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Suntem bucuroși să punem gratuit la dispoziția tuturor 
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Reînnoirea lumii  
prin cercetare și educație 
 
Informația este virus sau medicament 2003 
 
Informația ne schimbă sănătatea și societatea. Atacurile teroriste 
ne arată într-un mod înspăimântător ceea ce s-a pierdut în 
ultimele secole. A trebuit să învățăm că credințele și ideologiile 
care privesc înapoi pot duce la neant evolutiv, la disperare, la 
depresie și/sau la agresivitate.  
 
Timp de secole, interdicția reprezentării picturale a naturii și a lui 
Dumnezeu s-a manifestat prin interpretarea Coranului, astfel că 
a fost stabilită o interdicție a fanteziei în subdomeniile imaginației, 
ceea ce aduce și consecințe devastatoare pentru credincioși 
dacă poruncile religioase erau interpretate prea strict. Efectele 
pot fi înțelese dacă cineva echivalează ridicarea restricției asupra 
viziunii și creativității cu o transgresiune religioasă și transferă 
astfel munca pentru viitor doar lui Dumnezeu. 
 
Un astfel de transfer al puterii viitoare către Dumnezeu nu 
corespunde dezvoltării lumii, deoarece în evoluția conștiinței, 
intuițiile oamenilor au contribuit la faptul că dezvoltarea propriei 
lumi interioare, a rețelei neuronale a omului și a societății sunt 
întotdeauna aliniate cu lumea exterioară. Am putea spune, de 
asemenea, că natura, evoluția, puterea viitorului, viziunea, arta și 
creativitatea - toate vin de la Dumnezeu și, prin urmare, sunt 
lucruri la care oamenii au contribuit la dezvoltarea lumii. O 
separare strictă între Dumnezeu și ființele umane duce la 
binecunoscutele disonanțe ale credincioșilor (reducerea 
personalității, frici, depresii, dependențe și agresiuni) și astfel se 
consolidează puterea celor puternici prin misticism, așa cum s-a 
întâmplat în Evul Mediu în Europa și care a dus la persecutarea 
și arderea aducătorilor de cunoaștere în lumea creștină. În 
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perioada de dinaintea Coranului și înainte de interpretarea 
fatalistă a Coranului, care s-a impus mai târziu, în aceeași sferă 
culturală au fost produse realizări culturale și umaniste de înaltă 
ținută. Gândiți-vă, de exemplu, la piramide, la biblioteca din 
Alexandria, la poezie, astronomie, arhitectură, matematică, 
medicină și arte. 
 
 
O poruncă pentru oameni de a nu li se permite să își imagineze 
ceva necunoscut, evolutiv, lucruri, procese, sisteme, viitor, 
Dumnezeu, cu care se confruntă totuși zilnic, ca o necesitate sau 
ritual, sau de a nu li se permite să își urmeze intuiția, le 
blochează imaginația. Aceasta conduce la faptul că 
dependențele de stat și religie sunt inerente sistemului, deoarece 
construcțiile spirituale viitoare, neimaginate, nu sunt create în 
oamenii înșiși, ci populația trebuie să-și ia puterea din religie și 
din conducerea statului - din orientările și legile date de acestea. 
Adică, din cauza interzicerii imaginației, oamenii nu pot crea noi 
idei, imagini sau valori pentru ei înșiși într-o lume care privește în 
urmă și, prin urmare, nu pot construi idealuri contemporane 
pentru viitor, și asta în ciuda faptului că Hristos și Mahomed au 
fost ei înșiși mari vizionari și creatori de schimbare.  
 
Fără valori proprii și noi, nu există o modelare creativă și 
productivă a viitorului. Evoluția și prosperitatea, atât pentru 
individ, cât și pentru societate, sunt posibile doar cu dificultate din 
cauza limitărilor creativității și viziunii. Populația se oprește în 
stadiile de dezvoltare care îi sunt destinate sau nu se dezvoltă 
conform programelor evolutive naturale ale genelor. Prin urmare, 
nu este surprinzător faptul că în sistemele și ideologiile religioase 
orientate spre trecut sunt idealizate sistemele de referință și 
valorile trecutului. 
 
Există o luptă pentru distribuirea în prezent cu valorile de ieri. Ca 
o consecință a acestui fapt, și din teama de nou și de ciudat, 
există o luptă împotriva schimbătorilor de valori care promovează 
o revoluție a conștiinței - cu alte cuvinte, care promovează un 
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sistem social orientat spre viitor. Fenomenul descris mai sus se 
aplică majorității ideologiilor și sistemelor de credință autonome. 
Distanța tot mai mare față de extremiștii fataliști, teroriști și 
neonaziști prin cunoaștere, imaginație și modelarea viitorului 
contribuie la faptul că aceștia se exclud pe ei înșiși din lumea în 
evoluție și trăiesc doar în propria lor lume - reacționând sau 
acționând din ce în ce mai agresiv și, din punctul nostru de 
vedere, din ce în ce mai inuman. 
 
Dar care, din percepția lor fatalistă, acționează în conformitate cu 
religia lor, cu convingerea lor sau din necesitate interioară și 
conform poruncilor lui Dumnezeu, precum și din lumile viitorului 
și ale cercetării, din care se cred excluși de cuvântul lui 
Dumnezeu (cu o interpretare a restricției imaginației) și în aceste 
lumi ale necredincioșilor văd imaginile dușmanilor lor și de aceea 
vor să lupte și să distrugă alte religii sau imagini ale lumii și 
simbolurile lor (așa cum arată atacurile teroriste).  
 
Acest lucru este ușor de realizat, deoarece grupurile de 
conducere ale sistemelor de putere (de asemenea, statele 
democratice), cuplate cu religiile, ideologiile și credințele, atât pe 
plan intern (membrii aparținând sistemului), cât și extern (terțe 
părți), dezvoltarea ulterioară, deschiderea, creativitatea și 
evoluția pentru a menține puterea să fie și să prevină. Cei care 
nu fac parte din nucleul cel mai apropiat de sistemele de putere 
sunt induși în eroare sau intimidați, speriați, iar dezvoltarea 
personalității lor este perturbată de filtrele de informare. Cei care, 
prin creativitatea lor, împotriva tuturor șanselor, aduc idei noi 
care unesc oamenii, creează noi valori și idealuri, sunt prezentați 
ca mincinoși sau aduși în fața justiției ca trișori și infractori, izolați 
de familiile lor și de societate. În viitorul apropiat, decalajul 
educațional dintre culturi nu se va schimba în mod elementar, 
pentru că nici măcar în lumea occidentală nu au fost încă 
recunoscute sau stopate beneficiile decodificării artei prin 
intermediul muzeelor și al mass-media, precum și introducerea 
decodificării artei ca materie obligatorie în școli, protejarea 
oamenilor creativi prin constituții și manipularea creierului prin 
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proliferarea sălbatică a informațiilor negative din mass-media de 
către cercurile care se agață de instrumente de conducere 
învechite. 
 
Tocmai în acest punct, în poziția de plecare aproape egală a 
lumii occidentale, a Orientului și a Lumii a Treia în ceea ce 
privește creșterea creativității prin îmbunătățirea rețelei 
neuronale, se află posibilitatea ca, odată cu introducerea la nivel 
mondial a unei formule de creativitate prin intermediul mass-
media cu programe și conținuturi noi (deoarece ar trebui să fie un 
sistem de mediere optic picturală - independent de lectură, 
scriere și educație anterioară), toate popoarele ar putea face 
același pas simultan. Excesele extreme, discrepanțele și 
neînțelegerile dintre culturi, religii, ideologii și popoare s-ar 
reduce considerabil dacă ar fi introdusă o astfel de formulă de 
creativitate - care ar trebui să fie numită mai corect formula vieții 
sau formula păcii. Ar reprezenta o mare oportunitate de a crește 
nivelul de creativitate și inteligență la nivel mondial și de a reduce 
terorismul și pericolele războiului. 
 
Creativitatea și blocurile creierului până astăzi 
În Europa, de-a lungul istoriei, am avut experiența că accesul 
populației la cunoaștere (citire și scriere) a fost împiedicat de 
religia cuplată cu sistemele de putere. Această stare de lucruri a 
fost întreruptă abia în secolul al XV-lea de Johannes Gutenberg 
și de invenția sa a tiparului, care a dus la duplicarea și 
diseminarea cărților și, prin urmare, a cunoștințelor din lumea de 
atunci. Statisticile arată că oamenii privilegiați din Europa 
dețineau la acea vreme aproximativ 900.000 de cărți. Un secol 
mai târziu, datorită lui Gutenberg, existau deja nouă milioane de 
exemplare. Gutenberg a contribuit considerabil la spargerea 
blocadei elitiste. 
 
Monopolul administrației cunoașterii a continuat să domine multă 
vreme, dar în fiecare land german, fostul privilegiu de a ști să 
citească și să scrie a devenit o obligație abia la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, datorită eforturilor iluminismului. Învățământul 
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obligatoriu a fost introdus în lumea vorbitoare de limbă germană 
în Prusia în 1794. Dar nu numai aici, ci și în majoritatea țărilor 
europene, alfabetizarea populației a început în această perioadă. 
Scopul era, de asemenea, de a combate sărăcia, ignoranța și 
letargia populației, contribuind astfel la activitatea și producția 
pentru menținerea și îmbunătățirea statului. Încet-încet, condițiile 
de viață ale populației au început să se îmbunătățească, 
speranța medie de viață a crescut, iar rata mortalității infantile a 
scăzut constant până în prezent. De 200 de ani încoace, 
alfabetizarea, educația și învățarea au contribuit la o răspândire 
explozivă a cunoașterii și au distrus monopolurile cunoașterii 
descrise mai sus. 
 
