
 

 

 

Suveranul 
Democrația directă: acum  

 
                       Dieter Walter Liedtke    



 

 

Recunoaștere imediată 
Suveranul  

 
                                  Dieter Walter Liedtke  
 



 

 

 
Recunoaștere imediată 

       Suveranul 

 
 
 

Studiul controversei societate-sistem: 
 

Dictatură + frică 
 

sau iluminarea și 
 

Democrație directă + libertate 
 
 
 
 
 

Dieter Walter Liedtke 
 
 



 

 
4 

 
Ipoteză de lucru: 

Dezvoltarea sistemului companiei 
 

Locurile actuale ale bătăliilor dintre societate și sistem 
nu mai sunt câmpurile de luptă din trecut în democrații. 

dar platformele media . 
Există o luptă globală, dar decisivă, dusă în mod unilateral. 

între o resetare ascunsă a sclaviei 
 

și 
 

în conștiința anumitor segmente ale populației... 
manifestând încet-încet o dorință de 

proiectarea durabilă și etică a mediului nostru 
prin intermediul unui sistem special securizat 

"Global Direct Democracy App" a avut loc. 
 

Acest lucru, prin anunțarea tehnologiei de astăzi, progresul democrației este 
aproximativ. cu 15 ani în urmă de către grupul de resetare a sclaviei și 

confirmată prin studii și dezvoltări izolate de democrație directă și este în 
prezent pusă în aplicare prin reducerea IQ-ului prin intermediul bolilor, 

pandemiilor, imaginilor de război, răspândirea fricii, dezvoltarea creativității 
controlate, sărăcie și exploatare generate suplimentar, controlul banilor, 
suprimarea informațiilor, informații false, precum și o "resetare pentru 

reducerea populației cu eutanasie globală ascunsă" anunțată la nivel global, 
cu ignorarea constituțiilor, precum și a Cartei ONU a drepturilor omului. 

încetinite, boicotate și sabotate 
și urmează să fie transformat într-un sistem ireversibil 

Viitoarea dictatură cu o atitudine utilitaristă. 
 

Care dintre cele două sisteme sociale va învinge în cele din urmă 
se datorează întreținerii etapizate a temerilor și a creșterii acestora, precum și 

afirmării mijloacelor de putere ale 
Grupul Dictatură 

 
sau 

 
inventivitatea și inteligența opusă a 
Grupul pentru Democrație Directă 

populația pentru imaginea dumneavoastră despre viitor, 
(atâta timp cât ea se poate exprima liber și poate alege) 

pentru a educa împotriva fricii și a învinge într-o fereastră mică de timp. 
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Imprimare 
 
 
Fundația Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Contact: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - martie 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Traduceri 
Vă rugăm să ne ajutați cu traducerea cărții "Der Souverän" și a 
paginilor noastre web Souverän în alte limbi, deoarece au fost 
traduse în diferite limbi diferite din textul german cu programul de 
traducere a textului DeepL în alte limbi, vă rugăm să ne ajutați 
prin corectarea textelor de traducere într-un e-mail la adresa:  
text@the-sovereign.com  
 
Suntem bucuroși să punem la dispoziția tuturor utilizatorilor de 
internet cartea "Der Souverän" tradusă în toate celelalte limbi, în 
format PDF, în mod gratuit, și să realizăm alte pagini web ale 
Souverän cu textele traduse. Vă rugăm să trimiteți un e-mail 
pentru a clarifica aspectele legate de drepturile de autor ale 
traducerilor din textul german într-o altă limbă care nu a fost încă 
tradusă: 
book@the-sovereign.com  
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Manifestul digital  
 
Întrebarea privind sistemul social 2020 - martie 2021 
 

Autorii: Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd Gigerenzer, 
Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, avocatul și expertul în 
inteligență artificială Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, 
Prof. Roberto V. Zicari și profesorul Andrej Zwitter au avertizat deja în 
2016 cu privire la pericolele unui nou regim feudal prin intermediul unei 
dictaturi a datelor:  

"Democrația digitală în locul dictaturii datelor"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: Suntem 
amenințați de automatizarea societății prin algoritmi și 
inteligență artificială?  

Un apel comun pentru a asigura libertatea și 
democrația."  

"Ne aflăm la o răscruce de drumuri: dacă algoritmi din ce în ce 
mai puternici ne-ar limita autodeterminarea și ar fi controlați de 
câțiva factori de decizie, ne-am întoarce la un fel de Feudalism 
2.0, deoarece s-ar pierde importante realizări sociale. Dar acum 
avem o șansă, cu un curs corect stabilit, de a porni pe calea unei 
democrații 2.0 care să fie în beneficiul nostru, al tuturor. În ciuda 
concurenței globale acerbe, democrațiile ar face bine să nu 
renunțe la realizările pe care le-au acumulat de-a lungul 
secolelor. În comparație cu alte regimuri politice, democrațiile 
occidentale au avantajul că au învățat deja să se descurce cu 
pluralismul și diversitatea. Acum trebuie doar să învețe să profite 
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și mai mult de ea. În viitor, țările fruntașe vor fi cele care vor 
atinge un bun echilibru între economie, stat și cetățeni. Acest 
lucru necesită o gândire în rețea și dezvoltarea unui "ecosistem" 
de informații, inovare, produse și servicii. În acest sens, nu este 
important doar să se creeze oportunități de participare, ci și să se 
promoveze diversitatea. "Privind spre China: așa arată viitorul 
societății? "Un astfel de control social se îndepărtează de idealul 
cetățeanului responsabil de sine stătător și se îndreaptă spre un 
subiect în sensul feudalismului 2.0. Acest lucru este diametral 
opus valorilor democratice de bază. Prin urmare, a sosit timpul 
pentru un Iluminism 2.0, care să conducă la o Democrație 2.0, 
bazată pe autodeterminare digitală. Acest lucru necesită 
tehnologii democratice: Sisteme de informare compatibile cu 
principiile democratice - altfel ne vor distruge societatea."  
(Extras din articolul din: Spektrum der Wissenschaft/Ediție specială: Manifestul 
digital)  
 

 

Evoluția sistemelor sociale, așa cum arată istoria, este o 
dezvoltare lentă și întârziată de Iluminism, Renaștere și Educație.  

O întrebare fundamentală este: cum sunt integrate mass-
media în diferitele modele sociale ale țărilor?  

Cu toate acestea, în secolul XXI, trebuie să ne punem noi 
întrebări cu privire la interacțiunea dintre puterea politică, 
capitalismul de supraveghere, puterea grupurilor mediatice 
(mass-media sociale și clasice), informațiile de PR, 
dezinformarea și informațiile bazate pe dovezi, precum și 
reprezentările și aplicarea lor în publicații, deoarece acestea 
controlează și prezic comportamentul populației.  

S-a demonstrat că, timp de milenii, informațiile care induc frica au 
fost folosite pentru a pune în scenă și a controla reducerile de IQ 
în rândul populației, pentru a menține puterea. Astăzi, aceste 
temeri sunt generate de bucle de informații permanente, 
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neuronale, autoconfirmate, în toate mediile de comunicare, care 
fie provoacă și favorizează structuri antidemocratice eficiente 
pentru dictaturi, iar pe de altă parte provoacă o revoltă sau o 
disponibilitate pentru revoluție în anumite părți ale populației, 
care generează bucle antidemocratice de frică și efect de ambele 
părți, pe care le putem totuși dizolva cu o a doua renaștere și 
iluminare prin introducerea unei democrații directe.  

Colectarea și utilizarea datelor, precum și informațiile din mass-
media care trezesc temeri, vor face posibilă controlul politic al 
democrațiilor occidentale și reducerea temporară a coeficientului 
de inteligență al populației, ceea ce ar putea duce la instaurarea 
unor sisteme totalitare de guvernare?  

Dar cum pot fi abolite drepturile omului, pentru care s-a luptat de-
a lungul secolelor, și cum pot fi distruse democrațiile? Cum se 
poate întâmpla acest lucru la nivel global și în aproape toate 
țările în același timp?  

Mai este posibil și astăzi, prin dezinformarea din mass-media și 
prin temerile guvernelor, să se pună în aplicare la nivel global 
exploatarea spirituală și materială a populațiilor, cu prețul 
drepturilor omului și al constituțiilor?  

Putem să ne dăm seama pe scurt de posibilitatea unei astfel de 
consecințe dacă privim istoria noastră.  

 
Pentru moment, presupunem următoarele premise:  
Corporațiile globale sunt structuri de conducere totalitare, 
orientate economic, care conduc țările și guvernele într-un mod 
bine pus la punct, ascuns și aproape nerecunoscut, susținute de 
mass-media, de agențiile lor de relații publice și de unele mari 
organizații internaționale; ele înlocuiesc astăzi vechile sisteme de 
conducere regionale, feudale.  
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Pentru a putea ilumina voința feudală ascunsă de a conduce 
a câtorva oameni de astăzi, trebuie să ne amintim de vechile 
sisteme de conducere în care: 
a) viața unui subiect trebuia să fie trăită fără drepturile omului, 
 
b) legea nu se aplica tuturor oamenilor,  
 
(c) subiectul, în calitate de șerb, nu avea la dispoziție viața sau 
libertatea sa, 
 
d) un servitor era exploatat mental, economic și fizic de către 
stăpânul său,  
 
e) împărații au fost numiți de Dumnezeu,  
 
f) nobilii de rang superior dădeau fiefuri (pământuri) nobililor de 
rang inferior, pe care aceștia le administrau ca șerbi, țăranii săi 
locuind în acel fief. Țăranii trebuiau să-i plătească impozite și să 
muncească pentru el. Stăpânul feudal însuși nu plătea taxe, dar 
trebuia să presteze servicii de război pentru conducătorul său, 
dacă era necesar, 
 
g) soarta șerbilor a fost prestabilită de Dumnezeu, de Biserică și 
de stăpânii feudali. 
 
 
 
Întrebarea este:  
Cum puteau supușii din acea vreme să fie conduși de câțiva lorzi 
feudali și cum puteau fi exploatați, cum ar fi în creșterea 
animalelor? 
 
Dovezile arată că majoritatea teritoriilor conduse de regi, prinți și 
nobili la acea vreme erau mici, aveau o populație redusă și 
aproximativ 95% din populație era analfabetă.  
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Conducătorul își putea exploata propriul popor timp de secole cu 
un număr mic de polițiști, soldați și cu un mic departament secret 
de poliție care să acopere domeniul său, precum și prin alianțe și 
căsătorii mixte cu alte case domnitoare, dacă numărul populației 
din domeniu nu creștea.  

Mai multe întrebări urmează aici:  
Pentru a minimiza populația în creștere și pentru a răspândi frica, 
s-au mărit taxele în prima etapă, distrugând astfel mijloacele de 
trai și, în cele din urmă, declanșând războaie între popoare? (a 
se vedea, de asemenea, cartea lui Martin Clauss "Istoria militară 
a Evului Mediu" și recenzia cărții în revista "Spektrum der 
Wissenschaft" de Theodor Kissel, care a rezumat: "Folosind 
exemplul Războiului de o sută de ani dintre Anglia și Franța 
(1337-1453), Clauss arată că campaniile de jaf și devastare au 
dominat războiul în Evul Mediu. Scopul principal nu era neapărat 
distrugerea fizică a inamicului, ci distrugerea resurselor acestuia. 
") sau raportul arheologic din "Spektrum der Wissenschaft" al lui 
Hekan Baykal despre un măcel care a distrus o întreagă așezare 
pentru care știința nu are nicio explicație. "Situl a atins cea mai 
mare amploare în timpul Epocii Fierului, între 350 și 200 î.Hr., 
când regiunea era populată de tribul celtiberian Beron. În acest 
moment, când a avut loc și raidul brutal, satul a căpătat 
dimensiuni aproape urbane: De-a lungul străzilor și piețelor 
publice, care aveau o lățime de până la cinci metri și jumătate, 
pavate și mărginite de trotuare, se aflau peste 300 de clădiri care 
adăposteau nu numai locuințe, ci și magazine și facilități comune 
pentru cei aproximativ 1500 de locuitori. 
 

