzistavimą ar prasmę su nauju ir 
melagingu turiniu (akmens amžiaus urvai, piramidės, apskritos 
kapavietės, Stounhendžas, Nebra dangaus diskas ir t. t.). Pavergti 
gyventojai galėjo išvystyti tiek mažai jėgų, kūrybiškumo, naujovių 
ir neturėjo turėti žinių apie išmintingų moterų ir medikų (kurie buvo 
persekiojami ir žudomi) taikytą mediciną. Žmogus turėjo besąlygiškai 
paklusti religijos dogmoms ir valdovų valiai. Dėl melagingos ir 
slopinamos informacijos buvo užkirstas kelias ryšiui su senojoje 
kultūroje saugomomis naujovėmis, todėl gyventojai negalėjo atkurti 
ryšio su jomis ir vieningai pasipriešinti valdančiosioms struktūroms. 
Žmonės buvo laikomi be idėjų galios, baimėje, sergantys ir palūžę, kad 
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valdovai galėtų lengviau išnaudoti žmones ir žemę. Humanizmas 
palaipsniui panaikino šiuos proto uždarumus. Įvesta parlamentinė 
demokratija. Atgaivinę prarastas žinias apie protėvių "gydomuosius 
meno procesus ir kultūros naujoves", šiandienos žmonės, 
demistifikuodami meno kūrinius, gali prisijungti prie moderniosios 
epochos Apšvietos ir disponuoti atskleistomis žiniomis. Antrasis 
nušvitimas (parodantis, kad kiekvienas žmogus yra kūrėjas) prasidėjo 
1999 m. Esene surengta meno paroda "Art Open", kuri buvo uždaryta 
po penkių dienų.  
 
Ar meno formulė turėtų būti prieinama tik žinovams ir meno 
žinovams ir likti paslaptyje dirbantiems žmonėms? 
Galilėjus buvo pasmerktas, nes savo žinias užrašė ir perdavė italų, 
žmonių, o ne lotynų, dvasininkų, kalba, kaip rodo to meto Vatikano 
teismo proceso dokumentai.  
 
Meno formulė gyventojams? 
Tačiau iki šiol gyventojai nežino, nors 1999 m. liepos 14 d. 22.00 val. 
meno formulės spaudos konferencijoje "art open" parodų salėse 
(dalyvaujant ir asmeniškai kalbantis apie meno formulę ir jos poveikį 
gyventojams su "Zeit" redaktore Ursula Bode) ir milijonuose 
žiniasklaidos pranešimų apie meno parodos "art open" uždarymą 15 
d.7. kad yra lengvai suprantama, empiriškai įrodyta meno formulė, 
kurią galima taikyti visoms meno formoms ir kurią naudodamasis 
kiekvienas gali tiesiog suprasti meną jį matydamas ir dėl šio proceso 
padidinti savo kūrybiškumą pasitelkdamas natūralius neurobiologinius 
ir epigenetinius procesus. 
 
1999 m. liepos 15 d. laikraštyje "Die Zeit" ponia Bode dviprasmiškai 
parašė pasipūtimo ir diskreditacijos persmelktame straipsnyje su 
antrašte "Spinnerpotenz": "Liedtke yra komunikabilus" ir vienu sakiniu 
piktybiškai paaiškino meno formulę.  
 
Leonardas da Vinčis, kuris kūrė savo darbus žinodamas, kaip veikia 
formulė, apie procesą, kai dirbama su šiomis žiniomis mene, sakė: 
"Matyti ir suprasti yra tas pats". 
 
2005 m. išleidau knygą apie parodos "Art Open" uždarymą, pavadintą 
"Code Liedtke", kurioje iš mano perspektyvos paaiškinamos parodos 
uždarymo aplinkybės. Meno formulė buvo teisinga ir atlaikė bet kokį 
tolesnį empirinį milijonų meno kūrinių tyrimą, kurį atliko tiek 
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mokslininkai, tiek žymiausi meno istorikai. Tačiau ši formulė niekada 
nebuvo viešai aptarta. Vokietijoje tiesiog nežinoma, kad formulė 
egzistuoja, o informacija apie ją gyventojams neteikiama, arba, jei apie 
ją užsimenama, tai paviršutiniškai ir piktybiškai, nesigilinant į formulės 
žinią ir poveikį.  
 
Ar meno formulė ir atvira paroda meno istorikams visa jėga prasiveržė 
per daug paprasto visų menų iššifravimo gyventojams metodu, kaip 
nežmoniškos ir šimtmečius išlaikytos žinių sienos, saugančios 
intelektualų atskyrimą nuo proletariato, pažeidimas, kad pastarieji 
galėtų tik piktybiškai ir neteisėtai reaguoti į atvirų meno parodų 
uždarymą? Bejėgiškas ir iki šiol antisocialus meno istorikų ir 
žiniasklaidos elgesys, kaip vėliau pastebėta, buvo meno istorijos 
formulės pagyrimas. 
 
Ar 1999 m. Vokietijoje sąmoningai nenorima laisvo asmenybės 
vystymosi per kūrybinį intelektą ir daugiau demokratijos? Jei 
vadovaujantys politikai nėra tinkamai informuoti savo patarėjų 
menotyrininkų, gyventojų kūrybiškumo skatinimą turite paversti 
viršininko reikalu, nes nuo meno formulės įdiegimo priklauso visos 
šalies vystymasis. ES tai suprato ir 2009-uosius paskelbė žmonių 
kūrybiškumo skatinimo metais. Tai buvo nenaudinga, nes apie meno 
formulės egzistavimą politikai nesužinojo. 
 
Nobelio taikos premijos laureatas: 

 
"Tikiuosi, kad jūsų novatoriškas požiūris paskatins daugelį žmonių plačiau ir 

betarpiškiau susipažinti su 
 su menais.  