Astăzi, prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare, ne 
pătrunde zilnic o avalanșă uriașă de informații, fără de care nu ne 
mai putem imagina viața noastră, ceea ce ne face foarte greu să 
distingem ceea ce este important de ceea ce nu este important. 
La unele persoane extrem de sensibile, acest lucru duce la 
abstinența de la informațiile media sau, dacă sunt oferite sau 
selectate incorect, la depresie, agresiune sau sinucidere, iar în 
cazul fatalismului extrem, sub îndrumare, la o simbioză între 
sinucidere și agresiune. În aceste procese care favorizează sau 
declanșează boli, creierul este paralizat temporar sau permanent 
în zone mari de viruși mentali sau emoționali. Sursele negative 
de informații includ, de asemenea, în mod gradat, filme și jocuri 
de groază sau produse tipărite corespunzătoare, precum și știri și 
reportaje radiofonice, tipărite și televizate exagerate negativ care 
evocă temeri în mintea destinatarului. Nu corespunde organelor 
de simț ale omului, evolutive, orientate spre informație, 
programate genetic, precum și rețelei neuronale a creierului său, 
faptul că în raza vieții sale de cel mult 100 km, în conștiința 
observatorului pot fi introduse informații de tip negativ și 
informații care denaturează realitatea, ca viruși mentali 
nepregătiți, și aici reduc rețeaua neuronală în așa fel și o 
manipulează în așa fel încât să conducă la o cunoaștere 
negativă a lumii, astfel încât acești oameni vor să se izoleze de 
această lume negativă, tot în mod gradat. Recepția directă a 
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informațiilor de către organele de simț, care s-a dezvoltat în urma 
evoluției, este limitată la o rază de aproximativ 100 m de 
observator. 
limitată. Dincolo de 400 m, chiar și cu cei mai buni ochi, nu mai 
putem distinge niciun detaliu. Cine a văzut în viața lui oameni 
mutilați pe raza asta? Programarea genetică este aliniată la 
principiul conservării speciilor, astfel încât toate informațiile 
negative și care pun în pericol viața în raza câmpului vizual au 
prioritate față de posibilitățile de percepție senzorială directă, 
pentru a putea lua măsuri imediate de protecție pentru sine și 
pentru propria specie. 
 
Acest instinct de protecție evolutiv, de conservare a speciei, este 
exploatat de unele companii media și de politicieni (calea lui 
Hitler spre putere este o lecție despre utilizarea și combinarea 
virușilor mentali și reprogramarea rețelelor neuronale) ca o 
capcană mediatică de inteligență și propagandă. Chiar și în 
detrimentul unei lumi în curs de dezvoltare negativă, aceștia își 
sporesc profiturile și puterea prin încurajarea sau chiar 
orchestrarea infracționalității, a acțiunilor extremiste și teroriste, 
în timp ce, în același timp, cer în mod democratic măsuri drastice 
și o putere mai mare, precum și restricționarea drepturilor 
fundamentale ale omului garantate constituțional în lupta 
împotriva infracționalității, a terorismului și a încălcării drepturilor 
omului. 
 
Pentru a impune cererea lor politică, informația negativă globală 
este, de asemenea, transportată multimedia în câmpul facial și 
de conștiință - pe o rază de 100 de metri - al destinatarului și, 
astfel, o lume distorsionată de frică este instalată în conștiința și 
rețeaua sa neuronală, ca o realitate, care poate reduce 
inteligența sa - după cum arată studiile - cu până la 30% prin 
mutații la nivelul sinapselor. Pe de o parte, această lume 
supradimensionată negativ nu corespunde realității externe a 
câmpului vizual care s-a dezvoltat în urma evoluției, iar pe de altă 
parte, reducerea inteligenței și a creativității limitează capacitatea 
persoanei cu leziuni cerebrale de a emite judecăți. În plus, așa 
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cum au confirmat numeroase cercetări, există și alte boli fizice și 
psihologice cauzate de frici, depresii și reducerea personalității. 
Din acest motiv, autorii insidioși ai leziunilor cerebrale rămân 
ascunși de bolnav chiar și prin reducerea inteligenței acestuia. 
Creșterea anuală a numărului de cazuri de boli psihice, pe care 
Organizația Mondială a Sănătății OMS 
cifrele publicate privind bolnavii de depresie și sinuciderile 
vorbesc propria limbă și au fost solicitate de la OMS. Numai în 
Germania există 340.000 de persoane care suferă de depresie și 
peste 11.000 de sinucideri pe an, fără a pune la socoteală 
numărul mare de cazuri neraportate pe care experții le presupun. 
Aceste corelații și efecte sunt evidențiate de cercetări ample, 
precum și de studiul "Depresia 2000" publicat de Institutul 
german Max Planck de Psihiatrie din München: "Asigurați 
empiric, în ceea ce privește vulnerabilitatea și factorii de risc 
pentru bolile depresive, sunt, pe lângă sex (femeile au o 
probabilitate mai mare de a se îmbolnăvi), în special: 
Factori genetici familiali: Probabilitatea de a suferi de depresie în 
cursul vieții este semnificativ crescută la rudele de gradul întâi 
ale pacienților depresivi; au fost dovedite frecvențe diferite ale 
bolii la gemenii identici și fraterni.  
Modificări neurobiologice: Tulburări ale semnalizării în interiorul 
neuronilor și între neuroni, precum și influențe endocrinologice 
(de exemplu, cortizol, melatonină) și tulburări în reglarea 
somnului și a stării de veghe. Anumite stiluri cognitive 
disfuncționale, tulburări de anxietate antecedente și dependența 
de psihotrope, substanțe - factori psihosociali (stres) acuti și 
cronici, cum ar fi separarea, șomajul, crizele de viață, 
experiențele de pierdere și singurătatea, (persoanele care trăiesc 
singure sau separate au un risc semnificativ crescut de 
îmbolnăvire) și anumite boli fizice cronice (de exemplu, 
sindroame de durere cronică)." Sursa: Institutul Max Planck de 
Psihiatrie, München 
Factorii declanșatori ai bolii depind de semnificațiile pe care 
persoana bolnavă le dă cognițiilor negative. 
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Dar acest lucru nu poate ascunde faptul că humusul și terenul 
propice pentru acești viruși mentali sunt pregătite de mass-media 
de propagandă (companii mediatice de bunăvoie care sunt în 
slujba structurilor de putere, generând frică și limitând inteligența 
și democrația). În plus, toți factorii cauzali și de risc enumerați de 
Institutul Max Planck pot fi urmăriți direct sau indirect - confirmați 
prin studii suplimentare - până la practica mediatică 
predominantă de astăzi, ca agent cauzal. În plus, cercetarea 
etiologică a depresiei presupune un set de condiții multi cauzale 
în care factorii genetici, neurobiologici, psihologici, sociali și 
comportamentali joacă toți un rol egal. Dacă se suprapun într-o 
grilă numeroasele rezultate internaționale de cercetare, dovedite 
empiric, din domeniile menționate mai sus și din istoria artei, din 
cercetarea evoluționistă, precum și din teoria evoluționistă a 
sistemelor cognitive, se obține o imagine care confirmă în mod 
clar - prin intermediul mijloacelor de propagandă - virușii mentali 
implicați, care pot suferi mutații continue prin noi informații 
negative și care, astfel, prezintă diferite simptome în tabloul 
clinic. 
 
Maxima creșterii profitului și a extinderii puterii prin politică și 
mass-media de propagandă nu se oprește nici măcar la rănirea 
creierului unui popor. Rezultatul este încarcerarea și uciderea 
tuturor posibililor opozanți ai regimului, războaie și încercarea de 
exterminare a unor întregi grupuri etnice și popoare (a se vedea 
www.Shoa.de).  
Acest fenomen este ilustrat, de pildă, de regimul nazist, de 
epoca lui Stalin sau a războiului împotriva lui Saddam Hussein și 
evidențiată de asistența conștientă sau inconștientă a companiilor 
media care au fost aduse în rând cu cei de la putere. Prin munca 
științifică a istoricilor, acest fenomen este prezentat într-un mod 
inteligibil. 
 
Astăzi, cei obsedați de putere nu uită că, odată ce un popor 
a supraviețuit acestei epidemii spirituale și a recunoscut 
legăturile, el este rezistent la o nouă răspândire a acestei 
boli.  
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Pentru a preveni acest lucru, studiile de cercetare sunt ignorate, 
falsificate și propagate și utilizate contrar rezultatelor lor pentru 
urmărirea obiectivelor politice - cu efect invers. (Numeroase 
exemple pot fi găsite în mass-media în domeniul drogurilor, al 
catastrofelor, al criminalității, al mișcării neonaziste, al xenofobiei, 
al educației, al artei și al artiștilor, al medicinei etc.). Procesul de 
obstrucționare a liberei dezvoltări a personalității prin vătămarea 
fizică a creierului poate duce, după cum arată studiile, la o 
reducere a coeficientului de inteligență (IQ) mediu de la 100-110 
la valori sub 80. Gândiți-vă doar la binecunoscuta frică de 
examene, care, ca și frica de viitor, poate bloca temporar părți 
ale rețelei neuronale. 
 