Oare nu li s-a permis familiilor să se unească în mod necontrolat 
ca un grup mai mare sau ca un sat pentru a face schimb de 
cunoștințe sau de gânduri împrăștiate și astfel să discute despre 
grijile lor existențiale cu idei creative pentru a obține cunoaștere, 
prosperitate și independența lor?  
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Oare oamenii care nu aparțineau structurilor feudale trebuiau în 
mod deliberat să rămână săraci, pentru a nu putea dobândi 
cunoștințe, a construi și a hrăni familii, așezări sau orașe din ce 
în ce mai mari? Dacă da, au fost distruse? 

Dacă oamenii nu mai puteau munci, trebuiau să moară mai 
devreme pentru ca cunoștințele să nu poată fi dobândite și 
transmise mai departe?  

Ar trebui să fie posibil ca un servitor să călătorească numai cu 
acordul seniorului, pentru a face posibilă în orice moment atât 
proprietatea acestuia, cât și accesul la servitor? 
 
Au devenit astfel șerbi:  
 
- accesul la cunoaștere a fost blocat timp de milenii,-  
nu li s-a acordat nici o școlarizare,-  
biblia era scrisă  
în latină,- slujba bisericii era ținută în latină sau-  
povara fiscală a fost atât de mare încât populația a rămas săracă 
și astfel, din cauza fricii 
 crescute de supraviețuire, boli și războaie, nu s-a putut preocupa 
de educație, creativitate sau a putut exclude conștient  
alți oameni din cauza temerilor existențiale?  
 
În acest scop, cifrele privind populația, starea de spirit a 
oamenilor, înregistrările de dinaintea anilor de război din 
respectivele dominioane ar putea furniza informații în cadrul unui 
studiu științific.  
 
 
În același timp, prăbușirea clasei de mijloc prin blocaje, legi de 
criză prin isteria fricii din mass-media pare a fi un accelerator 
binevenit al sărăciei și fricii, care merge mână în mână cu o 
reducere a IQ-ului populației pentru a pune în aplicare reducerea 
populației cu o viteză amețitoare (a se vedea, de asemenea, 
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justificările lui Stalin, Hitler, Mao și ale guvernului cambodgian 
1975-79). 
  
Vor fi returnate bogăția, tehnologia și cunoștințele clasei de 
mijloc celor puternici și guvernelor la cele mai mici prețuri, ca în 
regimul feudal, și, în același timp, va fi instaurată o dictatură 
globală a datelor cu regim feudal, care are posibilitatea de a 
anunța crize în orice moment pentru a reduce populația și pentru 
a construi din nou un regim digital-feudal pentru utilitate?    
 
 
În plus, se poate pune întrebarea:  
De ce au fost condamnați sau distruși oamenii care au dezvoltat 
din proprie inițiativă capacități spirituale înalte și care au pus 
cunoștințele lor la dispoziția tuturor oamenilor în limba poporului 
și au oferit populației orientare și ajutor medical, vindecare și 
acces la cunoaștere și iluminare (Socrate, Galilei, Bruno, lista de 
nume poate fi continuată pentru cărți) ?  
(A se vedea lese majeste, judecăți de conspirație, procese de 
credință religioasă și arderi de vrăjitoare în întreaga Europă. )  

A fost omul poporului ținut departe de citit și scris (în majoritatea 
statelor și prin taxe școlare) până la sfârșitul secolului al XVIII-
lea, astfel încât să nu se poată autoeduca și astfel să sporească 
prin educație și oportunități mai bune de trai și venit în familie?  

Oare omul, din lipsă de creativitate și educație, nu ar trebui să se 
poată ajuta pe sine să fie exploatat ca om de folosință și rob, să 
rămână sărac și să moară devreme când nu mai poate munci?  

Feudalismul și servitutea l-au împiedicat pe omul poporului să 
trăiască suficient de mult timp pentru a-și dezvolta mintea prin 
curiozitate și cunoașterea de sine stătătoare a lumii, chiar și fără 
școală sau instruire, doar cu ajutorul naturii.  

De ce săracii și munca ta erau impozitați, iar stăpânii feudali 
puteau în continuare să câștige din performanța muncii fără 
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să plătească ei înșiși impozite. Ce este diferit față de astăzi? În 
timp ce marile companii dezvăluie impozitele muncitorilor pentru 
stat, le colectează și chiar, prin relații contractuale legale și 
permise de guverne, își reduc impozitul pe venit, pentru serviciul 
lor de organizator și colector de impozite, de controlor de boală și 
de muncă, precum și de creator de locuri de muncă la nivel 
internațional, până aproape de zero taxe și pot acumula averi tot 
mai mari și își pot forma prin această putere venală, lobby și 
influență pe lângă guverne și în mass-media după propria voință 
(ca prinții cu capital puternic cu conducătorii imperiului în regimul 
feudal).  

Extras din Wikipedia din 10 octombrie 2020 despre servitutea în 
Germania și care a avut o existență legală în diferite forme în 
întreaga Europă.  

 

 

 

(Fragmentul din Wikipedia: Serfdom, este marcat în albastru) Acest text este 
licențiat sub licența Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Folosește materiale de la articolul Wikipedia "Schloss Biebrich". 
O listă a autorilor este disponibilă în Wikipedia. 

În Schleswig și Holstein nu se prevedea posibilitatea de a pleca de pe moșie 
fără consimțământul stăpânului de moșie. Stăpânul moșiei avea dreptul de a 
revendica servitorul de la terți. Existau tratate de extrădare între stăpânii 
teritoriali, iar alți nobili, orașe și bresle de meseriași aveau voie să primească 
șerbi doar dacă puteau prezenta o carte de la stăpânul de moșie. În 
Württemberg, pe de altă parte, existau câteva reguli noi: în 1455, libertatea de 
a se muta părea să fi prevalat; persoana care se muta trebuia doar să se 
angajeze să plătească o taxă pentru om. În 1523, impozitul pe om se ridica 
într-un caz la 36 heller (bănuți de argint bătuți în Schwäbisch Hall).  

În 1495 a existat o interdicție de a se îndepărta de sub stăpânirea Leibherr, iar 
în 1514 o permisiune generală de a se îndepărta, cu o perioadă de tranziție de 
douăzeci de ani. În 1520, această permisiune a fost devansată, iar în 1537 a 
fost retrasă din nou. În 1551, dreptul de a pleca a fost acordat din nou, iar în 
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1598 a fost retras definitiv. Totuși, dreptul de a pleca nu însemna că servitutea 
a luat sfârșit sau a fost ruptă de un stăpân local străin; mai degrabă, în sudul 
Germaniei se aplica principiul primatului servituții.  

Impozitele servitorilor, cum ar fi impozitul pe om, puteau fi percepute de către 
stăpânul moșiei și în locuri care nu îi aparțineau. Găinile de șerbărie, cu 
ajutorul cărora se recunoștea din nou servitutea anuală, erau colectate cu un 
mare efort administrativ de către stăpânii de găini ca "Fasnachthennen" în 
afara stăpânirii și a stăpânirii locale și erau trecute în registrul de găini, la fel 
ca și impozitul pe oameni.  

 

pierderea libertății   

Sărăcia era stabilită prin naștere; factorul decisiv era statutul mamei. În cazul 
în care un văduv avea copii din mai multe căsătorii, acest lucru putea duce 
chiar la îndepărtarea copiilor.  

Oamenii liberi puteau cădea în robie. "Decăderea" din statutul de liber se 
producea atunci când un libert se stabilea într-o zonă în care populația rurală 
era formată din șerbi. Chiar și copiii născuți liberi deveneau șerbi dacă părinții 
lor deveneau șerbi după naștere. Cei care nu se mai puteau întreține din punct 
de vedere economic ca oameni liberi puteau deveni șerbi. Pentru a avea efect, 
această declarație trebuia să fie făcută în scris într-o scrisoare de predare. De 
asemenea, au existat jurăminte în masă după modele prefabricate, prin care 
supușii se angajau să nu se înstrăineze de stăpânul boierului cu trupul și 
bunurile lor, în Württemberg în 1282/1283 și 1296/1297, precum și în Basel în 
1499.  

Abolirea servituții putea fi realizată prin eliberarea contra plată și la bunul plac 
al stăpânului de moșie. Absența de la moșie ducea la decăderea din servitute. 
Pentru persoanele singure, perioada a fost de 31 de ani, șase săptămâni și 
trei zile; pentru persoanele căsătorite, de zece ani.  

În Württemberg, schimbul de șerbi între stăpânii individuali a avut loc în cazuri 
excepționale, în special în teritoriile învecinate. O schimbare a avut loc, de 
asemenea, la inițiativa șerbilor, mai ales atunci când aceștia doreau să se 
căsătorească și, prin urmare, să se mute, dar nu dispuneau de bani pentru o 
răscumpărare.  

Șerbii puteau fi vânduți cu bunuri, dar și individual. De obicei, nobilimea 
inferioară sărăcită vindea șerbi nobilimii superioare solvabile.  

 
Distincția dintre sclavie și servitute  

Pentru a face distincția între sclavie și servitute, există trei puncte de vedere 
principale, și anume, cel al diferenței, al asemănării și al identității celor două. 
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Diversitate  

Materialismul istoric presupune o diferență de dezvoltare. Potrivit acesteia, în 
sistemul sclavagist, întregul produs lucrat aparținea proprietarului sclavului, 
care îi dădea sclavului atât de mult încât acesta să poată rămâne în viață. În 
feudalism, șerbul sau proprietarul primește mai întâi întregul produs al muncii 
sale, dar trebuie să renunțe la o parte în natură sau în bani pentru stăpânul 
feudal. Acest lucru înseamnă că nu numai asupritorul și jefuitorul, ci și cei 
oprimați și jefuiți au parte din produs. Produsul excedentar revine mai mult sau 
mai puțin stăpânului feudal, dar faptul că o parte din produs aparține pe bună 
dreptate robului și că această parte poate fi, în multe cazuri, mărită printr-o 
muncă mai intensă, face ca sistemul feudal să fie unul avansat în comparație 
cu cel vechi și îi permite existența în primul rând.  

Similaritate  

Tratatele internaționale și legile penale naționale de punere în aplicare a 
acestora presupun, de asemenea, diferența dintre sclavie și servitute, dar 
ordonă aceeași consecință juridică, și anume o interdicție absolută. Conform 
Convenției privind sclavia din 25 septembrie 1926, sclavia este "starea sau 
statutul unei persoane în care se exercită puterile legate de dreptul de 
proprietate sau oricare dintre acestea". Abia treizeci de ani mai târziu, 
Convenția suplimentară privind abolirea sclaviei din 7 septembrie 1956] a adăugat 

definiția juridică a servituții: "Servitutea este condiția sau statutul juridic al unei 
persoane care este obligată prin lege, obicei sau acord să trăiască și să 
muncească pe un teren aparținând unei alte persoane și să presteze acesteia 
anumite servicii, plătite sau nu, fără a putea să-și schimbe în mod independent 
poziția."  

Articolul 4 din Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației 
Națiunilor Unite din 10 decembrie 1948 și articolul 4 alineatul (1) din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului se referă la interzicerea sclaviei sau a 
servituții, la fel ca și articolul 5 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, ratificată în 2009. O dispoziție penală privind sclavia și 
servitutea a fost inclusă din 1866 până în 2005, cu aproape aceeași formulare, 
în secțiunea 234 din Codul penal al Confederației Germane de Nord, al 
Imperiului German și al Republicii Federale Germania, care a fost 
contabilizată în mod constant în același mod; din 2005 până în 2016, o 
dispoziție corespunzătoare a fost găsită în secțiunea 233 din Codul penal, iar 
din 2016 în secțiunea 232 din Codul penal. 