Manau, kad mūsų laikais tai ypač svarbu. 
 ir kilnus uždavinys." 

 
Michailas Gorbačiovas 

Nobelio taikos premijos laureatas / atviros meno parodos "Código Universo" mecenatas 

 
Kodėl, nepaisant Apšvietos, etinė visuomenių raida tokia 
sudėtinga?  
 
Ar istorijoje įsišakniję mąstymo tabu trukdo mūsų 
vystymuisi? 
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Atidžiau pažvelgus ir atsižvelgus į naujus neuronų ir epigenetinių tyrimų 
rezultatus, paaiškėja, kad per tūkstančius metų mūsų mąstymo 
pagrindu buvo neuronų ir epigenetiniu požiūriu iš anksto suformuoti 5 
"slapti minties tabu", kuriuos dabartiniu metu nuolat pritaiko 
žiniasklaidos informacija kartu su selektyviu suvokimu, suderintu su 
epigenetiniu išankstiniu formavimu, todėl per šias išimtis, o naujausiais 
laikais - per žiniasklaidos baimę dėl ateities - galėjo išsivystyti naujasis 
nacionalsocializmas. Tačiau tai pasakytina ne tik apie Vokietiją, bet ir 
apie visas grupes, visuomenes ir šalis. 
 
Šie mąstymo tabu yra tokie paprasti ir taip užkoduoti, kad net 
negalime jų atpažinti kaip mąstymo draudimų ar tabu. Geriausiu 
atveju juos atpažįstame kaip religinius įsakymus, tradicijas, 
politines nuomones ar standartines frazes, bet ne kaip senus 
epigenetinius įspaudus, kurie išliko iki šių dienų ir kurie vis iš 
naujo atsinaujina ir keičiasi dėl ritualų, tradicijų ir informacijos.  
 
Žmogaus etiniam vystymuisi neišvengiamai reikia pradėti antrąjį 
nušvitimą ir sulaužyti 5 tabu. 
 
 
5 mąstymo tabu: 
 
1 tabu - įdomi tik neigiama žiniasklaidos 
informacija.  
Skaitytojai ir žiūrovai to nori. Žiniasklaidos duomenys tai įrodo. 
Turime spaudos laisvę.  
 
Tikrovė  
Žiniasklaidos, filmų ir žaidimų pramonės kuriama ir skleidžiama baimė, 
pernelyg akcentuojant trikdantį turinį (išgalvotą ar neišgalvotą), mažina 
kūrybiškumą ir intelektą dėl neigiamo neuronų tinklo kūrimo gavėjų 
smegenyse. Ji perteikia vienpusišką neigiamą pasaulio vaizdą ir 
genetiškai sukuria stiprią priklausomybę nuo neigiamų naujienų, 
depresijos, agresijos, karo, taip sukurdama neigiamos informacijos 
spiralę kaip selektyvaus suvokimo sistemą. Nepriklausomai nuo 
genetiškai per milijonus metų išaugusio riboto savo jutimo organų 
suvokimo diapazono iki maždaug 100 metrų (iš šiuolaikinių pranešimų 
ir iš girdėtų kalbų - iki maždaug 100 km be nuotraukų) žmonių 
sąmonėje žiniasklaida sukuria baimę keliančią informaciją apie pasaulį 
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(gerokai viršijančią mūsų genetiškai duotų jutimo organų diapazoną), 
todėl mūsų smegenyse globalios, taigi beveik neišvengiamos šio 
pasaulio grėsmės sukuriamos kaip realios, o neigiamas selektyvus 
žiniasklaidos suvokimas patvirtina šią "kraštutinę pasaulėžiūrą". 
Tyrimais įrodyta, kad tampame agresyvūs arba depresyvūs, arba ir 
agresyvūs, ir depresyvūs, ir depresyvūs, o tai gali epigenetiniu būdu 
atsispindėti mūsų genų programose, taigi ir mūsų bei mūsų vaikų 
elgesyje.  
Kadangi esame genetiškai (iš anksto) užprogramuoti neigiamai 
rūšį saugančiai informacijai dėl evoliucijos priežasčių, esame tarsi 
priklausomi, esame patekę į genetinės baimės spąstus, kurie prieš 
milijonus metų susiformavo siekiant apsaugoti rūšies išsaugojimą, 
tačiau dabar, pasitelkus valdančiuosius ir žiniasklaidą, gali būti 
nukreipti prieš mūsų evoliuciją ir sveikatą. Šios senosios genetinės 
programos, kurių tiesioginis informacijos ratas per jutimo organus yra 
50-250 metrų, o pagal girdėtą perduodamą informaciją - netiesioginis 
informacijos ratas siekia apie 100 km, naudojamos valdžiai įgyvendinti, 
išnaudoti ir cirkuliacijai didinti, visuotinai skleidžiant baimę sukeliančią 
informaciją. Visą baimę keliančią pasaulio informaciją žiniasklaida 
perneša į mūsų smegenis, kurios nėra genetiškai paruoštos visuotinei 
neigiamos informacijos masei ir įvairovei. Turime laukti tolesnės 
informacijos pagal savo genetinę rūšies išsaugojimo programą (mūsų 
genų programa sukuria priklausomybę nuo tolesnės neigiamos 
informacijos). Kai jau esame priklausomi nuo savo genų programų 
ieškoti priežasčių ir sąsajų su informacija, kuri mums kelia nerimą, 
blokuojami mūsų kūrybiniai gebėjimai. Visam laikui įsivyrauja 
beviltiškumas, depresija, pojūčių trūkumas, psichinės ir fizinės ligos. 
Kaip rodo mūsų istorija, tik nedaugelis žmonių šioje valstybėje gali 
išvystyti išeitį, vaizduotę ir pasitikėjimą ateitimi. Nuolat ieškome 
daugiau priežastinės informacijos apie baimę keliančią neigiamą 
informaciją žiniasklaidoje, kad atgautume savo galią veikti ir vėl 
galėtume kūrybiškai spręsti. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Atlikus didžiausią visų laikų slaptą psichologinį tyrimą, kuriame 
dalyvavo beveik 700 000 tiriamųjų, 2014 m. "Facebook" vienai daliai iš 
700 000 naudotojų siuntė teigiamas naujienas, o kitai daliai - 
neigiamas. Rezultatas: neigiamos naujienos daugeliui naudotojų sukėlė 
depresiją ir (arba) agresyvias emocijas, o kiti naudotojai pranešė apie 
teigiamas emocijas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Šis IQ mažinimas turi tūkstantmetę tradiciją  
nuo viešų egzekucijų (kuriose turėjo ar galėjo dalyvauti aukšti 
pareigūnai ir gyventojai), nukryžiavimo, sudeginimo, užmėtymo 
akmenimis ir t. t. iki šiandieninių viešų nusikaltėlių "egzekucijų" 
spaudoje, televizijoje ir socialiniuose tinkluose. Šiandien IQ mažinimo 
"užduotį" sąmoningai ar nesąmoningai perėmė žiniasklaida. 
 