Cel manipulat de mass-media de propagandă este, așa cum a 
arătat dezvoltarea național-socialismului în Germania, incapabil 
să ia decizii politice bine gândite, ca alegător, din cauza 
resurselor sale creative și de inteligență închise (a se vedea și 
www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, 
Entartete Kunst, Propagandafilmen). Creierul celui rănit poate fi 
manipulat de către obsedatul puterii în această stare pentru a 
remodela instinctiv rețeaua neuronală a conștiinței reduse (prin 
eliminarea sau restricționarea rețelei de conștiință critică, de 
echilibru și creativă) prin intermediul unor informații noi, simple, 
cu încărcătură emoțională. Transferat la educația din țările 
democratice din lumea occidentală, conform studiilor științifice (a 
se vedea studiul Pisa) privind grupurile naționale relevante în 
comparație, adolescenții nu mai sunt în medie capabili de 
performanțe academice de top (prin reducerea IQ-ului). Aceleași 
rezultate se reflectă ulterior în datele economice anuale ale țării, 
dacă consumul de informații negative din mass-media nu este 
redus, ci încurajat în continuare. Destinatarul mediatic izolat 
intelectual îi rămâne deschisă, în afară de o posibilă dezvoltare a 
agresivității sau a depresiei, doar calea spre munca voluntară 
obligatorie (care, la rândul ei, conferă virușilor mentali o nouă 
putere) sau posibilitatea de a prelua fără critică sau motivație 
direcția generală a societății dorită de conducători. La începutul 
mileniului 3, este momentul să se includă în constituții ca în 
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populație, prin învățământul obligatoriu, să se formeze și să se 
stabilească un sistem de cunoaștere, o grilă creatoare de 
conștiință, care astfel întărește rețeaua neuronală și se 
ancorează în mod special în ea. Acest lucru le-ar permite 
oamenilor să prefiltreze selectiv și inconștient potopul de 
informații importante din punct de vedere evolutiv, dar și 
neimportante, care se prăbușesc peste ei, împiedicând astfel 
limitarea inteligenței și a creativității și, în același timp, să obțină 
contrariul, și anume să promoveze automat creativitatea și 
inteligența pe tot parcursul vieții. Katja Thimm declară în revista 
"Der Spiegel":  
 
 "Fiecare proces de învățare schimbă creierul" [2]. 
 
Gerhard Roth, cercetător în neuroștiințe la Universitatea din 
Bremen și rector al Hanse-Wissenschaftskolleg din Delmenhorst, 
confirmă în același raport: 
"Fiecare proces de învățare este însoțit de o schimbare în 
creier"... 
 
Creativitatea vizibilă păstrează speciile, modelează rețeaua 
neuronală. Profesorul de matematică și didactică Gerhard Preiß 
de la Universitatea din Freiburg: 
 
"În timp ce etica și legea interzic experimentele invazive pe creier 

pe... 
Oameni. Dar cercetătorii știu, din studiile pe animale, că creierele 
complexe învață în moduri similare. Procese comparabile au loc 
în creierul lor atunci când fac abstracție, generalizează și împart 

mediul înconjurător în categorii, cum ar fi mic și mare, tare și 
liniștit. Mecanismele neuronale de bază sunt universale de la 

melcul de mare  
ființei umane. “ 

 
Învățarea înseamnă ancorarea informației în creier în așa fel 
încât 
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pot fi chemate în orice moment. Despre un posibil instrument de 
creativitate, inteligență și dezvoltare a umanității spunea artistul 
Joseph Beuys: 
 

"Arta, în opinia mea, este singura forță evolutivă. Adică, numai 
din creativitatea omului se pot schimba condițiile." 

 
Din 1988, cu ajutorul formulei artistice, a fost disponibil un 
instrument mental pentru a schimba circumstanțele. Aceasta 
permite un acces general valabil la creativitate și, dincolo de 
teorie, o modalitate grafică-optică de promovare a rețelei 
neuronale de creativitate din creier, care, ca o grilă de conștiință 
creativă, face perceptibilă creativitatea și o prefiltrează și o 
stochează ca și cunoaștere. Despre procesele din creier, 
Gerhard Preiß se exprimă astfel:  
 
"Creierul trebuie să se protejeze de a învăța prea mult. Pentru că 

Secundă cu secundă, un număr incomensurabil de impresii și 
percepții concurează pentru atenția sa. Dacă ar fi stocate toate, 
creierul ar fi paralizat într-un timp foarte scurt de o avalanșă de 

gunoaie de date fără sens. De aceea, trebuie să facă față în 
primul rând la două sarcini dificile: Pentru a distinge lucrurile 
importante de cele neimportante și pentru a forma categorii. 
În primul rând, creierul distilează din toate gândurile și ideile, 

stimulii senzoriali, senzațiile și experiențele acea mică parte pe 
care o consideră suficient de importantă pentru a fi stocată și 

reținută în creier. Acest extras trebuie apoi să fie pus în ordine. 
Pentru că doar pentru cei care sunt capabili să recunoască 

categoria "măr" în Boskop, Cox Orange și Granny Smith, lumea 
are sens. Munca enormă de filtrare și sortare este efectuată de 
rețeaua de aproximativ 100 de miliarde de celule nervoase din 
cap, care, la rândul lor, sunt legate între ele printr-un total de 
aproximativ 100 de trilioane de puncte de contact (sinapse). 

Fiecare impresie, fiecare stimul, fiecare circumstanță la care este 
expusă o persoană modifică această rețea fină, întărind anumite 

conexiuni neuronale și slăbind altele." 
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O formulă de descifrare a artei nu numai că stabilește o rețea de 
creație consolidată în creier, dar și prefiltrează informația pentru 
conștiință, astfel încât creierul este ușurat și cunoștințele sunt 
pregătite (ca un măr), făcute recognoscibile ca creativitate, 
prezentate. Creativitatea vizibilă păstrează speciile, modelează 
rețeaua neuronală. Sinopsiile și interconexiunile lor dezvoltate în 
copilărie până la pubertate prin programarea genetică dată, noile 
informații și cognițiile de păstrare a speciilor sunt formate din nou 
la vârsta adultă, predominant prin cogniții de păstrare a speciilor 
prefiltrate de conștiință. Formula permite ca imaginația și 
formarea viitorului să fie încurajate de o rețea neuronală în 
expansiune rapidă pentru performanțe creative. În prezent, se 
poate prevedea o evoluție a centrului și/sau a rețelei de 
creativitate din creier. Deoarece percepția noastră senzorială 
primară este vederea, recunoașterea creativității sau a artei, 
percepția selectivă a schimbărilor creative vizuale, viziunea 
creativă este cel mai important și eficient proces al evoluției 
noastre mentale concrete. Procesul de cogniție creativă este 
creat și/sau favorizat de programarea genelor pentru 
conservarea speciei la motorul evolutiv al conștiinței și de 
formula. Bineînțeles, decalajul dintre oamenii care au înțeles 
această cunoaștere și au stabilit-o în rețeaua lor neuronală se 
mărește cu o rată și o densitate mai mare de cunoaștere, pe 
măsură ce filtrează din pâine și jocuri tocmai informațiile 
importante pentru sinapsele lor și evoluția rețelei, recunoscând 
schimbările din varietatea de media de astăzi. Pentru 
cercetătorul și antropologul german Friedemann Schrenk, 
explorarea acestui decalaj științific ar putea accelera rapid 
evoluția bioculturală umană. Principiul de bază - codul căutat - 
apare în mod clar, pentru toate formele de viață deopotrivă, ca 
un program genetic de conservare a speciilor, care filtrează 
informația pentru conservarea speciilor și o stochează în rețeaua 
neuronală. Corelațiile și procesul invers de degradare mentală și 
fizică au fost descrise în prealabil și sunt susținute de numeroase 
studii validate empiric: 
(a) Prioritatea specifică speciilor pentru informațiile pozitive 
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b) Dependența de droguri la informații negative prin alterarea 
nefirească a rețelei neuronale 
c) Adaptarea, programată genetic, a personalității la lumea 
exterioară negativă. 
 
d) Schimbarea lumii exterioare prin propriile fapte, pentru 
punerea în acord cu cognițiile sale interioare din rețeaua sa 
neuronală, până la dezlănțuire, ură rasială, antisemitism, 
socialism, comunism, capitalism, capitalism colonial exploatator 
sau global, fanatism religios, terorism, război sau - și acest lucru 
este frecvent întâlnit - până la o nebunie absolut normală. 
Adesea, aceste fenomene apar în forme mixte, care pot fi, de 
exemplu, regionale, naționale sau caracterizate de o conștiință 
de grup. 
 
În acest sens, Alberto Ferrús, un neurobiolog și cercetător din 
Madrid, este în căutarea următorului pas important în 
neurobiologie: 
 

"Am dori să găsim un fel de cod neuronal pentru a înțelege, de 
exemplu, cum este codificată percepția în creierul nostru. Sau 

cum reținem în memorie o informație primită: Cod: Cum 
procedează creierul unei muște sau al unui om? În conformitate 

cu ce principiu de bază? Detaliile vor fi diferite pentru fiecare 
organism în parte, bineînțeles. Dar poate, poate că există un 

astfel de principiu de bază, un astfel de cod de valoare 
universală. Odată descoperit acest lucru, am fi făcut un salt 

enorm înainte.  
Ne-ar duce la fel de departe ca legile lui Mendel care au dus 

odată genetica." 
 

Sursa: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior", publicat în 
2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
[1] Consumatorul de media devine dependent de droguri prin programul de conservare a speciei programat 
genetic, cu toate consecințele și daunele pentru sănătate care însoțesc consumul de droguri, deoarece în 
rețeaua sa neuronală au fost create conexiuni pentru informații negative. Astăzi știm din cercetările asupra 
drogurilor că, odată ce conexiunile neuronale sunt create, dependența este creată de memorie. Omul, prin 
intermediul mediilor de propagandă producătoare de viruși mentali, cade într-o capcană genetică cvadruplă. 
2] Bună dimineața, dragi numere, în revista germană de știri "Der Spiegel" nr.27/2002 



 

 
19 

"Două echipe de cercetători de la Institutul Max Planck din Göttingen au reușit acum să demonstreze că 
sinapsele se formează în dezvoltarea timpurie a creierului chiar și în absența stimulilor de comunicare. Numai în 
dezvoltarea ulterioară 
Stimulii de activare sunt indispensabili." Sursa: Institutul Max Planck din Göttingen Atsushi Iriki de la 
Universitatea din Tokyo a demonstrat, prin intermediul unor studii cerebrale efectuate pe primate după utilizarea 
unui instrument, că neuronii se reorganizează pentru a integra instrumentul în imaginația propriului corp. Sursa: 
Universitatea din Tokyo 

     
Formula de libertate? 2020 

 
Primim din ce în ce mai multe informații și reclame despre ceea ce ne 
dorim în acel moment și ne scufundăm tot mai adânc într-o structură de 
rețele neuronale care ne arată ceea ce confirmă gândirea noastră 
anterioară și care este angajat în prezent. Serviciile de filme și muzică 
arată mai mult din ceea ce ascultăm, iar fluxurile de știri arată mai mult 
din ceea ce credem deja sau de ce ne temem. Aceasta nu este lumea 
reală, ci doar o mică parte din ea.  
 