L 

Începând cu secolul al XVI-lea, au fost introduse încet-încet în 
Europa primele școli cu învățământ obligatoriu, care a fost apoi 
transferat în spații naționale mai mari până la începutul 
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industrializării în secolele al XVIII-lea, al XIX-lea și al XX-lea, în a 
căror misiune de mediere școlară au fost însă excluse 
cunoștințele generale, imaginația și creativitatea, iar materia de 
studiu a fost redusă la cele mai importante tehnici culturale 
pentru "lucrătorii cu subiect ABC". Predarea materiei și a limitelor 
sale de conținut fără a preda creativitatea a fost preluată (cu 
unele reforme) din secolul al XIX-lea în învățământul 
contemporan, păstrând orientarea principală de excludere a 
creativității și a inovației. Studiul general clasic, care leagă și 
extinde domeniile de cunoaștere, nu este, în general, oferit de 
stat sau este oferit doar într-o formă redusă de către universități. 
Calitatea "Studium Generale" este lăsată în seama inițiativei și a 
capacităților cognitive ale individului (vezi și Leonardo da Vinci) și 
rămâne la latitudinea individului (chiar și în fața numeroaselor 
obstacole) de a găsi progrese și inovații prin propria inițiativă.  

Extras din Wikipedia Învățământ obligatoriu 
Acest text folosește materiale de la articolul Wikipedia Schloss Biebrich și 
este disponibil sub licența Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. O 
listă a autorilor este disponibilă în Wikipedia. 
 
Deși Geneva a introdus școlarizarea obligatorie în 1536, iar ulterior și alte 
state[2] și Ducatul Palatinat-Zweibrücken în 1592[3] ca unitate statală mai mică, 
iar orașul Strasbourg a urmat exemplul cu o lege corespunzătoare încă din 
1598, abia în secolul al XVIII-lea majoritatea statelor europene au introdus 
școlarizarea obligatorie (Austria 1774, Elveția, SUA), care includea și 
școlarizarea la domiciliu, sau învățământul obligatoriu (Liechtenstein 1805, 
Franța 1882, Germania1919[4]). 
 
Pentru că după Thomas Malthus și darwinismul social atribuit 
gânditorilor de astăzi și presupușilor salvatori ai umanității (în 
vremurile Revoluției Franceze 1789 -1799) este de a realiza o 
minimizare organizată a umanității pentru conservarea speciilor 
din următoarele motive. Acest model de stăpân feudal a fost 
demult infirmat de fapte și studii științifice și de evoluția omenirii, 
până în zilele noastre, și se presupune că distrage atenția cu 
informații false, deghizate în studii științifice, de la faptul că este 
vorba doar de menținerea și exploatarea atitudinii umane utile 
sub utilizarea de  
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măsuri de eutanasie și eugenie sub steagul protecției mediului și 
a virusurilor pentru conservarea umanității. Ceea ce a urmat a 
fost o lipsă de creativitate sub masca iluminării științifice, în care 
o populație mondială în creștere a fost prezentată ca o 
amenințare și nu ca un câștig etic al dezvoltării democrației. 
Ceea ce prin evoluția reală de-a lungul mileniilor, precum și prin 
cercetări bazate pe dovezi și documentații de sute de ori, inclusiv 
după construirea primelor democrații, odată cu creșterea 
populației mondiale, s-a dovedit a fi greșit și este dovedit.   
 
Fragment din Wikipedia despre Thomas Malthus (1766 -1834) 
Acest text folosește materiale de la articolul Wikipedia Schloss Biebrich și 
este disponibil sub licența Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. O 
listă a autorilor este disponibilă în Wikipedia. 
  
Într-o critică la adresa viziunii optimiste a lui William Godwin privind 
perfectibilitatea societății umane și a principalelor sale capacități de 
rezolvare a problemelor, Malthus, în lucrarea sa Eseu asupra principiului 
populației (1798), a evidențiat suprapopularea ca fiind o problemă a unei 
economii și societăți în evoluție. Malthus prezintă ca pe o necesitate 
aparent fatală faptul că rasa umană s-a supus orbește legii creșterii 
nelimitate, în timp ce mijloacele de subzistență care o făceau să trăiască 
nu au crescut odată cu ea în aceleași proporții. Acest fapt i s-a părut atât 
de bine stabilit, încât nu a ezitat să îl declare ca axiomă matematică. El a 
afirmat că oamenii cresc în progresie geometrică și mâncarea în progresie 
aritmetică. În exemplul numeric: Dacă un cuplu are patru copii și aceștia, 
la rândul lor, au patru copii pe cuplu, populația crește în mod 
corespunzător; dar creșterea producției de alimente nu se produce în 
aceeași proporție. Îmbunătățirea irigațiilor crește productivitatea cu 
aproximativ 20%. Dar această creștere nu mai produce nicio altă creștere. 
Astfel, potrivit lui Malthus, va veni un moment în care stocurile nu vor mai fi 
suficiente pentru populația pământului dacă acei factori corectivi, cum ar fi 
boala, mizeria și moartea, nu vor interveni mereu pentru a restabili 
echilibrul. Malthus și-a exprimat astfel judecata științifică, dar și morală, 
asupra nefericitului, într-un pasaj pe care l-a șters în edițiile ulterioare, dar 
care a fost considerat caracteristic pentru spiritul învățăturii sale: 
"Un om", spunea el, "care se naște într-o lume deja ocupată, când familia 
sa nu are mijloacele de a-l hrăni sau când societatea nu are nevoie de 
munca sa, acel om nu are nici cel mai mic drept de a cere vreo porție de 
hrană și este într-adevăr prea mult pe pământ. La marele ospăț al naturii 
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nu i s-a rezervat niciun loc. Natura îi poruncește să plece, și ea nu se 
ferește să ducă la îndeplinire nici măcar această poruncă"[3]. 
 
Modelul de sclavie și de servitute al stăpânului feudal, utilizat pe 
scară largă în clasele conducătoare, a fost întărit și mai mult de 
filosofia eutanasiei lui Thomas Malthus (Principiul populației și 
Principiile economiei) și de darwinismul social pentru a reduce 
durata de viață a ființelor umane. Această gândire a lorzilor 
feudali care incită la crime în masă s-a dovedit a fi nu numai 
greșită din punct de vedere științific, ci și cu efect invers față de 
supraviețuirea omenirii și a fost evident infirmată de evoluția 
pozitivă a cifrelor demografice, de creativitatea populației 
mondiale, de extracția resurselor. Acest lucru nu a împiedicat, 
însă, ca eutanasia inumană gândită de un Thomas Malthus (în 
secolul al XIX-lea 1,65 miliarde de oameni sub semnul Revoluției 
Franceze), Hitler sau deghizată în darwinism social să 
supraviețuiască până astăzi cu 7,8 miliarde de oameni în 2020 și 
să trăiască ca un atac total la esența ființei umane, ca eutanasie 
de clasă socială, rasă, sărăcie sau vârstă, precum și sub forma 
sterilizării forțate pentru a salva lumea, deghizată în discuții 
despre protecția mediului, dirijate de PR-ul global.  
 
Fragment din Wikipedia despre eugenie 
Acest text folosește materiale de la articolul Wikipedia Schloss Biebrich și 
este disponibil sub licența Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. O 
listă a autorilor este disponibilă în Wikipedia. 

 
Sub impactul igienei rasiale naziste, mulți politicieni și oameni de știință au 
abandonat ideile eugeniei. Declarația Universală a Drepturilor Omului a 
fost semnată de Organizația Națiunilor Unite în 1948 și conține următoarea 
propoziție: "Bărbații și femeile de vârstă matrimonială au dreptul de a se 
căsători și de a întemeia o familie fără nicio limitare pe motive de rasă, 
naționalitate sau religie." În 1978, UNESCO a declarat egalitatea 
fundamentală a tuturor ființelor umane ca fiind un ideal. [76] 
Ca răspuns la radicalizarea din timpul nazismului, aproape toate țările au 
renunțat la politicile eugeniste practicate anterior, deși ideea nu a dispărut. 
Julian Huxley, primul director general al UNESCO și co-fondator al World 
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Wildlife Fund, de asemenea președinte al Societății britanice de eugenie și 
susținător al eugeniei, a declarat în 1947: 

"[D]eși este adevărat că orice politică eugenică radicală va fi pentru mulți 
ani imposibilă din punct de vedere politic și psihologic, va fi important ca 
UNESCO să vegheze ca problema eugeniei să fie examinată cu cea mai 
mare atenție și ca opinia publică să fie informată cu privire la problemele în 
joc, astfel încât ceea ce acum este de neconceput să devină cel puțin de 
gândit." 
 
"Deși este cu siguranță adevărat că orice politică eugenică radicală va fi 
imposibilă din punct de vedere politic și psihologic pentru mulți ani de 
acum încolo, va fi important ca UNESCO să recunoască faptul că 
problema eugeniei este studiată cu cea mai mare atenție și că conștiința 
publică este informată cu privire la fapte într-o asemenea măsură încât 
ceea ce este de neconceput să devină cel puțin de gândit." 
- Julian Huxley[77] 
Manualele școlare din anii 1920-1940 conțineau adesea conținuturi care 
descriau progresul științific în legătură cu practicile eugenice. Multe dintre 
primele reviste științifice de genetică conțineau articole despre eugenie. În 
perioada postbelică, multe dintre aceste referințe au fost eliminate. 
Revistele științifice și-au schimbat chiar și numele. De exemplu, în 1969, 
Eugenics Quarterly s-a redenumit Social Biology. Cu toate acestea, unii 
academicieni proeminenți au continuat să susțină eugenia. În 1963, 
Fundația Ciba a convocat o conferință privind viitorul omului, la care trei 
biologi renumiți și laureați ai premiului Nobel (Hermann Muller, Joshua 
Lederberg și Francis Crick) au vorbit în favoarea eugeniei. [78] Și în sfera 
ecleziastică au continuat să existe voci pozitive cu privire la eugenie; de 
exemplu, încă din 1953, Papa Pius al XII-lea a declarat că abordarea de 
bază a eugeniei și geneticii este sănătoasă din punct de vedere moral într-
o notă la "Primul Simpozion Internațional pentru Medicina Genetică"[79]. [80]  
 
Perioada nazistă  
→ Articol principal: Igiena rasială național-socialistă 
În cel de-al Treilea Reich, rata de natalitate a familiilor "ariene" trebuia să 
fie crescută prin măsuri socio-politice, iar "viața nedemnă de viață" trebuia 
împiedicată, segregată și distrusă. După venirea lui Hitler la putere, o lege 
eugenică de sterilizare a fost introdusă ca o parte importantă a ideologiei 
național-socialiste încă din iulie 1933 ("Legea pentru prevenirea 
descendenților cu boli ereditare"): spre deosebire de proiectele anterioare, 
aceasta prevedea, de asemenea, sterilizarea forțată, atribuia inferioritate 
ereditară unor grupuri de populație relativ mari și - fără precedent în 
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comparația internațională - a condus efectiv la sterilizarea a aproximativ 
300.000 de persoane în cei câțiva ani de până în 1939, cifră care a crescut 
cu încă 60.000 până în 1945. Unii dintre cei afectați au și murit în urma 
operațiunii de sterilizare.  
Pentru comparație: în SUA, între 1907 și 1939, au fost sterilizate 
aproximativ 31.000 de persoane, iar în Suedia, între 1934 și 1948, 
aproximativ 12.000. În Republica Federală Germania, cererile de 
despăgubire au fost respinse timp de mulți ani. Abia la sfârșitul anilor 1970 
persoanele sterilizate forțat au primit o pensie de invaliditate. 