Žiniasklaidoje užkirtus kelią diskusijai apie ženklinimo prievolę (kaip, 
pvz., dėl tabako...) dėl neigiamos, intelekto koeficientą mažinančios 
žiniasklaidos informacijos, gyventojų intelekto koeficientas dar labiau 
neuroniniu požiūriu sumažėja. Spaudos laisvė išsaugoma privalomai 
ženklinant sveikatai ir intelekto koeficientui žalingą informaciją. 
 
 
Tabu 2 - Nėra jokios taisyklės ar paprastos 
meno formulės. 

 
Tikrovė 
Taip skleidžiamas klaidingas teiginys apie meno esmę užkerta mums 
kelią tapti kūrybingesniems per meno kūrinius (per veidrodinius 
neuronus smegenyse) ir taip užkerta kelią - kaip rodo smegenų tyrimai 
ir epigenetika - nuolat optimizuoti savo neuronų tinklą per naujovių 
suvokimą ir didinti savo intelektą (taip pat žr. Nobelio premijas ir 
pastarųjų 20 metų tyrimų rezultatus genetikos ir medicinos srityse).  
 
Padaryti meną arba žmonių kūrybines galias neprieinamas 
pasaulio gyventojams, naudojant paprastą formulę:  
1.  baimės kurstymas mažinant IQ ir populizmas.  
2.  Atskirti menus ir kūrybines profesijas bei mokslinius tyrimus nuo 

įmonės ar visos šalies vystymosi. 
3.  skatinti liaudies arba grupinį socializmą ir diktatūrą valstybėje. 
4.  skatina depresiją ir fizines ligas arba nesugeba jų sumažinti 

gyventojų tarpe. 
 
Galimybė pataisyti pažeistus ir nutrūkusius neuronų tinklus, kuriuos 
sukuria neigiama informacija, neuronų "aplinkkelio remontu" 
pasitelkiant kūrybiškumą, kaip rodo tyrimų rezultatai, naudojant 
meno ir pažinimo formulę, vėl pagerinti IQ (tai galima lengvai patikrinti 
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empiriniais tyrimais), šis ryšys slepiamas nepranešant meno formulės 
(ir nors 100 tūkstančių teismų sprendimų visame pasaulyje dėl 
inovacijų ir autorių teisių kopijų meno formulė patvirtinama 
kiekvienu sprendimu, todėl visame pasaulyje teisiškai nekyla jokių 
abejonių dėl formulės teisingumo, be to, formulė yra įrodyta, kad 
meno istorijos požiūriu ji yra neginčijama), o tai kenkia gyventojų IQ 
vystymuisi. Taip pažeidžiami pagrindiniai įstatymai, daugelio valstybių 
konstitucijos ar baudžiamieji įstatymai, taip pat JT Žmogaus teisių 
chartija.  
 
Asmens vystymosi laisvės, fizinio ir psichinio integralumo, 
pagrindinių žmogaus teisių garantijų, kurias pažeidžia žiniasklaida 
ir valstybės per NESĄMONES, gyventojai negali reikalauti, nes jie 
net nežino apie šiuos padarinius (tabu 1) ir nėra bejėgiai, kad jų 
IQ, jų asmenybė, sveikata ir laisvė būtų mažinama nepriklausomai 
nuo sistemos per pažinimą ir meną, pasitelkiant paprastą prieigą 
"suprasti visą meną ir naujoves" su meno formule per tabu 2.  
 
Tautos atsigavimas įmanomas per trumpą laiką, nes muziejuose 
jau surinktos ir eksponuojamos tūkstantmečių naujovės ir meno 
kūriniai. Pirmą kartą savo istorijoje muziejai gali įgyvendinti savo 
misiją ir sulaužyti 1 ir 2 tabu, paskelbdami savo jau eksponuojamų 
kūrinių formulę, ir sukelti taikią revoliuciją per žinių evoliuciją bei 
įvykdyti naują socialinę, globalią visuomenės užduotį.  
 
 
Įveikus tabu pertraukas 1. ir 2.  
tabu 3, 4 ir 5 iškelia save žmogaus smegenyse, su nauju selektyviu 
suvokimu po pažinimo informacijos apie naujoves, neuronų lygus su, 
nes šis suvokimas yra genų užprogramuotas mūsų evoliucijos 
(NEUGAR) ir yra atrakintas meno formulė su neuronų intelekto 
apeina. Taigi baimės, agresyvumo, depresijos ir IQ sumažėjimo apimti 
gyventojai tapo praeitimi. Tiesioginė demokratija rado kelią į naują, 
geresnį pasaulį arba mūsų pozityvią raidą, išleidusi Meno formulę (taip 
pat žr. knygą "Etiškas kapitalizmas"). 