Gândirea devine părtinitoare cu aceste informații în credințe, iar alte 
informații devin atât de marginalizate încât dezvoltăm din ce în ce mai 
puțină compasiune pentru ceilalți oameni. Atât de mult încât putem 
locui alături, dar trăim în realități complet separate. Aceasta este lumea 
în care vrem să trăim dezinformați de roboți informaționali, în lumi 
insulare mentale, controlați de extratereștri în izolare, fără a putea 
vedea vreodată diversitatea vieții și a întregului?  
 
În cultura algoritmului, social media arată din ce în ce mai mult ceea ce 
ne confirmă în cunoașterea și aspirațiile noastre și, în plus, ascunde 
cea mai mare parte a informațiilor diverse din lume. 
 
Dezvoltatorii de algoritmi susțin că ne servesc și că ne oferă mai mult 
din ceea ce ne dorim. Dar tot ceea ce ne oferă de fapt este mai mult 
din ceea ce am experimentat deja, în timp ce ne manipulează pentru 
compania care a conceput produsele și algoritmii. A-i da unui copil doar 
zahăr și bomboane, deghizate în alimente, îl ajută pe cel care produce 
zahăr, dar îl duce pe copil la boală și, în cele din urmă, la moarte 
prematură. O cultură algoritmică repetitivă este o cultură stagnantă și 
muribundă, care ne limitează atenția, eliminând sau diminuând 
diversitatea informațiilor și, prin urmare, geniul și creativitatea 
oamenilor.  
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Ea este îndreptată împotriva creativității, inteligenței, diversității, 
toleranței, vieții, conservării speciilor și a naturii, iar acest lucru se 
referă nu numai la radicalizarea tăioasă a informațiilor privind 
creativitatea noastră, ci și la modul de acțiune epigenetică negativă a 
informațiilor conservate unilateral asupra corpului nostru, sănătatea 
noastră și scurtarea duratei noastre de viață, precum și o mutilare a 
democrației, a grupurilor de opinie diferențiate, prin ochelarii 
informaționali inventați pentru cai și nu pentru oameni, a preselecției 
informațiilor de către mass-media și a suveranității interpretative 
pretinse de acestea, care apoi pune în pericol democrația și pacea ca 
dictatură a maselor. 
 
Roboții algoritmici controlează mass-media și percepția noastră 
selectivă, astfel încât nu ne putem dezvolta decât în cadrul dezvoltat și 
preconceput al programelor și informațiilor care ne apar drept realitate. 
 
Unde sunt algoritmii care ne oferă ceea ce nu am văzut, nu am 
considerat sau nu am crezut încă? Unde sunt algoritmii 
 care să străpungă această închisoare a gândurilor cu creativitate, în 
așa fel încât, fără nevroza consumatorului și a brandului, să ne putem 
face personalitatea, sănătatea și viața mai fericite, mai sănătoase, mai 
empatice, mai durabile, mai semnificative și să ne întărim sistemul 
imunitar împotriva pandemiilor, bolilor și a virușilor mediatici care induc 
frica? Care să ne dea nu ceea ce noi sau ceea ce corporațiile/dictatorii 
vor să facem, să pre-gândim și să programăm pentru noi, ci ceea ce 
avem cu adevărat nevoie pentru noi înșine, pentru societate, pentru 
natură și pentru lume? Natura a dezvoltat deja genetic acest algoritm 
cu sute de milioane de ani în urmă, în plante, animale, oameni și chiar 
și în organismele și animalele unicelulare fără creier, și l-a rafinat prin 
stocarea informațiilor și epigenetică pentru conservarea speciei. 
Numele algoritmului naturii: "creativitate". Ne-a oferit artă și inovație, 
mai multă hrană, libertate, prosperitatea noastră, o durată de viață mai 
lungă și o sănătate mai bună, precum și primul pas spre democrație. 
Acum trebuie doar să descoperim algoritmul selectiv al naturii-geniu, 
creativitatea, pentru un viitor mai bun în suveranitate pentru toți 
oamenii.  
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Capitalismul etic 2014-2020 
 
Dedic următorul capitol cu mulțumiri din inimă, 
autorul cărții "Systemopposition" Michael Greven, 
care, în cadrul conversațiilor, mi-a oferit sfaturi valoroase privind 
dezvoltarea unui nou sistem social, mai corect, prin critici și sugestii, și 
care l-a descris astfel pe modelatorul capitalismului etic:  
 

"Dieter Liedtke este un artist,  
Sociolog și filosof social 

 în sfere ale minții necunoscute până acum." 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Profesor de Științe Politice / Decan al Universităților Marburg, Darmstadt și Hamburg / Președinte 

al Comitetului de Etică al DVPW și al Comitetului Permanent pentru Învățământ și Studii al 
DVPWPremiul Special Luigi Sturzo al Premio Amalfi/  

Acul de onoare al Asociației Germane de Științe Politice/ 
Consilier pentru conceperea capitalismului etic ca sistem social. 

 
Afirmația lui Michael Greven arată că dialectica lui Hegel și idealismul 
său cu materialismul lui Marx nu au fost încă realizate prin sinteză într-
un capitalism etic.  
 
Următoarele gânduri despre capitalismul etic nu pot fi un remediu 
brevetat.  
 
Această listă nu se dorește a fi exhaustivă.  
Desigur, noi evoluții și cercetări vor schimba parametrii cerințelor, dar 
împreună cu noile descoperiri, acestea indică direcția în care putem 
merge în viitor în pace cu peste 20 de miliarde de oameni. Trebuie 
luate în considerare contextele cunoscute, discutate evoluțiile viitoare, 
dar și aduse în atenția politicienilor și a companiilor, stimulând 
procesele de gândire cu privire la modul în care capitalismul etic poate 
fi dezvoltat și implementat la nivel socio-politic, nu doar în Germania și 
Europa, ci în întreaga lume. 
 
Din perspectiva actuală, nu este recomandabil să se extindă în 
continuare capitalismul, cu slăbiciunile și părțile sale întunecate, fără a 
provoca și mai multe daune umanității, naturii sau mediului 
înconjurător. Dimpotrivă, avem nevoie de un nou concept capitalist 
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care să includă avantajele capitalismului și care să protejeze și să pună 
în aplicare drepturile omului prevăzute în Carta ONU și conservarea 
speciilor în sensul creației, precum și care să vizeze sustenabilitatea și 
co-ecologia ca o condiție prealabilă și o bază de bază.  
Avem nevoie, ca nou impuls social evolutiv, de o 
 "Capitalismul etic".  
 
Avantajul evolutiv al capitalismului etic: 
Conform celor mai recente cercetări, aceasta corespunde programării 
ADN-ului nostru genetic și epigenetic, natural, social și evolutiv: "Being 
our human". 
 
Obiectivele unui capitalism etic 
Capitalismul etic se concentrează pe dezvoltarea de produse și modele 
de afaceri durabile și co-ecologice, precum și pe profituri etice care pun 
oamenii pe primul loc alături de natură. 
 
1. dreptul la liberă dezvoltare 
Fiecare persoană are dreptul la: Libertatea de informare, libertatea 
presei, luarea în considerare a codului mass-media de către cei 
responsabili, la educație și libera dezvoltare a creativității și 
personalității, accesul liber la Código Universo prin sistemele 
educaționale pentru cea mai simplă (doar văzând cu ochii) adaptare 
neurobiologică a creativității existente în comunitatea sa de credință, 
cultura și poporul său, precum și înțelegerea religiilor, popoarelor, 
culturilor, operelor de artă și inovațiilor neînțelese până acum, precum 
și dreptul la acces liber la internet, la sistemele de educație, școlare, 
profesionale și de perfecționare, în plus, dreptul la informare cu privire 
la Código Universo și la diferite coduri mediatice în limba națională 
predominantă la nivel regional și în limba engleză, pe lângă aceasta 
acces gratuit la un computer și o conexiune gratuită la internet. 
 
2. protecție din partea comunității internaționale 
Fiecare ființă umană are dreptul la apărarea libertăților și demnității 
sale și la protecția comunității mondiale împotriva sistemelor statale 
totalitare, a dictaturilor, a terorismului, a războiului, a genocidului, a 
torturii, a opresiunii, a exploatării, a rasismului, a excluderii, a 
informațiilor false și înșelătoare, precum și împotriva răspândirii directe 
și latente, subtile, a fricii. 
 