Legea permitea sterilizarea țintită în cazul diferitelor boli pentru care se 
suspectau cauze genetice, și anume în cazul "imbecilității congenitale, 
schizofreniei, nebuniei circulare (maniaco-depresive), bolii de cădere 
ereditare, dansului ereditar al lui Saint Vitus (coreea Huntington), orbirii 
ereditare, surdității ereditare, diformităților fizice ereditare grave, [...] 
alcoolismului grav". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Drept și explicații, München: J.F.Lehmanns Verlag, p. 56). 
Sterilizarea trebuia să fie decisă de "instanțele sanitare ereditare" la 
cererea persoanei în cauză, a tutorelui său sau a medicilor funcționari sau 
a directorilor de instituții, iar după o astfel de decizie trebuia să fie 
executată "chiar și împotriva voinței persoanei care urma să devină 
infertilă" (Gütt et al. 1934: p. 58). 
Spre deosebire de alte țări europene, această variantă radicală a eugeniei 
în Germania nazistă a condus în cele din urmă și la "exterminarea 
sistematică a vieții nedemne de viață", care a fost cel puțin facilitată de 
devalorizarea eugenică a "inferiorilor". Încă din 1929, Hitler a declarat la 
Congresul Partidului Reichului de la Nürnberg: 
"[...] dacă Germania ar avea un milion de copii pe an și ar elimina 700.000 
- 800.000 dintre cei mai vulnerabili, rezultatul final ar putea fi chiar o 
creștere a forței." 
Aktion T4 din 1939 până în 1941 a constituit din nou o punte de legătură 
către Holocaustul împotriva evreilor europeni.  

 

Când eugenia a fost discreditată de Reichul nazist, susținătorii 
eugeniei au avut nevoie de noi strategii. Astfel, în 1946, Julian 
Huxley, vicepreședintele Societății britanice de Eugenie, a 
devenit primul director general al UNESCO ["Organizația 
Internațională a Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
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Cultură"]. Un document oficial al ONU scris de el, "UNESCO, 
scopul și filosofia sa", arată: 

"Deși este cu siguranță adevărat că o politică eugenică radicală 
va fi imposibilă din punct de vedere politic și psihologic pentru 

mulți ani de acum încolo, va fi important ca UNESCO să vegheze 
ca problema eugeniei să fie examinată cu cea mai mare atenție și 
ca publicul să fie informat cu privire la subiectul în cauză, astfel 

încât multe lucruri care par de neconceput astăzi să poată deveni 
cel puțin din nou gândibile." 

 
  Scopul era de a prezenta subiectul eugeniei sau al 
controlului populației într-un mod complet nou și pozitiv, ca 
fiind salvarea umanității. De acum încolo, eugenie înseamnă: 
Protejarea Pământului de exploatarea, poluarea și dezastrul 
ecologic provocat de om și nu de industrie și de lobby-ul 
său legislativ al guvernelor.  
Au urmat decenii de "iluminare", în care populația mondială în 
creștere a fost prezentată ca o amenințare la adresa 
umanității, pentru a atribui creșterea populației mondiale la 
creșterea mediului înconjurător, care se destrăma, uitând că 
oamenii nu au puterea de a împiedica industria și guvernele 
să producă sau să fabrice lucruri dăunătoare pentru mediu. 
Protestele și demonstrațiile au fost obstrucționate prin 
intervenția poliției și discreditate de mass-media, numărul 
participanților a fost consemnat ca fiind o raritate, iar 
conceptele de mediu durabil nu au fost prezentate, ci, în 
unele cazuri, taxate și decretate. Dimpotrivă, industriile 
învechite și dăunătoare mediului sunt finanțate cu oferte 
puternice de lobby.  
(concepte electorale pentru partide, prin relatări mediatice 
controlate și centrate) care protejează și subvenționează 
industria. Cu corupția păstrării locurilor de muncă, se 
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investește în vechile tehnici nocive pentru mediu și nu în 
educație, Second Enlightenment, Studium Generale, 
promovarea creativității în rândul populației, educație și 
democrație directă, venitul de bază al oamenilor, precum 
și în viitorul co-ecologic al tuturor cetățenilor. 
  
 
Cronologia eugeniei în secolele XX și XXI: 
- În 1948, Huxley a fondat Uniunea Internațională pentru 
Conservarea Naturii (IUCN).  
 
- În 1961, Huxley a fondat WWF (World Wildlife Fund). Alți 
membri fondatori au fost, de exemplu, Godfrey A. Rockefeller, 
prințul olandez Bernhard și soțul reginei engleze Elisabeta a II-
a, prințul Philip.  
 
- În 1969, președintele Nixon a publicat raportul "Creșterea 
populației și viitorul Americii", care a fost elaborat sub 
conducerea lui John D. Rockefeller. Că, aparent, era vorba de a 
face eugenia să devină din nou o speranță, Următorul citat din 
raport arată legătura cu eugenia:  
"Populația nu poate continua să crească la nesfârșit. Nimeni nu 

pune la îndoială acest lucru, iar noi am spus în constatarea 
noastră că noi credem că națiunea ar trebui acum să întâmpine 

și să planifice pentru o populație stabilizată." 
 
- În 1972, la Stockholm a avut loc prima conferință 
internațională privind mediul. Acesta a fost prezidat de 
Maurice Strong, un prieten apropiat al lui David Rockefeller. 
De atunci, în ultimele decenii, mișcarea ecologistă s-a 
concentrat pe alte probleme de criză, cum ar fi ploile acide, 
gaura din stratul de ozon, pădurile tropicale etc., dând vina pe 
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creșterea populației mondiale, în loc de a expune 
responsabilitatea guvernelor și a companiilor producătoare. 
 
În cele din urmă, în 1988, a fost înființat IPCC 
["Intergovernmental Panel on Climate Change"], cunoscut sub 
numele de "Grupul interguvernamental privind schimbările 
climatice". Rapoartele elaborate de Consiliul pentru climă au 
servit drept surse autorizate pentru mass-media și pentru 
mulți alți purtători de cuvânt ai "încălzirii globale", cum ar fi 
fostul vicepreședinte al SUA Al Gore. Între timp, problema 
încălzirii globale și a reducerii asociate a emisiilor de CO2 a 
devenit din ce în ce mai proeminentă, astfel încât astăzi a 
devenit un subiect major în politică, precum și în cadrul 
reuniunilor elitelor de vârf, închizând astfel cercul eugeniei.  
 
 -1988 Prințul Philip s-a exprimat în fața agenției germane de 
presă:  

"Când voi renaște, vreau să mă întorc sub forma unui virus 
mortal pentru a contribui cu ceva la rezolvarea problemei 

suprapopulării." 
 

-2021 Președintele Comisiei Europene, dna von der Leyen, a 
avertizat, în cadrul Forumului Economic Mondial, asupra unei 
noi pandemii dacă nu se vor atinge obiectivele climatice. 
 
Susținătorii eugeniei de astăzi primesc astfel un nou impuls din 
partea unui capitalism dezlănțuit, amestecat cu ideea de 
darwinism social.  
 
Extras din Wikipedia Darwinismul social 
Acest text folosește materiale de la articolul Wikipedia Schloss Biebrich și 
este disponibil sub licența Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. O 
listă a autorilor este disponibilă în Wikipedia. 
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Darwinismul social este o școală de teorie a științelor sociale care susține 
determinismul biologist ca viziune asupra lumii. A fost foarte popular în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea și până la cel de-al Doilea Război Mondial. 
Acesta interpretează greșit aspecte parțiale ale darwinismului în legătură cu 
societățile umane și vede dezvoltarea acestora ca fiind rezultatul selecției 
naturale în "lupta pentru existență". Potrivit lui Franz M. Wuketits, diferitele 
varietăți ale darwinismului social sunt de acord asupra a trei afirmații esențiale:  

- Teoria selecției este pe deplin aplicabilă în termeni sociali, economici 
și, de asemenea, morali și este esențială pentru dezvoltarea umană. 

- Există material genetic bun și rău. 
- Trăsăturile ereditare bune trebuie promovate, iar cele rele trebuie 

eradicate. 

Una dintre criticile aduse darwinismului social este transferul necritic și eronat 
al legilor biologice către societățile umane. În plus, câteva dintre ipotezele sale 
de bază nu sunt acoperite de teoria lui Darwin și sunt considerate depășite de 
știința modernă. Acest transfer al teoriilor lui Darwin, bazat, printre altele, pe o 
eroare naturalistă, nu poate fi derivat în mod necesar din opera lui Darwin și 
nici nu corespunde nici pe departe viziunii lui Darwin despre lume și despre 
om.  

 
Argumentele eugeniștilor, ale susținătorilor eutanasiei și ale 
darwinismului social au fost infirmate științific și sunt considerate 
astăzi un mit al crimelor în masă și al genocidului care justifică 
exploatarea ființelor umane, precum și menținerea puterii 
dominațiilor feudale. 
 

Dar să revenim la istoria dezvoltării educației în rândul 
populațiilor.  

Pentru ca industrializarea să continue în țară și să fie competitivă 
pe plan internațional, muncitorii și cetățenii au primit o 
democrație parlamentară cu drepturile omului după revoluții, 
revolte și revolte, deoarece muncitorii erau necesari pentru 
economie?  

Mijloacele de comunicare pe internet oferă până în prezent 
populației posibilitatea, fără influența stăpânilor feudali și fără 
teama de a fi supuși în viitor, de a se informa sau de a răspândi 
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propriile informații la nivel mondial. În schimb, pare posibil, dacă 
zburăm peste noul peisaj mediatic, ca o industrie de PR și de 
dezinformare mediatică, care autoinformează oamenii, cu știri 
false în toate mediile de comunicare pentru a deruta, destabiliza, 
diviza și încerca să discrediteze.   
 
Noua "Industrializare 4.0" a roboților și a programelor de 
autoînvățare va face ca în viitor muncitorul care lucrează 
monoton să fie de prisos. Acest lucru le oferă oamenilor timp să 
gândească, să se informeze mai mult și să își extindă abilitățile 
creative, amploarea și profunzimea informațiilor prin intermediul 
noilor mijloace de comunicare și să separe selectiv știrile false de 
informațiile reale, punând la îndoială informațiile. Apare, în 
momentul de față, democrația democratei de care este nevoie de 
mult timp în democrația decizională și educată, care cere mai 
multă democrație, participare și legi co-ecologice pentru 
companii și resurse pentru a proteja dezvoltarea umanității și 
viitorul.  
 
Cunoștințele despre ritualurile de informare și cele populare și 
mediatice ne pot arăta unde am greșit în dezvoltarea noastră și 
cum aceste ritualuri de informare au deschis calea pentru 
sistemele egoiste criminale din sistemele sociale ale statelor care 
gândesc și acționează doar în grupuri autolimitate.  
  
Filozoful german al societății Niklas Luhmann se exprimă astfel 
în 1996 în legătură cu formula artistică a creativității și a evoluției 
prin informații neuronale și epigenetice eficiente a sistemelor 
societății:  
"Am putea să ne gândim la ea ca la o realizare evolutivă care, 
odată inventată și introdusă, devine auto-habilitantă. Dacă 
transferi rezultatul la sistemul societății moderne, care își pune în 
aplicare și își dezactivează structurile prin alegeri, vezi un 
rezultat al evoluției."  
 
Descoperirea utilizării de noi informații provenite din creativitate 
sau temeri pentru a controla oameni sau națiuni întregi prin 
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modelarea rețelelor neuronale, precum și a epigeneticii prin 
intermediul informațiilor din mass-media au fost confirmate de 
cercetări, ani mai târziu, de către oameni de știință ale căror 
descoperiri au fost onorate cu Premiul Nobel pentru Medicină.   
 