 
Ši meno formulė, kaip atviro meno parodos koncepcijos šerdis, ne tik 
žavi meno žinovus, bet ir gamtotyrininkus, kuriems ji yra labai svarbi." 

 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 

Heseno žemės muziejaus Darmštate direktoriaus pavaduotojas 
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Kaip šie du pagrindiniai tendencijas nustatantys bulvariniai 
leidiniai patenka į visuomenės akiratį: 
1.  per meno parodą: i = E = MC2 -Antrasis nušvitimas-  
2.  per visame pasaulyje pastebimą architektūrinį taikos ženklą - 

"Globalpeace Campus". 
3.  moksliškai įrodytas empirinis įrodymas, kad Dievas arba kūrinija 

egzistuoja  pagal formulę: i = E = MC2. 
4.  per galimą tikinčiųjų bendruomenių integraciją į pasaulinę religijos 

konstituciją. 
5.  visų žmonių priesaika žiniasklaidoje ir prieš kūriniją, kad tikintieji ir 

netikintieji turi neribotą teisę į sveiką, nuolatinį ir laisvą gyvenimą 
su visomis galimybėmis vystyti savo asmenybę ir yra saugomi 
priesaikos kaip kūrėjo žinovo.  

 
 
Šie trys tabu gyventojų smegenyse pakyla, kai sulaužomi 1 + 
2 tabu. 
 
3 tabu - Negalite suprasti begalybės.  

 
Tikrovė 
Pareiškime nepaminėti begaliniai ištekliai ir energija moksliniams 
tyrimams. Beveik begalybės nebuvimo tyrimai sukuria, organizuoja ir 
įtvirtina sąmonę apie ribotus išteklius, nerealias ateities baimes, atskirtį, 
erdvinius ir  
Išteklių paskirstymo karai. 
 
 
 

 
4 tabu - Dievo arba kūrinijos negalima 
suprasti. 

 
Tikrovė 
Todėl "žmogus kūrėjas" "rūšiuojamas" tik kaip darbininkas, religinės 
bendruomenės ar ideologijos narys, vartotojas ir subjektas ar rinkėjas, 
o jo aktyvus vaidmuo visos žmonijos labui yra gerokai apribotas ir 
sumažintas, nors visų visuomenių moksliniai tyrimai ir evoliucija 
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(nepaisant jų laikinų regresų) įrodo ir mums atskleidžia priešingas 
tiesas apie žmogų kaip savo pasaulio kūrėją. 
 
5 tabu - rojaus žemėje neįmanoma sukurti dėl 
blogųjų žmogaus pusių. 
 
Tikrovė 
Tai netiesa, kaip rodo epochos po Apšvietos ir ypač pastarųjų 
penkiasdešimties metų įvykiai. Taip siekiama nuslėpti ir atitraukti 
dėmesį nuo fakto, kad dėl kūrinijos galios, žmogaus kūrybiškumo ir 
žmonijos evoliucijos jau seniai siekiame sukurti rojų žemėje visiems 
žmonėms.  
 

• Gyvename beveik dvigubai ilgiau nei prieš 150 metų.  
• Vis daugiau mašinų perima sunkius ir monotoniškus darbus.  
• Palyginti su ankstesniais laikais, mums sekasi vis geriau ir geriau 

(net besivystančiose šalyse).  
• Jei tinkamai paskirstysime maistą, pagamintų maisto produktų 

pirmą kartą užteks visiems žmonėms.  
• Pirmą kartą turime 10 milijonų tonų gyvosios smegenų masės, 

kurią galime sujungti į vieną tinklą per "antrąjį nušvitimą" nauju ir 
kūrybiškesniu būdu mūsų evoliucijos labui ir kurios intelektinius ir 
materialinius pasiekimus (inovacijas) galime labiau panaudoti 
kartu.  

• Protas ir kūrybiškumas taps mūsų nauju, begaliniu energijos ir 
išteklių šaltiniu, kuris augs su kiekvienu nauju žmogumi, gimusiu 
"antrojo nušvitimo" amžiuje. (taip pat žr. Harvardo universiteto 
profesoriaus Steveno Pinkerio knygą "Apšvieta dabar"). 

 
Dėl 5 tabu gyventojų intelektas ir kūrybiškumas jau 
tūkstantmečius susiduria su epigenetinėmis iš anksto nulemtomis 
intelekto stotelėmis. Šios stotelės - kartu su melagingomis 
naujienomis žiniasklaidoje - lemia IQ mažinimą, išnaudojimą ir 
lengvą gyventojų kontrolę. 
 
Atsižvelgiant į globalizuotos ir modernios visuomenės reikalavimus, šie 
penki mąstymo draudimai kurti naują etišką pasaulį, kuriame būtų 
sveikata ir gerovė visiems žmonėms, yra didžiausi mūsų įkaitai, dėl 
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kurių kyla karai ir kurie vėl ir vėl stabdo mūsų evoliuciją, dėl kurių 
diktatūros ir karai tampa įmanomi. 
 
Atpažintas pavojus, išvengta pavojaus  
 
Galime įgyvendinti antrąjį nušvitimą ir tiesiogiai, be revoliucijos ir 
taikiai internetu panaikinti 5 mąstymo tabu ar draudimus. 
 
Kai su "Meno formule" pradėsite "Antrąjį nušvitimą", iš karto pasieksite 
šiuos matomus rezultatus:  
 
1. Meno formulė kaip "antrosios Apšvietos" šerdis išsklaido senųjų 

kultūrų misticizmą ir mįsles. Mes žinome, iš kur atėjome ir kur 
žmonija eis ateityje. Ateities baimės ištirpsta. 