3. dreptul la un venit de bază necondiționat 
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Fiecare persoană are dreptul la: apă potabilă, îmbrăcăminte, îngrijire 
medicală, hrană, precum și la o locuință decentă și/sau la un venit de 
bază necondiționat, care să îi permită să desfășoare activități de 
voluntariat în folosul societății, la cererea sa, sau să îndeplinească 
sarcini și munci care să dea sens vieții sale și să genereze un venit 
suplimentar. În plus, însă, un venit de bază lunar îi oferă și posibilitatea 
de a se plasa pe unul dintre diferitele niveluri ale platformelor de 
bunăstare din societate. Prin deblocarea creativității sale existente în 
mod epigenetic prin intermediul Código Universo, fiecare persoană 
contribuie la dezvoltarea etică și la succesul economic al țării sale, al 
companiilor și al vieții sale prin răspândirea produselor etice și a 
modelelor de afaceri etice și prin propria sa participare economică la 
concepte etice. Un venit de bază necondiționat ar trebui să asigure 
demnitatea ființei umane. Doar beneficiarii oricărei lucrări și 
performanțe informatice, companiile și organizațiile, trebuie să 
plătească impozite. Performanța în muncă nu mai trebuie să fie 
pedepsită prin impozite, așa cum se întâmpla în regimul feudal. 
Impozitul pe venit sau impozitul pe muncă se anulează împreună cu 
costurile sistemului social și asigurările de sănătate și de pensie și se 
înlocuiește cu un impozit pe vânzări online la locul de utilizare și de 
livrare, precum și cu un impozit global pe producție, în țara 
municipiului/țării de facturare sau a locului de producție, în care se 
desfășoară activitatea societății.  
Taxa pe valoarea adăugată sau taxa pe vânzări este în curs de 
reformare.  
 
Calea 
Nu avem nevoie de un stat, de o companie poziționată la nivel global 
sau de o comunitate religioasă pentru a urmări obiectivele 
capitalismului etic, ci de oamenii din întreaga lume care nu doresc să 
continue să susțină sistemele exploatatoare, dominante și dualiste și 
care doresc să participe la proiectarea pozitivă și deschisă a unei lumi 
etice. Legile și constituțiile nu stau în calea capitalismului etic. Dar chiar 
și în statele în care capitalismul etic va fi interzis, dezvoltarea mai 
rapidă și mai puternică a creativității, sănătatea mai bună și 
prosperitatea mai mare a populației din statele deschise care trăiesc în 
conformitate cu principiile capitalismului etic dovedesc posibilitățile 
practice și filozofice mai libere de modelare ale oamenilor. Treptat, 
chiar și în sistemele sociale închise (așa cum arată istoria ultimilor 500 
de ani), se va impune conștientizarea faptului că fără libertate, 
demnitate, prosperitate și sănătate a populației (cu o populație 
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mondială în continuă creștere), respectarea Cartei ONU a Drepturilor 
Omului și libertatea religioasă, niciun stat nu poate împiedica definitiv o 
evoluție a sistemului social. 
 

Întrebări propuse pentru alegeri: Comunitatea de alegători și 
instrumentele software de inteligență artificială care urmează să 
fie dezvoltate și care valorifică inteligența roială a populației 
(reunind, filtrând și elaborând astfel întrebările de vot elaborate 
de cetățeni pentru discuții) oferă fiecare trei filme de fapt grafice, 
pro și contra, nepartizane, nepersonale, cu explicații clare, 
bazate pe informații bazate pe dovezi (produse și verificate cu 
privire la fapte și la respectarea codului media de către studenți 
nepartizani din universități) care promovează educația, 
cunoașterea și luarea liberă a deciziilor de către alegător. 

 
 
 
 
 

 
Democrația directă 2014 -2020 
 
Revenind la istoria noastră de zece milenii;  
 

Mai mulți oameni = mai multe drepturi ale omului, 
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mai multă libertate, mai multă prosperitate, mai multă sănătate și 
mai mult timp de viață și mai multă informație, mai multă 

cunoaștere. 

Până acum, în capitalism, am adaptat oamenii la modul în care 
funcționează mașinile pentru a obține profit din producție. Pe 
măsură ce populația lumii crește, vom folosi inovațiile pentru a 
adapta roboții, care în viitor își vor scrie propriile programe, la 
oameni. În viitor, munca va fi organizată în mod individual, astfel 
încât fiecare persoană să poată trăi o viață cu sens în țara pe 
care o alege, în demnitate, prosperitate și sănătate.  

Legătura dintre creativitate, educație, democrație și o a doua 
iluminare a fost demonstrată în numeroase studii și repet 
rezultatele acestor cercetări, pentru că sunt de părere că drumul 
spre un viitor pozitiv cu mai mult timp de viață, creativitate și 
educație în rândul populației infirmă și argumentul pretins al unor 
guvernanți; populația nu este capabilă să se autoorganizeze 
printr-o democrație directă. 

Se uită aici că deja odată cu publicarea posibilității democrației 
directe în același timp ridicată, în mod artificial din exterior cu 
ajutorul mass-media, în creierul nostru prin sinapse de frică 
mutații de sinapsă se ridică granițe de inteligență și se 
diminuează sentimentele de neputință, de libertate soluții și 
responsabilitate personală, care conduc la ieșirea din buclele 
permanente de frică care reduc IQ-ul și la ea:  

a. Sunt publicațiile și discuțiile despre efectele fricilor și blocajele 
de gândire care reduc aceste frici. Populația învață să se 
protejeze de temerile și informațiile supradimensionate, nereale, 
care paralizează gândirea și să le reevalueze pe acestea în 
sensul lor și pe scara fricii reale pentru ei înșiși, să nu ignore 
aceste informații reevaluate, ci, dacă este posibil și necesar sau 
dacă se poate organiza ajutor pentru cei afectați, să găsească 
soluții holistice de co-lume prin intermediul inteligenței de roi a 
oamenilor în procese democratice de dizolvare a fricii.  
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b. Blocajele neurobiologice și epigenetice eficiente din punct de 
vedere neurobiologic și epigenetic ale fricii, creativității și IQ-ului 
(care ar trebui să avertizeze asupra pericolelor reale, programate 
genetic, pot fi folosite în mod abuziv pentru a controla populațiile 
în vederea reducerii IQ-ului în mod anti-democratic pentru 
rigiditatea fricii de gândire), răsucite în creier de către mass-
media, sunt ridicate din nou cu formula suverană și creativă a 
proceselor de creativitate din artă, care au devenit inovații 
figurative, declarate sau soluții pentru probleme prin neuronii-
oglindă și prin bypass-urile de informații din rețeaua neuronală a 
creierului. Acesta este miracolul neuro-cerebral de astăzi, 
cunoscut științific (și eficient din punct de vedere epigenetic), al 
evoluției prin cunoaștere-informare pentru conservarea de sine și 
a speciei: Cel care crede în mass-media și în autorități, lipsit de 
putere timp de patru ani, condus de știri false și de lobbyism, 
devine un democrat activ, care gândește creativ și suveran al 
unei democrații directe prin formarea de rețele generate de 
creativitate (în sensul triplu). 

De asemenea, uitat de adversarii Democrației Directe este faptul 
că populația blockchain securizat; Roboți, viitor durabil, 
creativitate, sănătate, libertate, educație și programe de etică, 
programe de reducere a costurilor și a taxelor și toate categoriile 
pentru a optimiza cele mai bune propuneri de vot și decizii 
electorale din partea oamenilor și cu ajutorul BIG Data și 
traducerea lor în planuri de acțiune și propuneri legislative, pot fi 
utilizate fără politicieni afiliați unui partid și fără lobby pentru 
votul popular, dintre care cele selectate (Open Sours pentru 
dezvoltare și supravegherea alegătorilor) pentru programe și 
întrebări electorale (pentru implementarea celor șase filme de 
informare pro și contra produse de universitate pe tema 
respectivă) sunt eliberate pentru vot, după vizionarea celor șase 
filme de informare, cu o licență electorală cetățenească. 
 
Impozitul pe venit și pe salarii va fi eliminat. Sistemul de 
impozitare va fi schimbat în Balanțe etice (a se vedea 
Capitalismul etic), conform principiului "poluatorul plătește 
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daunele", și în taxe de consum pur. Cetățenii care sunt sănătoși 
din punct de vedere cognitiv și care nu pot sau nu vor să 
participe la alegeri vor plăti un impozit de 10% din venitul lor 
anual în anul electoral, deoarece nu participă la procesul 
democratic al alegerilor și își impun propriile decizii ca democrați 
asupra concetățenilor lor.  
 
Alegeri libere, secrete și directe  
Revendică-ți drepturile omului prin democrație directă!  

 
 
Evoluțiile negative la nivel regional, național și global pot fi 
contracarate doar la aceleași niveluri cu idei etice și pe baza 
constituțiilor și legilor, deschizând astfel un viitor pozitiv pentru 
toți oamenii printr-o democrație directă bazată pe probleme.  
 
Alege prin vot secret dacă tu și copiii tăi doriți să trăiți într-o 
lume liberă, în sănătate și prosperitate pentru toți.  
 
Votați prin Democrație Directă ca monopolurile Capitalismului 
de Supraveghere să fie desființate prin legi, ca mega-date ale 
rețelelor sociale și ale agențiilor de informații să fie eliberate la 
nivel de persoană finală pentru dezvoltarea etică a ideilor și ca 
utilizarea subconștientului prin predicțiile de date ale 
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Capitalismului de Supraveghere să nu fie folosită pentru a reduce 
inteligența și IQ-ul, personalitatea, libertatea, creativitatea, 
sănătatea, viața, democrația, libertatea financiară și oportunitățile 
și libertățile de dezvoltare etică ale indivizilor, grupurilor sau 
popoarelor și că capitalismul de supraveghere trebuie 
transformat în capitalism etic, în beneficiul tuturor oamenilor, prin 
legislație. 
  
 
Alegerea directă a subiectelor  
Trei filme de verificare științifică a faptelor pro și trei filme de 
verificare a faptelor contra, de cinci minute fiecare, pe tema 
alegerilor, vor fi prezentate de către grupul de experți în mass-
media și în social media.     
 
Vocea ta  
Votați pentru sistemul de alegeri directe, care umple posturile 
guvernamentale cu manageri profesioniști angajați. În cadrul 
democrației directe tematice nu sunt alese partide sau 
politicieni, ci se votează pe tema electorală selectată și 
prezentată de către alegătorul suveran prin intermediul 
aplicației electorale.  
 