În urmă cu 75 de ani, Hermann Goering a fost întrebat la 
procesul de la Nürnberg: "Cum ați reușit să convingeți poporul 
german să accepte toate acestea? El a spus:  
"Ei bine, bineînțeles, poporul nu vrea război. (...) Dar, la urma 
urmei, liderii unei țări sunt cei care stabilesc politica și este 
întotdeauna ușor să convingi poporul să fie de acord, indiferent dacă 
este vorba de o democrație, de o dictatură fascistă, de un parlament 
sau de o dictatură comunistă."( ....). "Oh, asta e foarte bine, dar 
poporul poate fi întotdeauna obligat să urmeze ordinele 
conducătorilor, cu sau fără drept de vot. Este foarte simplu. Nu 
trebuie să faci nimic altceva decât să le spui oamenilor că sunt atacați 
și să dai vina pe pacifiști pentru lipsa lor de patriotism și să pretinzi 
că pun țara în pericol. Această metodă funcționează în toate țările."  
(Sursa: Jurnalul de la Nürnberg, Fischer Verlag)  
 
Cu toate acestea, chiar și în democrații, creativitatea, tehnologia 
inovației, inventivitatea și o formulă epigenetică a creativității și a 
artei vindecătoare nu sunt predate în școli și universități până în 
prezent. Coeficientul de inteligență, sănătatea și libertatea 
populațiilor sunt sabotate din nou și din nou de Fake News sau 
de relatările de evenimente pregătite și exagerate de mass-
media (și, prin urmare, și de democrație) care generează cea mai 
mare frică.   
 
Este istorie și de mult timp cunoscut faptul că numeroși deținători 
de cunoștințe, care a condus prin transmiterea de cunoștințe, 
creativitate, sănătate pentru auto-ajutorarea poporului de către 
stăpânii feudali în conștiința populațiilor cu acuzații Fake News 
mobbed și nu ca un diseminator de cunoștințe, creativitate și 
auto-ajutorare mesageri de cunoștințe promovate, dar au fost 
hulite ca eretice, vrăjitoare, insultătoare ale maiestății sau adepte 
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ale conspirației, conspiratoare și dăunătoare poporului de către 
sistemele de putere, majoritatea populațiilor au fost îndrumate de 
către stăpânii feudali (inclusiv prin recompense) să le denunțe, 
să le ostracizeze, să le persecute sau să le ucidă. Cu toate 
acestea, încet-încet, pe parcursul a trei secole, odată cu primul 
val de educație, s-a dezvoltat o democrație în care seniorii 
feudali nu mai erau în prim-plan cu sistemele lor de guvernare și 
nu mai puteau acționa decât pe ascuns. 
 
 
Ar trebui ca în unele state să se pună la dispoziția clasei de 
mijloc activele, tehnologia și cunoștințele clasei de mijloc (ca în 
cazul lui Hitler până în 1945;, Cambodgia 1975-1979, în RDG 
până în 1989, în Rusia până în 1991, în China 1949 până la 
sfârșitul anilor '70) revin statului sau sunt interzise, deoarece 
clasa de mijloc și angajații săi (companiile cu până la 499 de 
angajați -fără a lua în considerare cifra de afaceri anuală- 
reprezintă în 1999, conform Oficiului Federal de Statistică din 
Germania, 98,8 % din clasa de mijloc a țării) poate garanta 
dezvoltarea liberă a unei țări, oamenii sunt independenți de stat, 
pot produce bunuri economice și pot trăi în libertate, fără ca 
statul să le conducă în demnitate și cel puțin deja fără exploatare 
și corupție din partea statului? În China, începând cu anii '70, 
ideologia comunistă este înlocuită de pragmatism și de 
instaurarea unei dictaturi date "China nu mai este comunistă", 
spune istoricul chinez și fost membru al Academiei de Științe 
Sociale Zhang Lifan: "Există un capitalism elitist care poartă în 
față un steag socialist", spune el. "Oameni cu averi uriașe dețin 
acum puterea. Ei exploatează clasele inferioare." Privilegiații, 
spune el, au monopolizat bunurile, resursele și puterea în mâinile 
partidului. "Câțiva oligarhi stau pe o mare bogăție, iar distribuția 
socială este extrem de nedreaptă." Tot ce a mai rămas din 
comunism, spunea el, este autocrația - autocrația clasei de 
proprietari." "Ei creează o iluzie pentru a înșela oamenii".  "Ei 
înșiși nu cred în ea. Ceea ce fac este exact opusul a ceea ce 
spun." Citat de Andreas Landwehr, dpa 
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Istoria imperiilor arată că, pentru a slăbi populațiile din țările în 
număr și a rupe restul în voință, trebuie mai întâi să se șteargă 
memoria culturii și eticii crescute prin propagarea fricii, a crizelor, 
a războaielor, clasa de mijloc din țările respective trebuie slăbită 
sau eliminată, iar prinții trebuie atrași de partea împăraților (pe 
vremea Romei, structurile conducătoare ale unei țări ocupate, în 
Evul Mediu, prinții sau, parțial, și cetățenii orașelor; a se vedea, 
de asemenea, modul în care Mao, Hitler, Stalin, Cambodgia sau 
RDG au privat clasa de mijloc și cetățenii educați care, din 
punctul lor de vedere, nu se conformau guvernării, de drepturile 
omului încă din secolul XX și modul în care RDG i-a privat de 
drepturile omului. Secol de drepturile omului le-au fost furate și 
milioane de oameni au fost trimiși în lagăre de concentrare 
pentru a fi exploatați ca sclavi în Menschnutzhaltung sau prin 
ucidere în masă au fost eliminați, iar majoritatea populației a fost 
înșelată de mass-media cu privire la situația reală).  
 
Cum se aseamănă legile și reglementările medievale din unele 
țări dictatoriale. 
 
 
Oameni nebuni și spălați pe creier,  
în Evul Mediu = posedate și vrăjitoare / 
sub dictatori în secolul XX; fără morți de război aprox. 50 - 60 de milioane de oameni numai în 
epoca lui Hitler, sub Stalin sau Mao = dăunători ai poporului care sunt închiși, folosiți ca sclavi 
pentru experimente umane și uciși  
 
Negatori, conspiratori anti-guvernamentali...  
în Evul Mediu = necredincioși și eretici /  
sub dictatori în secolul XX; fără morți de război aprox. 50 - 60 de milioane de oameni numai în 
epoca lui Hitler, sub Stalin sau Mao = dăunători ai poporului care sunt închiși, folosiți ca sclavi 
pentru experimente umane și uciși  
   
Nonconformiștii sau rebelii gândirii care pun în pericol 
ordinea și viitorul dorit și trebuie înlăturați din percepția 
publică  
în Evul Mediu = executat public sau trimis la închisoare /.  
sub dictatori în secolul XX; fără morți de război aprox. 50 - 60 de milioane de oameni numai în 
epoca lui Hitler, sub Stalin sau Mao = dăunători ai poporului care sunt închiși, folosiți ca sclavi 
pentru experimente umane și uciși  
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Nimic din toate acestea nu este secret. Istoricii au dovedit-o de 
mult timp. Întrebarea evoluției sistemului social de astăzi este: 
când va apărea cererea populației pentru o democrație 
directă și un capitalism durabil și etic, care să ne permită, în 
afară de o creștere economică ridicată, fără regrete și 
poluare a mediului?  
 
Mai mult de șapte-opt miliarde de oameni pot fi guvernați de 
guvernele actuale, chiar și cu mai mulți soldați și polițiști, fără a 
extinde și mai mult sistemele de supraveghere electronică a 
cetățenilor, doar prin reducerea drepturilor fundamentale ale 
oamenilor, prin noi legi și reglementări și prin încălcări ale legilor 
fundamentale și ale constituțiilor statelor și cu ajutorul mass-
mediei și al democrațiilor parlamentare din state (a se vedea, de 
asemenea, fluxurile de refugiați de astăzi). Dacă vechile sisteme 
politice vor să continue să guverneze conform vechilor principii 
tradiționale, trebuie să reducă libertățile și drepturile garantate 
ale cetățenilor în legile fundamentale sau în Constituții, astfel 
încât să poată oricând, fără a întreba poporul, să promulge o 
stare de urgență cu drepturi și mai restrânse pentru cetățeni, 
chiar și cu 10 sau 13 miliarde de oameni.  
 
O minimizare fatală sau lipsită de creativitate a populației 
mondiale prin războaie, pandemii sau sterilizare și isterie de 
frică nu rezolvă problemele omenirii, ci taie viitorul tuturor 
oamenilor, pentru că creativitatea în creștere este redusă 
sau distrusă de internet și de cei abia deveniți conștienți, de 
K I better usable, inteligența roiului.  
 
Reducerea IQ-ului sau a creativității populației mondiale duce la 
limitarea resurselor mentale. 
Evoluția noastră se datorează doar perseverenței și inventivității 
câtorva oameni.  
O inteligență limitată de frică duce deja în 70 de ani, în raport cu 
societățile încă libere, la temeri de viitor, lipsă de bucurie de a 
trăi, lipsă de motivație și fără forța de a trăi alături de copii, la o 
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existență fără sens, în care populațiile care nu gândesc și nu 
acționează în spiritul sustenabilității conduc la criminalitate, 
terorism, precum și la inovații limitate și la limitarea sistemelor 
economice, la sărăcie, boală sau lipsă de libertate și la scăderea 
puterii imunitare. Rezultatul este un paradis inversat care 
produce culturi și războaie fasciste în declin, redemarcate și 
războaie fasciste, precum și sisteme feudale de guvernare.  
 
Întrebarea care s-a pus: De ce?  
Întrucât avem nevoie de o nouă sustenabilitate și, de preferință, 
de resurse infinite, precum și de resurse utilizate în mod etic 
pentru o populație mondială în continuă creștere. 
 
Cum se poate ajunge la o astfel de evoluție? 
Oare forțele feudale înapoiate au recunoscut deja cu ani în urmă, 
prin studii, că o dezvoltare globală pornind de la populația țărilor 
spre implementarea democrației directe va duce la dizolvarea 
puterii partidelor și politicienilor, precum și a corporațiilor globale 
și a mega-capitalului și va face loc unui nou capitalism uman și 
etic?   
 
Este începutul celui de-al treilea mileniu ultimul moment în 
care cei puternici, precum și unii politicieni, mai pot deveni 
activi pentru a împiedica dezvoltarea viitoare a unei 
democrații directe, după cum se poate citi în următoarele 
schimbări din sistemele sociale ale lumii:  
 

1. Inteligența artificială îi eliberează pe oameni de munca 
monotonă și le oferă timp de viață și informații prin 
intermediul New Media pentru o gândire evolutivă.  
 
Fake News pentru a genera frică și a împiedica 
introducerea unei democrații directe: Inteligența artificială 
elimină 50% din locurile de muncă la nivel global. Șomerii 
trebuie să fie susținuți permanent și să nu plătească nimic 
la fondurile de pensii și sociale.   
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2. prin intermediul celei de-a doua Renașteri și Iluminism 
previzibile, temerile de viitor ale populațiilor se vor dizolva 
și creativitatea disponibilă genetic va fi eliberată din nou. 

 
      Fake News pentru a genera frică și a o preveni  
      introducerea democrației directe: pe măsură ce tot mai 
mulți  
      mai mult, nu oamenii care muncesc, care fără să 
muncească mai mult   
      Timp pentru a gândi și a face schimb de idei, precum și 
de  
      Internet pentru INFORMARE și discuții   
      au o voce democratică și, în cele din urmă    
      democrația directă ca fiind o soluție mult așteptată   
      Pasul sistemului social va cere. 
 