 
2. Pritaikius šią formulę ir žiniasklaidoje paskelbus neigiamą 

informaciją, visuomenėje gali susiformuoti etinis kapitalizmas 
"antrosios Apšvietos" laikotarpiu. 

 
3. Su "Antruoju švietimu" prasideda visų žmonių kūrybiškumo ir 

intelekto ugdymas, kuris lems didesnę demokratiją ir naujus, tvarius 
išradimus.  
Ekonomika vystysis veidrodiniu atspindžiu ir tvariai kartu su 
gyventojais bei holistinio supratimo prasme. 

 
4. Ši formulė, naudojama kaip "antrojo nušvitimo" priemonė, parodo 

sprendimus žmonėms, kurie nori pas mus atvykti, ir atskleidžia, 
kaip jie ne apsunkina, o palengvina mūsų socialines sistemas. 

 
5. Naudojant formulę ir "antrąjį nušvitimą" kuriama praktiškai 

prieinama, nemokama epigenetinė programa, kuri visiems 
prieinama interneto portale ir skirta sveikimui, sveikatai ir ląstelių 
atjauninimui.  

 
6. Remiantis šia formule, po "antrojo nušvitimo" tampa įmanoma 

įgyvendinti visų religijų taikaus sambūvio koncepciją, pavadintą 
"Globalpeace Campus". 

 
Jau po šešių mėnesių nuo formulės įdiegimo ir "antrojo nušvitimo" 
pradžios galėsime pastebėti pirmuosius gyventojų rezultatus. 
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Tada žmonės yra aktyvesni, labiau motyvuoti.  
ir sveikesni.  
ir gyventi ilgiau; 
ir jie ilgai ir laimingai gyvena:  
mažiau nerimo, 
mažiau psichinių sustojimų ir beviltiškumo jausmo, 
mažiau depresijos, o tai mažina savižudybių skaičių, 
mažiau nusikaltimų ir agresijos, 
daugiau gerovės 
(tai galėsime pamatyti iš statistikos po vienerių ar dvejų metų); 
 
tada jie turėjo:  
daugiau kūrybiškumo,  
daugiau intelekto, 
daugiau užuojautos, 
aukštesnę socialinę sąmonę,  
daugiau ir geresnių kasdienio gyvenimo ir visuomenės problemų 
sprendimų, 
jie pateiks daugiau išradimų, 
jie vis aktyviau dalyvaus savo šalių politikoje ir demokratijoje. 
 
Etiniame kapitalizme bus plėtojama nauja demokratijos samprata - 
pasaulinė teminė ir faktinė internetinė demokratija, taip pat etinis 
įmonių, žmonių ir valstybių balansas. Už baimės kurstymą bus 
baudžiama kaip už patyčias. Į pagrindinių įstatymų ir konstitucijų dvasią 
bus atsižvelgta įtraukiant meno formulę į mokyklines pamokas, taip pat 
baimę ir ligas sukeliančią informaciją atpažįstant specialiai parengtose 
žiniasklaidos priemonėse. Toks turinys bus pažymėtas įspėjamaisiais 
užrašais, kaip ir tabako gaminiai, vaistai, maisto produktai ir t. t., taip 
prisidedant prie aplinkos apsaugos. - tai padės užtikrinti lygias 
galimybes visiems. 
 
Galiausiai religijos pasirašys religinę konstituciją, kurioje bus įtvirtinta 
visuotinė taika tarp religijų ir pripažintos žmogaus teisės. 
 
Norintiems balsuoti žmonėms bus suteiktas leidimas balsuoti. Partijos 
nebeteiks ministrų, o tik parengs temas, kurios laikomos aktualiomis 
atitinkamuose rinkimuose, naudodamos informacinius filmus (su faktų 
patikrinimu). Leidimas balsuoti šiais klausimais bus suteiktas, kai 
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internete bus akivaizdžiai peržiūrėti ir suprasti asmeniniai informaciniai 
filmai atitinkamais rinkimų klausimais. 
 
Tuomet balsuoti galės visi, kurie turi atitinkamos temos balsavimo 
licenciją. Kiekviena rinkėjo licencija bus individualizuota ir turės 
skirtingas biologinės prieigos charakteristikas. Ministrai bus nepartiniai 
profesionalai, kuriuos atrinks ir paskirs nepriklausomos įdarbinimo 
agentūros. Ministrus skirs ministrų grupė. 
 
Žmonės, būdami sąmoningi ir naudodamiesi savo protu, kuris nebėra 
blokuojamas, galės padaryti savo gyvenimą ir valstybę vis geresnius ir 
geresnius. Žmonės, kuriems valstybė nerūpi, kurie neturi rinkėjo 
pažymėjimo arba nebalsuoja, dėl didesnių valstybės pastangų 
sumokės apie 10 proc. daugiau mokesčių. 
 
Demagogai ir diktatoriai nebeturės terpės demokratijoje, kurioje ne 
kurstomos baimės dėl ateities, bet kuriami sprendimai ateičiai ir kurioje 
per žiniasklaidą negali būti skleidžiamos baimės, ypač tos, kurios 
aktyvina instinktus ir naikina kūrybiškumą. 
 
Mūsų ateitis  
"Metaduomenys" bus paskelbti ir prieinami visiems, kad būtų galima 
kurti etiškų projektų ir įmonių balansus bei kurti optimizuotus ir tvarius 
produktus ir koncepcijas. Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) 
metaduomenys priklauso visiems žmonėms! 
 
Žmonės galės gyventi beveik amžinai. 
Visi ištekliai bus gausiai prieinami visame pasaulyje dėl žmonijos 
kūrybiškumo - dar labiau didėjant pasaulio gyventojų skaičiui (kaip jau 
buvo įrodyta praeityje). 
 