Alegerile prin blockchain sunt secrete, sigure și nu pot fi 
manipulate.  
 
Înscrieți-vă pentru aplicația mobilă gratuită Democrație Directă 
în peste 100 de limbi, astfel încât să puteți decide cu privire la o 
natură durabilă și un viitor etic, în sănătate și demnitate pentru 
dumneavoastră și familia dumneavoastră, și cu toată lumea 
despre viața și libertatea dumneavoastră.  
 
Aplicația Electorală colectează și reunește votanții pentru 
democrație directă până când apar majorități democratice 
regionale, statale sau globale pentru democrația directă la cele 
cinci niveluri. Fii suveran și conectează-te cu oameni care 
gândesc liber pe rețeaua socială- www.the-sovereign.com cu 
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oameni care gândesc liber, cu oameni care gândesc liber, cu 
probleme de Democrație Directă, construiți prietenii și faceți 
schimb de idei. 
 
 
 
Alege cum vrei să trăiești  
 
 
www.the-sovereign. com the choice app to find 
new friends for a better life.  
 

 
 
Dacă fiecare își face 4 prieteni, în scurt timp vom 
avea o majoritate democratică exponențială și 
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vom putea cere respectarea drepturilor omului și 
dezvoltarea durabilă a capitalismului.  
 
Deja cu șapte procente  
www. the-sovereign. com puteți face lumea mai 
bună.  
 
Gândiți-vă cât de repede poate crește o rețea 
socială în 4 ani.  
  

rețea socială 
www.the-sovereign.com 
Nu putem răspunde la provocările negative și globale 
decât în mod etic, pozitiv la nivel global și în statele 
naționale.  
 
Fondul Suveran Global Trust (TSG Trust) 
Trustul TSG (în formare) nu este un partid politic, o 
ideologie sau o religie, ci o mișcare de bază la nivel 
global, care militează în toate țările pentru un mediu 
sustenabil și un co-ecologism conceput etic în statele 
naționale și ajută, prin intermediul "programelor 
software de inteligență a roiului de creativitate a 
umanității", în funcție de cultura evoluată a fiecărei țări, 
să însoțească o viață optimă și etică în libertate, 
demnitate și autodeterminare pe calea unui viitor mai 
bun pentru oamenii din țară într-o democrație directă.  
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Problemă cerută - democrația directă, respectarea 
drepturilor omului și evoluția capitalismului: 
 
 
ÎN ORAȘUL TĂU  
ÎN STATUL DUMNEAVOASTRĂ  
ÎN COMUNITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE 
STATE  
GLOBAL 
 
Votați acum pe teme de democrație directă 
și veți obține modelul de societate garantat de Legea 
fundamentală sau de constituțiile țărilor, dacă un număr 
suficient de oameni din țara dumneavoastră sunt de 
acord cu dumneavoastră.  
 
Nu mai mult stat, ci mai puțin stat, cu mai puține legi și 
reglementări și cu niște cadre de co-muncă durabile 
care să ducă la un viitor mai bun.  
 
Devino activ pentru libertatea ta și a tuturor oamenilor! 
 
Democrația directă este atât de simplă 
Votați cu aplicația globală de alegeri directe și 
conectați-vă cu oameni cărora le pasă de o nouă lume 
etică în pace, libertate, sănătate și prosperitate pentru 
toți oamenii prin intermediul rețelei sociale: www. the-
sovereign. cu oameni cărora le pasă de o nouă lume 
etică în care să existe pace, libertate, sănătate și 
prosperitate pentru toți oamenii. Faceți schimb cu ei și 
modelați împreună cu ei o societate locală și globală 
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mai dreaptă și mai liberă pentru voi, pentru copiii voștri 
și pentru toți oamenii.  
 
Aduceți la vot și la discuții sugestiile dumneavoastră 
creative de îmbunătățire pentru a îmbunătăți 
democrația, societatea, mediul și lumea din jurul nostru.  
Libertatea de a modela lumea se oprește acolo unde 
statul, produsele sau serviciile companiilor nu 
protejează și nu promovează ființa umană și o co-lume 
creativă și sustenabilă, ci limitează, afectează sau 
reduc demnitatea, creativitatea, libertatea, sănătatea, 
IQ-ul, viața și prosperitatea cetățenilor și a co-lumii.  
 
Mediul înconjurător și lumea din jurul nostru, drepturile 
omului și constituțiile marchează calea către o nouă 
libertate, sănătate, demnitate și o viață prosperă pentru 
toți.  
 
Revendică-ți dreptul la autodeterminare, la creativitate 
și la o viață fără frică. 
 
Avem timp, pentru că așa ne merge 
și continuă să strângă susținători pe platforma 
electorală www.the-sovereign. com până la formarea 
unor majorități de populație:  
 
în ORAȘE, REGIONAL,   
ÎN ȚĂRI ȘI LA NIVEL MONDIAL  
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s-au format pentru un sistem electoral de 
democrație directă, astfel încât, în conformitate 
cu constituțiile și legile fundamentale ale țărilor, 
democrația parlamentară să poată fi 
transformată într-o democrație directă, cu un 
capitalism etic orientat către ființe umane, mediu 
și natură în fiecare țară.  
 
Între timp, vom lăsa aplicația pentru alegeri ca o  
Dezvoltarea aplicației "the-sovereign app", criptată prin 
blockchain, pentru votul secret și programarea acesteia 
pentru toate țările în toate limbile predominante ale 
acestora. 
 
Sistemul de vot "The-Sovereign" al aplicației electorale 

va folosi securitatea criptarea blockchain. Aplicația 
electorală, care urmează să fie dezvoltată, va separa 

identificarea alegătorilor și votul pentru a garanta 
anonimatul alegătorilor. 

 
Cu programul electoral al aplicației: 
 www.the-sovereign. com, vom realiza o lume mai 
echitabilă și mai sustenabilă, care utilizează software-ul 
de inteligență artificială și inteligența roială a societății 
globale pentru a iniția următorul pas evolutiv, mult 
așteptat, al sistemelor sociale și pentru a contura cel 
mai bun viitor posibil pentru oameni și mediu.  
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Întrebările electorale nu sunt supuse influenței lobby-
ului, pieței, politicienilor, mass-mediei sau partidelor, 
deoarece alegătorii nu sunt grupați în partide sau 
grupuri de alegători și se întâlnesc doar în cadrul 
alegerilor suverane securizate de blockchain pentru a 
afla rezultatele alegerilor, prin voința liberă a 
răspunsului lor suveran la întrebările electorale. În plus, 
există măsuri de securitate secrete pentru a se asigura 
că întrebările de pe buletinele de vot, alegerile sau 
alegătorii nu pot fi influențate sau cumpărate cu cadouri 
electorale de către lobbyiști, partide, mass-media sau 
guverne, pe cât posibil. Donațiile către "Organizația 
Suverană" pot fi făcute numai către Fundacion Liedtke, 
în calitate de administrator. Listele cu numele 
donatorilor nu sunt compilate sau păstrate de 
Fundacion Liedtke sau de organizatorii Democrației 
Directe. Finanțarea sau sponsorizarea Democrației 
Suverane Directe nu este posibilă, deoarece nu dorim 
să permitem nicio influență asupra problemelor 
electorale.   
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Deveniți încrezători și participați.  
Nu lăsați influențarea viitorului lumii în seama 

lobbyiștilor și a guvernelor. 
 

Chiar dacă politicienii cedează prin demonstrații,  
fiți avertizați, fiți atenți și sunați acum pentru  

Democrația directă. 
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Prima dumneavoastră alegere 
globală  
privind instituirea unei democrații directe globale 
 
La alegerile directe poate participa orice 
persoană care a împlinit vârsta de 14 ani.  
 

 
 
 

Buletinul dumneavoastră de vot 
Blockchain  
cu privire la prima chestiune de 
principiu               
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Înscrieți-vă pentru prima alegere, astfel încât să vă putem anunța 
când va fi timpul să plecați. 
 
Formularul	de	alegere: 
Nume	Prenume	Nume	de	familie	 
Vârsta	 
Țară	(selecție) 
Oraș	(selecție) 
Cod	poștal	(	) 
Email: 
Telefon 
Whatsapp	
Limba	maternă	(selecție)	
Limba	suplimentară	(selecție) 

Datele	dumneavoastră	sunt	secrete	și	nu	vor	fi	partajate	sau	vândute,	nu	vor	fi	furnizate	cu	
publicitate,	ci	vor	fi	folosite	doar	pentru	distribuția	globală	a	Democrației	Suverane	Directe,	
aplicația	gratuită	de	sănătate	pentru	toți	oamenii,	precum	și	pentru	Globalpeace	Campus	
Peace	Center	cu	cookie-uri	interne	pentru	a	vă	oferi	informații	de	acces	pentru	a	crea	un	
capitalism	etic	cu	o	lume	nouă	și	mai	bună.				 

Doriți o democrație directă? 
 

O Da      
O Nu        
O fără opinie 
(vă rugăm să bifați dacă este cazul) 
 
 
Alegerile suverane Blockchain protejează împotriva 
fraudării alegerilor și a corupției la nivel local și global. 
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Trustul "The-Sovereign.Global 
 
 
Cine este Sovereign Global Trust? 
Trustul Suveran Global (TSG) gestionează activele fondatorilor și 
membrilor trustului și ale monedei suverane, precum și activele 
trusturilor suverane înființate în state pentru a implementa 
democrațiile naționale directe.  
  