 
3. populațiile mai în vârstă și mai sănătoase au din ce în 

ce mai mult timp să se gândească fără teamă la sistemul 
social în care vor să trăiască și îl vor cere în mod 
democratic, cu ajutorul drepturilor lor umane, 

Fake News pentru a genera frică și a împiedica 
introducerea unei democrații directe: Oamenii îmbătrânesc 
din ce în ce mai mult și, nemaifiind în activitate, sunt o 
povară pentru fondurile de pensii și de asigurări sociale 
care sunt alimentate din taxele și impozitele pe timpul de 
muncă, 

4. creșterea unei populații mondiale luminate și cu o 
gândire autonomă sparge monopolul de putere al 
guvernelor și al stăpânilor feudali globali sub acoperire 
prin democrație directă.   

          Fake News pentru a genera frică și a împiedica     
          Introducerea democrației directe: creșterea  
          a populației mondiale accelerează efectul negativ    
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          Procese de mediu, energie, alimente, deșeuri etc., precum 
și   
          încălzirea globală, cheltuielile pentru   
          școlilor și a sistemelor de sănătate, precum și pentru pensii 
și pentru   
          Fondurile de asigurări sociale devin din ce în ce mai   
          de șomeri din populația mondială   
          și va duce la noi migrații în masă, 
          (în timp ce pentru aproximativ 7 miliarde de oameni 
educația nu este    
          nu mai este necesară).     
       
Punctele 1 - 4 nu mai pot fi acoperite și cu siguranță nu pot fi 
rezolvate prin rapoarte PR- media, cadouri electorale și informații 
științifice false în peisajul mediatic actual. Ele duc la falsa 
concluzie salvatoare a celor puternici a unei CINCI inumanități și 
mai mari, gândită de guvernarea feudală după modelul lui 
Thomas Multhus:  
 
Oamenii care sunt inutili ar trebui să moară. 
 
Aici este locul unde oamenii uită,  

a.) că nu există oameni inutili în rețeaua de informații 
(conform teoriei generale a informației a lui Dieter Liedtke) 
a unei societăți. 

b.) că aceste condiții negative: mediul, clima, toxinele din 
mediul înconjurător, sistemele de sănătate, alimentația 
industrială, urgența dezvoltării educaționale creative au 
fost aprobate și încurajate de unele guverne prin concesii 
acordate industriei și afacerilor și prin lipsa de schimbări 
ulterioare; 

 
1.) să adopte legi privind producția și fabricarea durabile,   

 
2.) crearea de legi privind resursele durabile,  
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3.) transformarea sistemului educațional pentru o populație 
etică și creativă,   

 
să însoțească populația într-un proces de co-mediu prin 
informare,  

 
4.) să pună în aplicare un cod mediatic împotriva propagării 

fricii,  
          doar crizele din prezent arată că prin intermediul   
          Eșecurile guvernelor de a aborda aceste dezastre     
          ar putea să se dezvolte în primul rând.  
 
Unele guverne acționează în acest sens, arătând cu degetul spre 
populație: Opriți hoțul!  
 
Se presupune că presupusul hoț este speriat până la paralizia 
fricii (conform liniilor directoare guvernamentale pentru mass-
media, precum și a rapoartelor mass-media și PR) prin puterea 
decretată, pretutindeni vizibilă, a măsurilor guvernamentale 
vizibile și se scufundă într-o falsă conștiință de vinovăție și se 
predă sub o teamă puternică, prin prezența opiniei publice 
mediatice, a legilor, a regulamentelor, a poliției și a armatei, în 
soarta sa (de chiriaș fără posibilitatea de a dobândi proprietate și 
siguranță), care a fost decretată pentru majoritatea populației 
(treptat până la 90%) de către o autoritate superioară ca fiind 
inevitabilă.  
 
 

Până la actualul virus Corona  

Controlul societății prin temeri pandemice? 

În primul rând, câteva vești bune.  

Pandemia Corona își va pierde din teroare și va putea fi 
controlată atunci când vom învăța din greșelile noastre să 
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trăim cu pandemii mult mai mortale, fără ca guvernul și 
mass-media să impună închideri și isterie de frică.  

În acest scop, compozițiile vaccinurilor și ingredientele active 
care se comasează cu viitoarele vaccinări trebuie să fie luate în 
considerare prin studii privind riscul general pentru sănătate pe 
care aceste vaccinări cu întârziere în timp îl provoacă la diferite 
grupe de vârstă și de risc (și dacă vaccinurile slăbesc sistemul 
imunitar prin atacul viral artificial și îl pregătesc pentru următorul 
atac viral mai puternic).  

Industria farmaceutică, pe lângă mass-media și OMS, trebuie să-
și asume cel puțin răspunderea pentru efectele adverse ale 
vaccinurilor asupra sănătății (în ceea ce privește informațiile din 
mass-media, mediul înconjurător, alimentele și medicamentele 
pentru grupurile de risc și ordinele guvernamentale de izolare) pe 
care le-a dezvoltat și vândut, iar guvernul trebuie să comande 
studii independente pe termen lung privind vaccinurile pentru 
toate grupurile de risc.  

Rămâne realizarea pozitivă (după 2021 până la următoarea 
pandemie) în populațiile care prin industria farmaceutică, 
guvernele și mass-media au alimentat temerile și blocajele, la 
propria performanță de gândire și observare comportamentală, 
acum a tuturor după reducerea fricii; ca și reducerea IQ-ului și 
a inteligenței, precum și depresia, acumularea de boli și cheia de 
admisie a celulelor virale poate fi înțeleasă.  

Următorul text întunecat este doar o ficțiune, pe care toată 
lumea ar trebui să o uite cât mai repede după ce o citește și 
abia apoi să o scoată la iveală și să și-o amintească atunci 
când evoluțiile politice vor arăta mecanismele de control al 
fricii înregistrate aici în declarațiile guvernamentale și în 
mass-media. 

Această ficțiune întunecată nu are realitate și este doar un joc al 
minții. Haideți să învârtim gândul mai departe. Ce își va mai 
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permite o societate globală, în anul 2022-2025, în afară de 
informația din mainstream media ca realitate și informație fără a fi 
exclusă la rândul ei din societate, în mobbing mediatic 
antidemocratic și decredibilizată din procesele politice și de 
formare a opiniei publice?  

 
Observăm abia acum, prin intermediul internetului, al noilor 
media, o realitate a feudalismului ascuns și a ghidării sau 
determinării celei de-a doua și a treia mâini de fond pe care nu 
am putut să o percepem prin intermediul media clasice, sau 
informațiile de pe web referitoare la această stare a societății 
noastre sunt doar dezinformări? 
  
Este din nou în așa fel, ca pe vremea credinței Evului Mediu sau 
a dictaturilor, că trebuie să credem necondiționat că șerbilor li se 
proclamă peste motive de război, pandemii, climă și terorism, că 
nu putem să punem la îndoială informațiile stăpânilor feudali și 
după fapte științifice evidente să nu le examinăm și cu atât mai 
mult să nu le publicăm? Cetățenii nu au voie să se întâlnească, 
să facă schimburi sau să formeze comunități de discuții (pe 
internet sau în lumea analogică)?  
 
 
În plus față de credințele guvernamentale de astăzi, care, ca și 
dogmele religioase din Evul Mediu, au fost răspândite prin mass-
media și nu puteau fi puse la îndoială de științe (atunci ca și 
acum) fără a fi discreditate și persecutate de partea 
guvernamentală (în mass-media mainstream din secolul XX din 
țările lui Hit, Stalin, Mao, precum și pentru războiul de agresiune 
împotriva Irakului de către mass-media din credința stăpânului 
feudal și fără fapte iluminate evidențiate). În secolul al țărilor lui 
Hitler, Stalin, Mao, precum și pentru războiul de agresiune 
împotriva Irakului, prin mass-media de credință feudală și fără 
fapte dovedite și iluminate), doar o singură parte, și anume 
informațiile guvernelor și "Fake News" ale acestora, a fost 
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răspândită și astfel "clarificată" mediatic ca fiind singurul adevăr 
prin autocenzură;  
"Cel care face rău omenirii.". 
 
Acest lucru se face, atunci ca și acum, fără să rezolve 
problemele de mediu, de sănătate capitalistă și de încălcare 
a drepturilor omului în propria țară, pentru a impune o 
servitute ascunsă asupra populației cu încălcări și mai mari ale 
drepturilor omului prin legi, decrete și ordine, nenumărate 
crime cu ajutorul mass-media, prin pretenția de credință 
absolută, inclusiv autocenzura populațiilor (care este posibilă 
doar prin mass-media), de către guverne din motive de 
autoconservare. (Mass-media și jurnaliștii nu au fost încă acuzați 
de crimele lor, de răspândirea de informații false în timpul lui 
Hitler, de complicitate la autocenzura lipsită de etică a maselor 
prin intermediul Fake News sau de încălcarea drepturilor omului, 
precum și de incitare la uciderea a milioane de oameni și la 
excluderea și distrugerea unor popoare întregi). 
 
În succesiunea directă a pretenției de stăpânire feudală 
medievală a unor guverne, mai există și astăzi aceste credințe 
informaționale antidemocratice și inumane, care conduc la 
autocenzura populației și care amintesc de asemenea de 
practicile inumane ale liderilor sectanți, comuniști, național-
socialiști și capitaliști? 
 
Clima, terorismul, poluarea și pandemia Corona (lista este doar 
exemplară și poate fi completată în continuare) pot fi construite și 
folosite ca convingeri pentru slugile din mass-media de către o 
mass-media stabilită autocenzura cetățenilor în așa fel încât 
aceste probleme din motive ideologice și cu lipsă de creativitate 
să nu fie, abordate și remediate de guverne ca fiind urgent 
necesare, dar sunt folosite ca motiv pentru a duce la alte 
încălcări majore ale drepturilor omului, la distrugerea mijloacelor 
de trai, la disoluția mijloacelor de trai și la moartea a sute de 
milioane sau chiar miliarde de oameni uciși de guverne prin legi 
și măsuri "de protecție a umanității"? 
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Actuala pandemie Corona exemplifică în mass-media modul în 
care democrația parlamentară poate fi dezmembrată:   O 
autocenzură antidemocratică ar putea fi instaurată de virusul 
Corona și de campania de frică a mass-mediei în mintea 
populației de către guverne. În plus, există numeroși naratori de 
conspirații, -ipoteze.  
și legendele din noile media, care îl derutează pe consumatorul 
de media, astfel încât, din punctul său de vedere și pentru a se 
orienta, adoptă autocenzura propusă de guverne.  
 
Doar încet și cu prudență, persoana autocenzurată își deschide 
spațiul de protecție și doar atunci când poate vedea acest lucru:  
 

1. S-ar putea să fi intrat într-o capcană a autocenzurii. 
 

2. Îi devine clar, din surse credibile și din cercetări, că faptele 
sunt prezentate greșit sau nu îi sunt dezvăluite. 

 
3. El își poate forma o imagine diferită și nouă din datele 

științifice evidente, ceea ce anulează autocenzura. 
 
     4. vede că au fost create două imagini informative 
         a. imaginea liniei informațional-guvernamentale cu   
         Ghid pentru autocenzură și  
         b. imaginea democratului responsabil care, pe baza   
         fapte științifice evidente alegerea sa și   
         Ia decizii. 
 
Suntem astăzi la fel ca înainte de prima tiparniță, de Renaștere și 
de Iluminism, doar că guvernanții sunt atât de legați de 
constituțiile democratice și de electorate încât nu-și pot pune în 
aplicare planurile în mod democratic decât prin informații false și 
prin autocenzura electoratului generată de mass-media. Aici sunt 
ajutați de Mass-media clasice, care speră că, cu ajutorul 
guvernanților, își pot recăpăta un rol de lider, tot în New Media, 
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prin noi legi ale stăpânilor feudali, dar care, în final, se vor 
transforma rapid în contrariul lor prin autocenzura 
antidemocratică generatoare de comportamente în rândul 
populațiilor în furtuna cunoașterii prin iluminare pașnică și 
democratică.  
 