Ką dar reikia padaryti?  
Tapkite suverenūs, prisilieskite prie ateities be baimių ir pradėkite 
"Antrąjį nušvitimą". 
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Galime rinktis tarp 
 

Kapitalizmas Diktatūros 
su utilitaristiniu požiūriu. 

 
 

arba statyba 
 

Tiesioginės demokratijos 
laisvėje, tvarioje aplinkoje, ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. 

Gerovės gyvenimas visiems 
 
 
 
 
 
1) Kaip ir viduramžiais: Bažnyčia pretendavo į aiškinimo suverenumą ir tvirtino esanti vienintelė 
kūrinijos atstovė. Tikintysis turėjo tikėti. Nieko daugiau. Jis turėjo pajungti savo protą bažnyčios 
dogmoms. Jei savarankiškai mąstantis ar laisvai mąstantis žmogus nepaklusdavo, jis būdavo 
pašalinamas iš religijos kaip eretikas, sudeginamas ar kitaip nužudomas. Bažnyčios istorija taip 
pat rodo, kad aukščiausi tikėjimo atstovai per dogmas ir tikėjimo aiškinimus inkvizicijos laikais 
nutolo nuo kūrinijos, prieštaravo pačiai kūrinijos prigimčiai ir ištirpdė kūriniją aiškinamuoju 
viešpatavimu, į kurį pretendavo šiame pasaulyje. Viduramžiais gyventojų dvasinis ir sveikatos 
vystymasis sustojo arba sumažėjo. Tai galėjo baigtis tik po ilgo švietėjiško proceso ir revoliucijų, 
nes gyventojai patys mokėsi skaityti ir rašyti nuo spausdinimo pradžios iki XVIII a. pabaigos.  
  
Šiandien netikintis menu žmogus, kuris abejoja menotyrininkų žodžiais: "Kad nėra paprasto 
būdo ir meno formulės, pagal kurią gyventojai galėtų suprasti meną, o tik tikėjimas konkretaus 
meno istoriko apibrėžimais sukuria meną", ir tai išreiškia, patiria savotišką mobingo arba 
ignoravimo procesą. Tačiau tai taip pat įrodo meno istorikų pretenzijas į išskirtinį atstovavimą ir 
išskirtinę žmogaus kūrybos interpretacinę suverenitetą, o tai, be kita ko, dėl savavališkumo lems 
menininkų kūrinių atsiradimo, meno istorijos raidos, taip pat IQ raidos ir gyventojų inovacinės 
galios apribojimus (o ne laisvę kūrybos esmei).  
 
Meno istorikai neabejoja, kad menas yra kūryba. Tačiau reikia atskirti objektyvų meną, kuriame 
pateikiama nauja informacija vaizduojamojo meno istorijoje ir kuris yra meno istorijos evoliucija, 
nuo kūrinių, kuriuose nėra jokių naujovių meno istorijoje, bet kurie tik sukelia arba sukelia naują 
individualią informaciją kaip subjektyvus meno kūrinys įvairiems pasaulio žiūrovams. Joks meno 
istorijos kūrinys, joks objektyvus meno kūrinys nesukuriamas subjektyviai interpretuojant 
subjektyvų meno istoriko ar meno žiūrovo vaizduojamojo meno kūrinį, jei pats kūrinys nerodo 
jokių vaizduojamojo meno naujovių. Subjektyvus + subjektyvus = subjektyvus vaizduojamojo 
meno kūrinys. Kita vertus, subjektyvi vizualiojo meno kūrinio interpretacija, neturinti jokių 
naujovių pačioje meno istorijoje, gali būti objektyvus meno kūrinys literatūroje dėl savo 
interpretacinių tekstinių naujovių.  
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Nors meno kūrinių interpretacijos leidžia nustatyti literatūros meno stilių, jos negali subjektyvųjį 
meną, kopijas, plagiatus ir vaizduojamojo meno puošybą identifikuoti kaip objektyvius meno 
kūrinius, nes juose nėra būtinų dviejų tarpusavyje susijusių ir vienas kitą pagrindžiančių 
objektyviems meno kūriniams būdingų formos ir turinio naujovių.  
Vaizduojamojo meno srityje aiškumo suteikia riba, skirianti objektyvųjį meną nuo subjektyvaus 
meno ir vaizduojamąjį meną nuo literatūros apie "interpretacinį meną" kaip galimą 
savarankišką meno kryptį. Meno istorikai turėtų žinoti šias skiriamąsias linijas iš savo studijų, nes 
kitaip jie nekreipė dėmesio į pamokas. Meno istorikams, kurie žino apie meno skiriamąsias linijas 
ir neatsižvelgia į jas savo interpretacijose bei neskelbia jų meno kūrinių vertinimuose, yra 
sukčiavimas dezinformacijos būdu ir bendrame genetikos, epigenetikos, sveikatos, 
demokratijos ir laisvės, taip pat socialinės raidos kontekste; ASOCIALUS, taip pat padedantis 
vergauti ir išnaudoti gyventojus bei pažeidžiantis Vokietijos pagrindinį įstatymą, daugelio 
valstybių konstitucijas ir baudžiamuosius įstatymus, taip pat JT Žmogaus teisių chartiją. 
 