Membrii Trustului nu sunt un partid politic sau o religie (și nu 
doresc să devină un partid sau o religie), ci o mișcare 
democratică de bază a oamenilor care, indiferent de religie, 
afiliere politică, ideologii, viziune asupra lumii, afiliere socială, 
financiară sau etnică, orientare socială sau educațională, 
culoarea pielii, sexul sau vârsta doar pe probleme factuale și 
electorale împreună, pentru a vota conceptul de capitalism etic 
orientat spre om și natură, cu democrație directă globală, în 
cadrul constituțiilor naționale respective în mod pașnic și 
democratic, în beneficiul tuturor oamenilor la nivel global online, 
pentru a vota o nouă co-lume durabilă în pace, sănătate și 
prosperitate pentru om și natură. 
Sovereign Global Trust este înființat în conformitate cu legile 
Insulelor Virgine Britanice pentru a lansa prima democrație 
directă globală. 
Pentru fiecare stat se înființează un Trust Suveran, ținând cont 
de cultura, legile și constituțiile statului și de limba (limbile) 
acestuia, care organizează și propune Suveranului, pentru 
decizie și vot, întrebările de vot diferențiate pentru statul 
respectiv, cu soluțiile propuse. 
 
Trustul TSG, la fel ca și conceperea întrebărilor din buletinul 
de vot, nu este supus niciunei determinări externe.  
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Nu sunt posibile reclame sau sponsorizări în mass-media ale 
TSG Trust.  
 
Donațiile pot fi făcute doar în mod anonim către TSG Trust. 
 
Datele achizitorilor de monede suverane sunt securizate prin 
blockchain și nu pot fi vizualizate nici măcar de către membrii 
TSG Trust.  
 
Sarcinile Fondului Suveran 
Cu veniturile nete obținute din vânzarea monedei suverane și din donații, 
finanțăm 100% din cele trei priorități de promovare a unei lumi etice: 

 
a.) înființarea democrației directe globale "Suveranul".  
b.) construirea a cinci centre de pace în cadrul "Globalpeace Campus 

INC". 
c.) cercetarea și programarea aplicației gratuite de promovare a 

sănătății globale: "aimeim" pentru toți oamenii.  
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Rețeaua socială suverană: 

 
Sovereign-Star:      Rețea socială: Videoclipuri, filme, fotografii și texte despre  
                                 Subiecte și întrebări opționale cu selecție de limbă și     
                                 Marcarea în limba maternă pentru      
                                 Schimb de informații + cereri de prietenie cu  
                                 Calendar de întâlniri pentru a vă cunoaște personal 
 
Suveran-Fink:        Videocall-conferință publică Adunarea și     
                                Circuitul evenimentului  
 
Suveran-Falcon:    Videocall Blockchain și special securizat     
                                și telefonie și video cu rezistență la robinete cu  
                                Conferință telefonică 
 
Post suveran:         Blockchain și special securizat       
                                 Sistem de e-mail 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain și special securizat     
                                 Sistem de prietenie text, foto, video al Suveranului  
                                 Comunitate  
 
Regulile etice ale sistemelor de comunicare suverane  
Informațiile negative care încalcă Codul mass-media, Carta drepturilor omului 
a ONU, demnitatea umană, glorifică, incită sau promovează ura, violența sau 
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hărțuirea și discriminarea, sau sunt vădit false ca fapt, sau urmăresc să 
limiteze libertatea de informare, creativitatea, democrația și dezvoltarea unui 
mediu durabil sau educația populației vor fi șterse. Utilizatorul confirmă faptul 
că nu utilizează sistemele de comunicare ale "Sovereign Trust" pentru 
informațiile negative enumerate, deoarece poate fi blocat ca utilizator de 
comunicare și ca membru, ambasador sau secretar general al unei țări de 
către "Sovereign Trust". 
 
Securitatea datelor suverane: utilizatorii și alegătorii rămân secreți. 
Toate datele private ale utilizatorilor Sovereign și toate datele sistemelor de 
comunicare Sovereingn: Falcon, Post, Fink și Lark rămân proprietatea 
exclusivă și nerestricționată a utilizatorilor, nu vor fi vândute sau partajate și 
sunt protejate de Blockchain. 
 
Moneda suverană Blockchain Sovereign Coin vă protejează 
independența globală. 
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Un nou schimb de valori suveran global blockchain  
pentru Soverein-Coins contra opere de artă, acțiuni sau bunuri imobiliare 
Globalpeace cu depozit de valori Artinvest vă permite o flexibilitate globală și 
financiară, precum și profituri etice. 
În scopul menținerii confidențialității alegătorilor și utilizatorilor Sovereign, 
toate datele pot fi distruse fără a fi înlocuite de către operatorul rețelei 
Sovereign. Utilizatorul sistemelor de comunicare Sovereign își dă acordul ca 
datele sale să fie distruse iremediabil (fără rambursarea costurilor de către 
operator pentru recuperarea sau înlocuirea datelor) de către operatorul rețelei 
Sovereign în caz de pericol din partea autorităților, guvernelor, atacurilor 
hackerilor sau a unor terțe părți (de exemplu, modificări legale în statul de 
încredere). Bunurile și datele dvs. importante vor rămâne în siguranță și 
protejate de blockchain pe telefonul mobil, stick-ul sau computerul dvs. După 
ștergere, utilizatorul se poate autentifica din nou, deoarece serverele 
Sovereign sunt operate în locații noi dacă există un risc de interferență 
electorală, de tentativă de recunoaștere, de formare a întrebărilor din buletinul 
de vot, de vot secret sau de sistem electoral în conformitate cu legile altor țări.  
 
 
Rețeaua socială Sovereign este fără reclame și cookie-uri 
Utilizarea rețelei sociale Sovereign, inclusiv a sistemelor: -Falcon, -Lark, -Fink 
și -Post este gratuită. 
Utilizatorii înregistrați ai rețelei sociale Sovereign vor primi o notificare la 
finalizarea programului de comunicare securizată. 
 
Înregistrare gratuită ca utilizator Social Network Sovereign  
Nu este necesară apartenența la Sovereign Gobal Trust sau calitatea de 
alegător al Democrației Directe pentru a utiliza rețeaua socială securizată 
Sovereign. 
 
Această înscriere este gratuită și asigură un loc în Programul de securitate 
suverană la finalizarea acestuia: 

 
Anmeldung Rețea suverană www.the-sovereign.com   
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deveniți membru  
 

"Fondul suveran global" 
  

Programul suveranității globale  
Sunt avute în vedere doar câteva propuneri de schimbare și 
punerea lor în aplicare într-o primă etapă, ca bază de lucru 
pentru schimbarea direcției unei societăți etice globale pentru o 
lume nouă, care trebuie adaptată la circumstanțele și cerințele 
fiecărei țări. 

Orice membru poate prezenta propuneri și întrebări de vot pentru 
alegeri, asupra cărora modificările și admiterea la vot vor fi apoi 
organizate de către ambasadorii suverani și secretarii generali ai 
Trustului în țara respectivă și populațiile țării în cauză în 
procedura mediatică a întrebărilor de vot KI Wiki cu verificarea 
faptelor fără partide sau persoane în funcție de subiectele de vot 
în limba națională pentru alegeri. 

Site-ul www.the-sovereign. com este dublu securizat cu ace. Cuckis nu sunt stabilite de noi, 
datele nu sunt vândute, ci doar folosite pentru a promova pacea și dezvoltarea democrației 
directe. Toate datele ale alegătorilor suverani și ale membrilor Sovereign Trust rămân rezervate 
doar pentru proiecte de pace și democrație și sunt strict secrete. Rezultatele alegerilor locale, 
statale și mondiale sunt publicate online, fără nume și date personale. Doar alegătorul poate 
verifica votul exprimat cu ajutorul aplicației sale mobile criptate și votul său în statisticile electorale 
din blockchain. Autoritățile guvernamentale nu au acces la datele utilizatorilor. Programul electoral 
creat de opensouce blockchain al aplicației electorale pentru democrație directă; the-
sovereign.global este pus online pentru vizualizarea și controlul structurii programului și 
publicat
 
Înscrieți-vă acum ca membru gratuit "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 
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Organizația TSG Trust 

STG Organizarea Asociației 
a poporului este în construcție 

 
 

Candidați pentru a deveni ambasador sau secretar 
general al TSG Trust. 
 
Deveniți ambasador sau secretar general al unei țări din;  
"The Sovereign Global" Trust, dacă doriți să militați pentru o 
democrație directă globală. 
 

 
 
Formular de înregistrare:  
Organizația țării: www.the-sovereign.com 
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Achiziționarea de monede suverane 
 
Cumpărați monede suverane pentru a sprijini 
construirea unei democrații directe globale 
 
Dacă fiecare cumpără 20 de monede suverane pe an, vom fi 
independenți și puternici din punct de vedere financiar pentru a 
lansa libertatea de informare, cetățenia și democrația și pentru a 
ne apăra  
sănătatea și libertatea.  
 

MONEDA SUVERANĂ 
 

Creativitatea vă face pe voi și pe copiii 
voștri liberi și prosperi. 
 
Pentru stăpânii feudali, banii au doar o funcție de bani de joc, 
deoarece ei dispun de acești bani, neacoperiți de valoare, 
produși ca mijloc de schimb, pentru a putea schimba bunuri 
importante pentru a conduce, cum ar fi mass-media, organizații, 
politicieni, companii ale clasei de mijloc independente, acțiuni, 
bunuri imobiliare, proprietăți, precum și timpul de lucru, 
sănătatea, viața, creativitatea, inovațiile și libertatea poporului 
pentru bani.  
 
Ceea ce este la dispoziția arbitrară a conducătorilor (banii) 
devine pentru populații, printr-o falsă imagine și un sistem școlar 
de libertate, muncă, sănătate și prosperitate, banii de joc taxați ai 
sistemelor feudale globale, un obiect de schimb (ca la începutul 
conializării: schimbul de mărgele de sticlă pe aur), care în 
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monopolul libertății umane continuă să secătuiască valorile 
spirituale și monetare, precum și mijlocul de schimb aur și bani 
de la populații și se acumulează la conducători, însoțit de tot mai 
multă putere. 
 