În New Media apare impresia că un nou model de societate 
întunecată, care strălucește din nou prin modelul de societate 
întunecată a regimului feudal ascuns în democrații, scoate la 
lumină două forțe care lucrează în mod neetic, fără să se alinieze 
și să folosească creativitatea pentru o proiectare etică a viitorului, 
cu o legătură socială vizibilă și îndepărtată de oameni, de politică 
și de puterea globală a banilor, cu scopul ca împreună (ca mame 
- tați de țară sau binefăcători globali și prin grija cu nenumărate 
articole de PR și donații către companiile media din toate țările 
camuflate ca o precauție) o populație mondială tot mai bătrână și 
mai inteligentă, care din punctul lor de vedere, cuferele sociale, 
mediul, resursele, natura sau povara climatică, în viitor prin roboți 
de lucru și programe sunt înlocuite și astfel nu mai sunt necesare 
de către stăpânii feudali printr-o iluminare suplimentară ar putea 
promova recunoașterea și astfel încep revoluțiile.   
  
Deoarece feudalismul, în structura sa, se perpetuează de la 
sine și este ucigaș pentru cei conduși, acest model 
întunecat necesită cel puțin o analiză serioasă.  
 
 
 
Ipoteza ipotetică: Pentru a preveni revoluțiile, populația unei țări 
trebuie redusă cu milioane, iar populația mondială trebuie redusă 
treptat la mai puțin de un miliard de oameni. Acest lucru, dacă 
este adevărat, nu poate fi discutat deschis sau făcut cu anunțuri, 
deoarece populațiile, activiștii pentru drepturile omului și 
democrații se vor ridica și se vor răzvrăti împotriva lui.  
 



 

 
40 

În cele ce urmează este prezentată calea ipotetică a unei 
conspirații globale a guvernelor și a monopolurilor de capital 
concentrate de putere împotriva populațiilor. 
 
Pandemiile ar trebui să fie folosite pentru a reduce 
populația, deoarece războaiele majore de astăzi ar putea 
distruge complet lumea (inclusiv jucătorii).  
 
Mass-media stârnește în populație temeri enorme (terorism, 
spălare de bani, climă, deșeuri de plastic, refugiați, sărăcie, 
mediu, pandemii etc.), care sunt reale, dar care nu există datorită 
creșterii populației mondiale și care, pentru a le menține, sunt 
create în mintea mass-mediei doar ca distrugeri mondiale și nu 
sunt combătute.), care sunt reale, dar care nu există datorită 
creșterii populației mondiale și, prin urmare, pentru a le menține, 
sunt doar create de mass-media în minți ca fiind distrugătoare 
pentru lume și nu sunt combătute, când, de fapt, dacă ar fi într-
adevăr atât de distrugătoare pentru omenire, odată cu instituirea 
unei democrații directe globale orientate etic, aceste temeri 
(nereale sau reale) care distrug viitorul ar putea fi remediate prin 
vot nou și eficient la nivel global în democrație directă, prin noi 
legi etice de mediu pentru afaceri și industrie. Deoarece 
conversia economiei către energii, producții și produse durabile 
va produce o creștere economică fără precedent și va genera, de 
asemenea, o nouă prosperitate pentru toți oamenii într-o 
populație mondială în creștere, aceasta poate fi citită. 
 
Întrebarea rămâne: cum vor împiedica actorii globali următorul 
pas evolutiv al sistemelor sociale? 
 
Totul indică faptul că o minimizare neetică a populației mondiale 
este rezultatul conceptului actorilor din politică și al capitalului 
global, care este de a-și extinde puterea pentru o perioadă lungă 
de timp și care, cu toate acestea, consolidează faptul că 
omenirea va dispărea complet. 
 
Ipoteza de fond a acestei ficțiuni. 
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De vreme ce se poate ajunge la opinia necreativă și neevidentă 
că, odată cu o minimizare intenționată a populației mondiale, se 
reduc și se rezolvă toate problemele, de exemplu, nu mai există 
deșeuri de plastic în mare, pe coastă și în păduri, nu mai există 
probleme de seră în ceea ce privește clima, nu mai există 
consum de energie fosilă, fără sărăcie, foamete și hrană 
nesănătoasă, fără problema refugiaților și fără problemele 
cauzate de îmbătrânirea populației, de creșterea populației 
mondiale, de creșterea economică, de ocuparea insuficientă a 
forței de muncă, de fondurile de sănătate și de asistență socială 
și de sistemele de sănătate. 
 
 
Cu milioanele sau miliardele de pierderi de vieți omenești prin 
vaccinare la nivel mondial, numite anterior, populațiile, poliția și 
armata țărilor, cu pandemii și rezistență la germeni, pot fi 
conectate la această voință de exploatare voluntară fără 
alternativă, cu o durată de viață minimă a individului, care se 
dezvoltă încet și pretins alternativă, prin intermediul mass-media 
cu fapte științifice false, precum și cu o dictatură de date, cu o 
conducere feudală. Ca un prim pas, toți oamenii vor fi înregistrați 
și marcați, dar nu cu un număr tatuat pe piele, ci prin teste PCR, 
ADN-ul tuturor oamenilor poate fi stocat, astfel încât, fără 
confuzie, aceste date private ale oamenilor să poată fi accesate 
de către guvern cu privire la oameni, grupuri sau popoare, de 
către o armată modernizată din punct de vedere tehnic. La fel 
cum execuțiile publice din Evul Mediu, huliganii, arestările sau 
asasinatele publice de ieri și de azi, în dictaturi, răspândesc în 
mod deliberat și intenționat frica, este ușor de creat noi focare de 
pandemie în toate țările și orașele prin intermediul distribuitorilor 
de virusuri și, astfel, de sporit mereu frica în rândul populației. 
Epidemiile recurente ale pandemiilor de virusuri pot fi stopate 
doar dacă se renunță la testul PCR, se introduce în schimb testul 
rapid și autotestul cu antigen și se izolează regiuni întregi sau 
orașe întregi, precum și municipalități și se izolează doar 
cartierele mai mici, care au locuitori bolnavi de virus. Grupurile de 
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risc extra protejează și cu o vaccinare împotriva cursurilor grele 
ale bolii, precum și cu grupuri de risc de lucrări de reducere a 
bolii, precum și cu modul suedez și aceste măsuri cu o clarificare 
științifică evidentă a tuturor faptelor este combinat, că peste de 
fapt la Corona a murit în raport cu numerele de deces de praf fin, 
cancer, alimente produse industrial, fumat, alcool etc. drumul în 
declarațiile guvernului și în mass-media găsește. 
 
În acest proces, prăbușirea clasei de mijloc prin încuviințări și 
încuviințări pandemice pare a fi un accelerator binevenit al 
sărăciei și al fricii, care să însoțească reducerea IQ-ului 
populației, pentru a pune în aplicare reducerea populației 
mondiale cu o viteză amețitoare, înainte ca oamenii să se 
trezească (a se vedea, de asemenea, justificările lui Stalin, Hitler, 
Mao și ale guvernului cambodgian din 1975-79 pentru crimele în 
masă). 
  
Vor primi puterile și guvernele de eutanasie bogăția, tehnologia și 
cunoștințele clasei de mijloc la cele mai mici prețuri posibile, în 
timp ce vor stabili o dictatură globală a datelor cu un regim feudal 
ca în China, cu capacitatea de a declara crize în orice moment 
prin pandemii pentru a reduce populația și a stabili un regim 
feudal digital pentru utilitarism?    
 

 
 
Numai de la iStock 
 
Prin urmare, dezastrele, crimele, spălarea de bani, problemele 
climatice, distrugerea mediului, terorismul, războaiele și 
pandemiile controlate de organizații și fundații, precum și datorită 
agențiilor de relații publice plătite, rapoartele mass-media își fac 
loc în creierul nostru într-un mod atât de oportun și semnificativ, 
disproporționat față de numărul de morți și supraviețuitori 
nefericiți și de regiunile afectate, astfel încât să fim distrași (nu ne 
putem folosi creativitatea din cauza temerilor pentru 
îmbunătățirea lumii), IQ-ul populației scade și renunțăm la 
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drepturile noastre umane în prezent și astăzi, precum și la 
libertatea și viitorul nostru paradisiac, care deja ne cheamă, iar 
mintea noastră logică și rezistența în favoarea credinței în știința 
neevidențiată duce la pregătirea pentru un sistem de guvernare 
dictatorial. 

 
 
 
 
Principiul evidențiat în Constituție și în legile fundamentale: 
Rămâneți deschis fără teamă față de opoziția și faptele teoriilor 
etichetate drept teorii ale conspirației de către guverne și mass-
media, dar care implică o evoluție sau o îmbunătățire a 
democrației, a libertății și a societății și care se bazează pe 
Legea fundamentală sau pe Constituție. Nu renunțați la drepturile 
omului pentru care s-a luptat cu greu doar în ultimele două 
secole împotriva sclaviei. Aceasta este cea mai bună bază a 
democrației. Pe asta se bazează și pe asta se bazează 
dezvoltarea creativă și personalitatea ta. A pune la îndoială, a 
discuta, a cântări toate opiniile și știința evidentă, precum și a vă 
aduna, demonstra și exprima în mod pașnic gândurile este 
dreptul și semnul vostru distinctiv. Într-o democrație, acest lucru 
nu vă poate fi luat sau restricționat de puterea statului (așa cum 
se poate vedea în democrațiile occidentale).  
 
Rămâne o întrebare importantă de cercetare științifică de bază, 
pentru toate ideile de salvare a vieții publicate sau a teoriilor de 
conspirație și a narațiunilor conspirative fanteziste cu virusul 
actual:  
Este virusul Corona eliminat prin informații și hipnoze în masă în 
mass-media, care sunt adăugate în subconștient și în conștiință, 
precum și temerile care rezultă în interacțiunea cu 
medicamentele grupurilor de risc (de asemenea, pentru alte 
virusuri și bacterii) ca Nocebos de scădere a imunității, în special 
în mod activ modul de a ajunge în celulele corpului nostru?  
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Este aceasta o crucificare modernă tabu a ADN-ului pentru 
anumite clase sociale, etnii și populații întregi?  
 
Sunt următoarele cele patru cuie ADN reinterpretate și ascunse 
ale răstignirii noastre pe altarul puterii: 
 

1. temerile virale și existențiale au un efect negativ asupra 
sănătății și a duratei de viață? 
 

2. are lipsa de oxigen din cauza măștilor obligatorii un efect 
negativ asupra sănătății și a duratei de viață? 

 
3. are izolarea socială și singurătatea un efect negativ 

asupra sănătății și longevității? 
 

4. Neputința de orientare cu Fake News ca nocebo are un 
impact negativ asupra sănătății și duratei de viață? 

 
În plus, prin închidere, creștem susceptibilitatea la virus a 
populației, deoarece închiderea în raport cu o non-închidere face 
ca oprirea răspândirii virusului prin punctele 1-4 să fie 
ineficientă? (a se vedea, de asemenea, studiul din ianuarie 2021 
al Universității Standfort privind blocajele). 
 
Există o lipsă de studii suplimentare privind:  
Oare închiderea cu o viață special adaptată la igiena artificială cu 
o dezvoltare redusă a rezistenței naturale împotriva agenților 
cauzatori de boli este contraproductivă pentru viitoarele 
pandemii? 
  
Contribuie vaccinarea la evoluția variațiilor virale? 
 