To nereikėtų suprasti klaidingai. Visi menai, meno kryptys ir meno interpretacijos yra būtini ir 
svarbūs, kad visuomenė būtų pakelta iš skirtingų išsilavinimo ir kūrybiškumo lygių, iš savo 
amžiaus, kultūros ir ankstesnio išsilavinimo sąmonės platformų ir kad būtų atskleista ir paskatinta 
visuomenės inovacinė galia arba kūrybiškumas, pasitelkiant visas platformas apimančią kūrybos 
formulę. Tačiau tai nepavyks, jei naujovių, kūrybiškumo ir kūrybos meno srityje ribos išsitrins, nes 
genetiškai susiformavęs selektyvus naujovių suvokimas negali jų suvokti ar suprasti, todėl 
veidrodiniai neuronai smegenyse negali atlikti savo užduoties išsaugoti rūšį ir evoliucionuoti 
žmogų, kad jis pats taptų kūrybingesnis perimdamas suprastas naujoves. Vidinei kūrybos esmei 
ir principui prieštaraujanti savivalės migla ištirpsta meno žiūrovo sąmonėje suvokus ir pritaikius 
kūrybos galią, kai meno ribos nublanksta, sumišusios su klaidinga informacija. Anot Josepho 
Beuyso, tolesnei visuomenės raidai (socialinei skulptūrai) mums reikia aiškiai apibrėžtos meno 
formulės, kuri kūrybą kūrinyje padarytų visiems matomą pačiu paprasčiausiu būdu. Kadangi 
valstybė, mokyklų sistemos ir klasikinė žiniasklaida iki šiol neskelbia meno formulės, tolesnį 
švietimą gali suteikti meno paroda su formule i = E = MC2, pateikiama naujojoje žiniasklaidoje.  
 
Kaip per daugiau nei tris šimtmečius nuo spaustuvės atsiradimo žmonės turėjo patys išmokti 
skaityti ir rašyti be valstybės pagalbos, taip šalių gyventojai, pasitelkę naująsias medijas, 
išsilaisvins nuo neuroninio kūrybiškumo perdavimo per meno formulę. Tai vėl nebus daugiau nei 
300 metų trunkantis procesas, bet gali įvykti kiekvienoje šalyje, surengus parodą muziejuose arba 
pasitelkus naująją žiniasklaidą ir meno formulę per 3 mėnesius.  
 
Perdavus kūrybiškumą ir kūrybą gyventojams, agresija, depresija, ligos, skurdas, karas, 
terorizmas, fašizmas, rasizmas, išnaudojimas, atskirtis ir nusikalstamumas dar labiau ištirpsta. 
Holistinis švietimas, humanizmas, sveikata, gerovė, klestėjimas ir gyventojų laisvė per kelerius 
metus tampa aiškiai išmatuojami ir suteikia demokratijai lemiamą atsinaujinimo galią etinei 
holistinei žmogaus ir gamtos ateičiai.  
 
 
2.) Objektyvus menas yra visa, kas meno istorijoje sukuria naujas objektyvias žinias, kurias per 
kūrinį kaip naujai sumanytą, kaip pripažintą ar dar nepripažintą formos ir turinio naujovę meno 
istorijoje, taip pat per meno istoriją per kūrinyje esančias naujoves meno raidos dokumentacijoje 
kaip žinias gali empiriškai įrodyti bet kuris meno istorijos žiūrovas su nauju kūriniu. Šis naujovių ir 
naujų neuronų tinklų tikrinimo procesas vyksta ne tik subjektyvaus žiūrovo smegenyse per meno 
formulę, todėl taip pat yra subjektyvaus poveikio, bet ir objektyviai dokumentuojamas gamtos 
moksluose per meno istorijos naujoves, nes meno kūriniai savo istorijos naujovių pažinimo 
procesą rodo už žiūrovo smegenų ribų, viešai muziejuose. Taigi muziejuose esantys kūriniai 
dokumentuoja objektyvų meno istorijos raidos procesą. Todėl bet koks objektyvus dalykas gali 
būti menas, galintis papildyti meno istoriją formos ir turinio naujovėmis. Perduodant pripažintą 
kūrybiškumą, tuo pat metu vystosi ir meną suprantančio asmens sąmonė arba IQ, nes 
smegenyse susidaro milijonai naujų neurobiologinių tinklų. Jei šis procesas su meno formule bus 
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perduotas gyventojams, gausime humanistines, ekonomiškai klestinčias ir demokratines 
visuomenes. 
Objektyvus menas = naujovės meno istorijoje / pokytis meno istorijoje / žiūrovo sąmonės 
pokytis įmanomas per objektyvų meną, kuris vis dėlto kiekvienam žiūrovui gali sukelti skirtingus 
subjektyvius pokyčius ir įžvalgas.  
Subjektyvus menas - tai, ką meno ekspertai skelbia menu (tačiau tai nėra objektyvus menas) 
arba ką žiūrovas suvokia kaip meną, ir subjektyvi, nuo meno istorijos nepriklausoma patirtis 
individo sąmonei, kuri per suvokiamą arba per kūrinį sukelia naujas mintis žiūrovo sąmonėje ir 
per veidrodinius neuronus leidžia sustiprinti arba sukurti naujus neurobiologinius smegenų tinklus.  
Subjektyvus menas = dekoracija, ne menas, kopija = jokių meno istorijos naujovių / 
Subjektyvus menas lygiai taip pat gali pakeisti žiūrovo sąmonę. Todėl nuo žiūrovo sąmonės žinių 
ir vaizdinių evoliucijos būsenos (kokias meno kūrinių naujoves žiūrovas žino) priklauso, ar 
Subjektyvaus meno kūrinio naujovę jis atpažįsta kaip naują informaciją. Tai biologinis evoliucinis 
procesas: tik naujos žinios keičia žiūrovo neuronų tinklą.  
Subjektyvus menas ir objektyvus menas kiekvienam žiūrovui gali sukelti skirtingus mąstymo 
procesus ir neuronų tinklus. Tačiau, priešingai nei objektyviajame mene, subjektyviajame mene 
šį meno kūrinio procesą galima nustatyti tik subjektyviai, visų pirma paties žiūrovo, naujomis 
atpažįstančio žiūrovo smegenų vaizdavimo procedūromis arba žiūrovo IQ testais.  
Kita vertus, objektyviajame mene informacija apie naujoves meno kūrinyje yra viešai ir 
moksliškai empiriškai prieinama ir suprantama visiems žmonėms muziejuose per patį kūrinį ir 
meno istoriją. Todėl iki šiol trūko menų supratimo rakto (menų ABC teorijos ir visiems žmonėms 
lengvai suprantamos grafinės menų formulės), taip pat informacijos, kad menų supratimas nėra 
duonos ir sviesto prabanga, bet iš karto lemia neuronų kūrybiškumo, intelekto ir sveikatos 
pagerėjimą, taip pat gerovės augimą, o tai sudaro palankias sąlygas diktatoriškų valdžios 
sistemų kūrimui ir palaikymui bei kenkia demokratijai.  
 