 
 
Caracteristica specială a monedei suverane este aceea că este  
este folosit exclusiv pentru a construi pacea globală, sănătatea și 
suveranitatea umană, iar în acest scop este folosită o democrație 
directă online numită:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

și  
 

"Fondul suveran global"   

la organizația înființată. 
  
Sovereign Global Trust va emite 100 de miliarde de monede 
suverane (monede TSG) în cupiuri de 1 monedă TSG egală cu 1 
euro pentru a construi și extinde o nouă lume etică.  
 
Veniturile nete obținute din vânzarea "Monedelor Suverane" vor fi 
folosite 100% pentru a construi:  

a.) de democrație directă globală "Suveranul"  
b.) centrele de pace "Globalpeace Campus" și  
c.) a aplicației de sănătate "aimeim".  

 

Monedele suverane pot fi generate prin producția de opere de 
artă obiectivă (inovatoare) și de idei de artă inovatoare din 
partea populației sau de către proprietarii operelor de artă înșiși, 
schimbându-le în monede suverane și contribuind la bogăția 
acestora. Lucrările de artă care sunt incluse în colecția suverană 
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de artă a Muzeului de artă deschis din proprietate sau producție 
trebuie să fie evidențiate în mod obiectiv și științific printr-o 
"evaluare Artinvest" cu inovații AAA. AA sau o lucrare de artă A, 
a cărei valoare este exprimată în certificat în "Monede suverane". 

Libertatea, creativitatea, sănătatea și bogăția populațiilor, pentru 
prima dată, nu mai pot fi sifonate de sistemele suverane. 
Valoarea culturală a colecției de opere de artă a Trustului 
Suveran generată în rândul populației prin intermediul operelor 
de artă este valorificată și reunită în "Sovereign Art Collection 
Trust". Valoarea monedelor STG este extinsă prin vânzarea de 
artă, licitațiile de artă și prețurile obținute pentru opere de artă 
obiective, care nu pot fi produse în mod arbitrar, iar valoarea lor 
crește în întreaga lume, deoarece moneda STG este primul 
mijloc de schimb pentru opere de artă de calitate (din 1985 până 
în 2015, prețurile pentru operele de artă produse începând cu 
1945 au crescut în medie cu 1100%, determinate în 5 milioane 
de licitații și 700 de case de licitații). Atunci când prețurile 
operelor de artă cresc, cuplarea imaginară a monedei suverane 
cu arta înseamnă că prețul monedei suverane crește odată cu 
opera de artă). Moneda suverană are un potențial de libertate 
deosebit de ridicat în viitor și completează piețele ecologice și de 
mediu nou apărute ale unei democrații directe prin intermediul 
capitalismului etic. 
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Libertatea cetățenilor: Astfel, moneda suverană este un nou bun 
cultural autogenerator și un mijloc de schimb securizat de opere 
de artă care finanțează arta și artiștii fără ajutor guvernamental 
sau dependențe de galerii, promovează creativitatea, sănătatea, 
educația și democrația, precum și, prin inovații, prosperitatea în 
rândul populației și, în plus, garantează "libertatea monedei 
suverane" prin legile din Insulele Virgine Britanice, în 
conformitate cu legile sistemului imanent al "țării emitente a 
monedei STG". 
 
X Comanda prin transfer bancar pentru achiziționarea de 
monede suverane în sprijinul Democrației Directe:  
"Fondul suveran global"  
vă rugăm să transferați achiziția dvs. în contul Fundației Liedtke 
non-profit din Puerto de Andratx Mallorca, care va fi bucuroasă 
să doneze 100% din achiziția dvs. către "The Sovereign Global 
Trust", fără nici un comision administrativ sau alte taxe de 
expediere deduse de către Fundația Liedtke pentru a construi 
fundația globală.  
"Democrația directă Sovereingn" 
"Globalpeace Campus Centers" și "Globalpeace Campus 
Centers".  
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"aplicația de sănătate aimeim" 
către Sovereign Global Trust, care va confirma cumpărarea 
monedelor și vă va trimite monedele suverane rezervate și 
comandate imediat după generarea lor în cadrul procesului 
securizat blockchain.  
 

Detalii bancare pentru transferuri bancare imediate  
Titularul contului: Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Cionul Sovereign Cion capitonat cu opere de artă mondială 
certificate Artinvest. 
 

 
 
 
Opere de artă certificate Artinvest  

  
 
Moneda suverană  

 
Securitate: 
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Democrație directă, libertate, pace și prosperitate pentru toți oamenii. 
Ordinul monedei suverane www.the-sovereign.com 
X           20 monede suverane =              20 euro 
X         100 monede suverane =            97 euro 
X        1.000 monede suverane =           950 Euro 
X       10.000 monede suverane =      .000 Euro 
X     100.000 monede suverane =    80.000 euro 
X 1.000.000.000 monede suverane = 7.00.000 Euro 
 
X Card de credit sau factură și transfer bancar 
 
X Moneda suverană Comandă prin Pay Pal/  
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Concluzie: 

Decizia de investiție  
de Niklas Luhmann 1996 
 

 
Cele mai impresionante re-descrieri observate și cultivate în 
societate până în prezent se regăsesc în revoluția copernicană 
și, mai radical, în macro- și micro-dimensiunile fizicii moderne. 
Dar această schimbare de opinie este prezentată ca fiind 
rezultatul cercetării științifice, la care trebuie să ne supunem 
pentru că acesta este adevărul. Nu se ia în considerare faptul că 
societatea însăși face posibilă o astfel de cercetare, publicarea și 
acceptarea ei. Evident, joacă un rol faptul că cercetarea nu mai 
este angajată în continuarea unei teze mondiale fundamentate 
religios. Dar este aceasta o perspectivă suficientă pentru 
următorul mileniu sau pentru continuarea redescrierii lumii? Sau: 
cum poate răspunde societatea la faptul că știința însăși a 
adoptat o alegere pragmatică a metodelor și o epistemologie 
constructivistă? Oferirea de redescrieri este, cu siguranță, o 
chestiune în care știința însăși schimbă problemele, propunând 
noi soluții la probleme, dar și realizând că problemele sunt de 
nerezolvat. În plus, va trebui să ne gândim la mijloacele de 
comunicare în masă, care, cu informații mereu noi, schimbă 
posibilitățile de a privi înapoi în trecut. Mai presus de toate, însă, 
poezia servește să smulgă trecutul din uitare și să îl prezinte în 
așa fel încât să poată fi descris din nou aletheia în sensul 
originar. Dar cum pot continua toate acestea când lumea însăși 
se reînnoiește în mod constant prin alegeri. Alături de 
redescrierile clasice care vizează aletheia, apar acum alte forme 
de comunicare care generează informații despre decizii. 
 
Societatea se reînnoiește, iar problema este cum poate ține 
pasul cu comunicarea, cum poate ține la zi societatea însăși. Cu 
siguranță, o societate care se reînnoiește constant prin decizii 
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trebuie înțeleasă ca un sistem care își generează propria 
incertitudine. Nu se știe dinainte cum vor decurge următoarele 
alegeri politice, dacă și unde vor duce investițiile fluctuațiile 
monetare de pe piețele financiare internaționale sau cine se va 
căsători cu cine. O lume care trebuie să facă față acestei situații 
nu poate fi concepută decât ca o entitate care se realizează în 
timp, generând în mod constant un nou viitor care este încă 
deschis. Privită din această perspectivă, există un izomorfism 
între o societate decisivă pentru ea însăși și o lume deschisă 
spre viitor, a cărei stare prezentă, al cărei trecut coagulat, nu 
determină ceea ce "va veni". Această situație mondială apare 
într-o serie de termeni cu care societatea lucrează în prezent 
pentru a se adapta la ea. Vorbim de risc și de calcularea riscului 
sau de inovație și creativitate, pentru a crea condițiile pentru cât 
mai multe evoluții viitoare diferite. 
 
Unul își dă curaj și, cu siguranță, a nu face nimic și a aștepta nu 
ar fi o soluție la această problemă. Trebuie să producem fapte 
pentru a putea înțelege retrospectiv ceea ce s-a întâmplat cu 
propria participare. Acest lucru înseamnă că lumea nu mai poate 
fi concepută ca un stoc total de lucruri (vizibile și invizibile), nu 
mai poate fi concepută ca o "Universitas Rerum". Conceptul de 
lume devine un concept corelativ al deciziei, iar limitele 
posibilităților de decizie sunt date mai mult de propria istorie 
decât de lumea rămasă neatinsă. Tocmai din acest motiv, 
literatura (și, am putea adăuga, știința) are funcția menționată 
mai sus de a extinde memoria. Mai mult, dacă lumea permite 
luarea de decizii, trebuie să recunoască faptul că timpul devine 
astfel ireversibil (deoarece diferența dintre trecut și viitor se 
reînnoiește în mod constant) și că acest lucru se întâmplă prin 
intermediul unor evenimente care manifestă un sens, chiar dacă 
nu durează și care, odată cu apariția lor, se sting. Apare astfel o 
lume istorică în sens strict, care își datorează dinamismul nu 
unor forțe speciale (energia), ci instabilității componentelor sale 
elementare. Aceasta nu poate fi decât o lume care nu mai oferă 
un punct de sprijin. Observarea lumii este astfel îndreptată spre 
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ceea ce s-a întâmplat și, tocmai pentru că s-a întâmplat ca 
eveniment, nu mai poate fi schimbat. Cu atât mai mult această 
descriere a lumii accentuează viitorul, în a cărui necunoscută se 
ascund posibilități, pentru (sau mai exact) a căror realizare se 
poate decide. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universitatea din Bielefeld 
Consilier al expoziției de artă artă deschisă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