3.)Dėl nuolatinį ateities nerimą keliančios informacijos nervinėse ląstelėse įvyksta mutacijos - 
nepaisant Flynno efekto, gavėjų intelekto koeficientas laikinai stipriai, bet latentiškai mažais 
žingsneliais visam laikui sumažėja. Taip pat žr. internete pateiktus mokslinius tyrimus apie: 
nerimą, depresiją, lėtines kančias, agresiją, savižudybes, IQ mažėjimą, terorizmą, karus ir 
genocidus. Fondas "Fundacion Liedtke" nori sukurti nepriklausomą daugiametę mokslinę studiją, 
kurioje būtų apibendrintas įvairių baimių ir kūrybiškumo blokadų priežasčių ir jų poveikio bei 
sąveikos su žmonėmis konglomeratas, gautas atlikus daugybę mokslinių empirinių tyrimų. Šio 
tyrimo turinys ir tikslas - šalių katalogas, kuriame fiksuojamos ir klasifikuojamos gyventojų baimės 
ir kūrybiškumo blokados būsenos, jos siejamos su šalyje suteikiamomis žmogaus teisėmis, 
gyventojų IQ vidurkiu, savižudybių skaičiumi, nusikalstamumu, rasine ir ksenofobija, populizmu, 
žiniasklaidos laisve, Pizos tyrimų rezultatais, susijusiais su šalies demokratija ir politika, ir jie 
vertinami siekiant įgyti naujų įžvalgų ir sprendimų, kaip galėtume kurti etiškesnį pasaulį ir kaip 
visi žmonės galėtų geriau jame gyventi. 
 
4.)Žiniasklaidos, kaip ir nacių laikų banditų, vykdomas ateities baimės programavimas yra giliai 
įsišaknijęs Vokietijos gyventojuose ir epigenetiniu būdu susijęs su tuo metu egzistavusiomis 
geresnio gyvenimo nacių imperijoje priežastimis ir klaidingai matytomis geresnėmis kolektyvo 
galimybėmis, pavojumi savo gyvybei dėl simpatijų ir artumo bei persekiojamųjų idėjų, su 
galimybe praleisti gyvenimą koncentracijos stovyklose iki mirties arba nužudymo. 

 
5.) Epigenetikos ir meno ryšys - 1999 m. valdžioje buvusių politikų nesugebėjimas sustabdyti 
Antrosios Apšvietos, uždarant meno parodą, todėl senojo epigenetinio antisemitizmo, rasizmo ir 
kitaip mąstančiųjų išstūmimo pėdsako nepavyko pašalinti meno formule. Ši formulė simbiozės 
būdu pašalina visus nenatūralius genetikos, neurobiologijos, kultūrų, visuomenių, turtingųjų ir 
vargšų arba senų ir jaunų žmonių apribojimus. Tai simbolizuoja priešybių sąjungą, kuri 
patvirtinama, kai žinios patenka į pasąmonę ir iš čia formuoja sąmoningą mąstymą. Selektyvus 
suvokimas vėl pritaikomas smalsumui, kūrybiškumui, naujovėms ir mąstymo bei 
pasąmonės evoliucijai. "Šiukšlių informacija", kurioje nėra jokių naujovių ir žinių apie 
evoliuciją arba kuri sukelia baimes, prasiskverbia pro sąmonę, neranda kelio į pasąmonę ir gali 
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tik sunkiai formuoti depresijos, neurozės ar IQ sumažėjusio ir išoriškai nulemto užprogramuoto 
požiūrio minčių lizdą, nes ši evoliucijos informacija selektyvaus suvokimo po pažinimo nėra 
suvokiama kaip reikšminga ir netgi jai prieštarauja. Visuotinis meno formulės įdiegimas 
kiekvienoje šalyje (o kiekviena šalis turi savo istoriją) panaikintų rasizmą, antisemitizmą ir fašizmą, 
epigenetiniu būdu panaikindamas meno ir meno skiriamąsias ribas tarp meno ir žmogaus, 
padidindamas gyventojų kūrybiškumą, intelektą ir empatiją.  
 

6.) Remiantis naujais neuronų ir epigenetinių tyrimų rezultatais, iš meno kūrinių sukauptas 
kūrybiškumas per veidrodinius neuronus smegenyse perduodamas gyventojams per meno kūrinių 
atpažinimą ir neutralizuoja proto, empatijos ir genetinių-psichinių gebėjimų mažinimą, slopinimą ir 
ribojimą. Ericas Kandelis 2000 m. gavo Nobelio medicinos premiją (kartu su Carlssonu ir 
Greengardu už signalų perdavimą nervinėse ląstelėse). Tolesni veidrodinių neuronų sąveikos 
smegenyse su genetika ir epigenetika tyrimų rezultatai po daugelio metų patvirtino teiginį: 
informacija, menas ir vaizduotė ugdo epigenetinį genų programų pertvarkymą, kad galėtume 
sėkmingai vystytis kintančioje aplinkoje. 
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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 



 

 
19 

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, 



 

 
24 

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 
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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 
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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 



 

 
30 

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 
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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. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