Pot fi folosite vaccinările viitoare și comulative ca o lance umană 
sau eugenică de frică-virus de suferință-terminare a populațiilor 
de către guvernanți?  
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Noul echipament video al Institutului Max Planck (Link: The 
Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), 
care ar trebui acum să arate virusul Corona în timpul înmulțirii 
sale, îl face direct vizibil. O întrebare rămâne fără răspuns: 
Efectul său sau anticorpii împotriva virusului apar doar prin 
hipnoza mediatică în masă (vezi video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) în corpul 
uman, deoarece sistemul imunitar cu efect nocebo poate activa 
sau dezactiva programe genetice și astfel pot fi declanșate și 
promovate boli reale prin informații mediatice? 
 
Rezultatele cercetărilor de la ETH Zurich din 2014 dovedesc 
acest lucru: Gândurile pot activa genele. Este posibil ca în 
urma unei noi rețele neuronale, prin constatări prin intermediul 
neuronilor oglindă din creier, prin știri mediatice exagerate și 
permanente cu imagini și filme despre boală, morții corona să 
promoveze virusul prin aceste informații sau programele genetice 
să se reprogrameze și să producă enzime, proteine, hormoni, 
proteine sau virusuri și bacterii ca anti-agenți sau anticorpi 
(vaccinare genetică evolutivă naturală prin informație) pentru 
conservarea speciei pentru a deveni imuni? Acest lucru ar putea 
fi explorat acum de oamenii de știință care folosesc microscopul 
Coronascope iScat al Institutului Max Planck.  
 
Vom vedea acest lucru peste câțiva ani, când vor fi examinate și 
efectele nocebo ale perioadei Corona sau când un cercetător va 
aduce dovezi ale acestei ipoteze sau o va infirma. Indiferent dacă 
virusul este mai întâi realizat sau stabilizat ca o simbioză 
deosebit de eficientă prin informația și reacția, precum și 
interacțiunea dintre minte, corp, precum și stresul și lupta 
împotriva virușilor care zboară și zăbovesc prin măști și 
reducerea oxigenului, se pare că industria farmaceutică folosește 
efectul nocebo la nivel mondial prin informații de panică PR 
pentru a o trata apoi prin administrarea de vaccinuri și 
medicamente, care au un spectru de efecte medicale mediale și 
reale și care sunt îmbogățite cu substanțe toxice și provoacă 
reacții imune fizice prin anticorpi și efecte secundare, dar care 
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pot degrada și mai mult un sistem imunitar deja slăbit și, astfel, 
pot permite în primul rând accesul bolii sau virusului la spațiul din 
celulă, deși ar trebui să protejeze celula printr-un sistem imunitar 
adaptat pentru a lupta împotriva virusului. Dar ce programe de 
informații măsurabile rulează în gene, dacă se dovedește unei 
persoane presupuse bolnave, tinere sau bătrâne prin informații 
că la 86% dintre persoanele de peste 75 de ani și dintre tineri 
mult sub 1% mor și în plus toți bătrânii sunt încă izolați, în loc de 
asta oamenii încărcați de Vorerkrankungen sunt deosebit de 
protejați în afară de măsurile generale Corona. 
Katarina Amtmann relatează în cotidianul german Merkur: 

Doi medici din Erlangen nutresc acum speranța de a putea 
identifica mai bine cursurile grave: Dr. Georg Weber, director 
adjunct al clinicii și consultant senior la Departamentul de 
Chirurgie al Spitalului Universitar din Erlangen, și Dr. Alan 
Bénard, membru al personalului Departamentului de Chirurgie. 
Împreună cu alți cercetători din cadrul grupului de cercetare 
"Imunitatea celulară în inflamație și cancer", au descoperit un 
indicator timpuriu important pentru a determina dacă infecția va fi 
ușoară sau severă. Potrivit infranken.de, este vorba despre 
mesagerul imunitar interleukina-3. Rezultatele investigației apar 
în revista "Nature Communications". 

Interleukina-3 este o proteină care stimulează apărarea imunitară 
naturală a oamenilor. Acesta stimulează procesul de formare a 
sângelui și, prin urmare, este utilizat, de exemplu, după 
transplantul de măduvă osoasă, dar și în cazul anemiei generale 
sau după chimioterapie. Potrivit portalului, acest lucru este menit 
să promoveze formarea sângelui. 

Cercetătorii din Erlangen identifică o proteină: Progresia severă a 
coroanei cu niveluri scăzute de interleukină-3? 

Într-un studiu, Weber și Bénard au arătat acum că un nivel 
scăzut de interleukină-3 în plasma sanguină este adesea asociat 
cu o evoluție severă a coroanei. Proteina joacă un rol important 
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în organizarea răspunsului imunitar al organismului. La locul 
inflamației - de exemplu, în cazul pneumoniei declanșate de 
SARS-Cov-2 - stimulează celulele de acolo să producă proteina 
CXCL12. "(din Münchner Merkur) 

 
Va deveni clar dacă delimitarea măștilor, reducerea oxigenului, 
închiderea, reducerea contactelor sociale, isteria fricii și scăderea 
bucuriei de a trăi au cauzat în mod contraproductiv numărul mare 
de infecții. Cercetarea cu noile înregistrări video cu microscopul 
iScat al MPI va oferi o mai bună înțelegere și, eventual, va 
dovedi că lipsa de producție și un nivel scăzut al interleukinei-3 în 
timpul blocajelor și temerile provocate de mass-media, precum și 
privarea de simțuri și o apărare imunitară scăzută, precum și 
cursurile corona severe sunt legate. 
 
 
Poate fi o coincidență faptul că scenariul Corona de limitare 
a drepturilor civile se dezvoltă în același mod în aproape 
toate țările?  
 
Dacă răspunsul la această întrebare este cel mai probabil "nu", 
atunci poate că procesul s-ar fi petrecut în cadrul unor conferințe 
internaționale, recurente, "pentru îmbunătățirea lumii" și mese 
speciale, cu scopul de a forma în secret un cartel pentru a 
rezolva problemele de mediu (prin reducerea populației mondiale 
cu miliarde de oameni) sub omerta (omerta este codul de onoare 
și secret al Mafiei) și cu o mediere atentă, cu ajutorul cercetărilor 
de precauție asupra celor selectați și invitați în prealabil.  
 
Din statisticile și cercetările asupra carierelor politicienilor, 
liderilor media, conducătorilor de organizații internaționale, 
conducătorilor de fundații și liderilor de afaceri din toate țările 
invitate la "Conferințele de salvare mondială", se poate citi, ca 
barometru personal al drepturilor omului, acordul de co-creare a 
unei dictaturi de date a inițiatorilor de a reduce populația 
mondială pentru a "salva omenirea" prin fapte și a deveni 
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conștient de in sau obiectivul lor politic și a vedea dacă 
interacțiunea politică a forțelor se întâmplă accidental sau 
intenționat. (a se vedea, de asemenea, cartea lui Shoshana 
Zuboff: Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Așa cum este cazul grupurilor și cluburilor de "toffs of Oxbridge" 
(vezi din cartea lui Nela Pollaschek "Dear Oxbrige", podul dintre 
Oxford și Cambrige) care trăiesc în clasa aristocratică și 
financiară engleză în credința și tradiția că sărăcia este dată de 
Dumnezeu și că oamenii săraci pot fi speriați și exploatați fără 
ezitare. Că a trăi și a gândi poate deschide o ușă a sistemului că 
poate nu este o coincidență faptul că au fost dezvoltate noi 
vaccinuri pentru a fi folosite fără testarea pe termen lung a 
vaccinului și susținute de regulamente și legi în țări și că oamenii 
care nu aparțin clasei superioare sunt văzuți ca oameni utili dați 
de Dumnezeu sau de naștere, ținuți în frică și dacă nu sunt 
folosiți pregătiți treptat prin vaccinuri care scad imunitatea și 
închideri pentru atacul virusului mai puternic.   
 
 
Un film de groază traumatizant. 
Ficțiunea unui genocid rasial și de clasă socială placebo nocebo.  
 
Cel mai rău scenariu fictiv viitor al dominației feudale a unor 
miliardari, a asistenților lor politici, a agențiilor de relații publice, a 
presei și a guvernelor ar putea fi modelul unui film de groază: 
Hipnoza fricii în masă pentru a scădea IQ-ul populațiilor este 
promovată în continuare cu ajutorul mass-media și prin 
desființarea drepturilor omului. Miliardarii devin tot mai puternici 
și aproape nemuritori prin noile cercetări în medicină. Cei care nu 
sunt miliardari, cei care în mod normal sunt bogați și din clasa de 
mijloc, precum și populația în general sunt forțați să renunțe la 
drepturile lor și la "recolta" în creativitatea și viața profesională 
prin construirea fricii, prin minimizarea IQ-ului pentru a consimți 
la abolirea drepturilor omului, a libertăților și a drepturilor 
personale, prin bani, precum și prin schimbări în constituții și legi, 
Supravegherea, dictatura datelor și limitările internetului la 
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moartea prematură a bolnavilor ca urmare a diagnosticelor și 
tratamentelor greșite, dezinformarea Zikzak de la OMS criza 
pandemică în primul rând prin intermediul temerilor, privarea de 
libertate, reducerea IQ-ului, medicamente greșit dozate 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) apar treptat 
vaccinările dăunătoare, închiderile, izolarea socială, măștile 
obligatorii, tehnologia aplicată greșit în funcție de grupele de 
vârstă, clasele sociale în etape, perioade de timp și țări. Ființa 
umană, limitată în existența sa de temeri și cu un IQ diminuat, își 
poate cumpăra în continuare libertăți, lux, confort, pe viață și pe 
moarte, prin medicamente, prin denunțarea semenilor săi sau 
prin buna purtare față de guvernanți prin așa-numitele puncte 
sociale (așa cum s-a introdus deja în China), până când și 
momentul morții sale este stabilit de stăpânii feudali.  
 
Aceste puncte conduc la concluzia falsă că OCUPAȚIA și 
SUPRAEȘECULAREA lumii pot fi prevenite nu prin schimbarea 
producției-manufacturiere și crearea unor legi privind resursele 
durabile pentru conservarea etică a omenirii și a mediului, ceea 
ce guvernele nu au reușit să facă până acum, ci printr-o 
decimare ascunsă a populației mondiale prin pandemii, 
controlate la intervale de timp. 
 
 
Reducerea la minimum a populației mondiale nu rezolvă 
problemele, ci taie viitorul omenirii.   
 
Limitarea sau reducerea fără creativitate a populației mondiale 
duce la limitarea resurselor spirituale și a IQ-ului total al omenirii. 
Evoluția noastră se datorează doar perseverenței și inventivității 
câtorva oameni. Dar dacă se implementează un rasism întârziat 
de o generație și o crimă în masă a clasei sociale, care încalcă 
legile penale ale țărilor, toate constituțiile și legile fundamentale, 
precum și drepturile omului și Legea Supremă, aceasta duce 
deja în 70 de ani în raport cu societățile încă libere prin temeri 
viitoare, lipsa de chef de viață, lipsa de motivație și lipsa de forță 
din viața cu copiii la o existență lipsită de sens, în care populațiile 
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cu gândire și acțiune neorientate spre durabilitate conduc la 
criminalitate, terorism, precum și la inovații limitate și la limitarea 
sistemelor economice, la sărăcie, boală sau lipsă de libertate și 
scăderea puterii imunitare. Rezultatul este un paradis inversat 
care produce culturi fasciste în declin, redemarcate și războaie 
care, în comparație cu societățile libere, nu pot menține un vârf 
de dezvoltare a inovației durabile deja obținute și se prăbușesc 
încet. La cădere, ele se transformă într-o democrație liberă 
directă, care arată următorul pas al evoluției sistemelor sociale 
pentru a alinia sistemele sociale la sistemul general de creație al 
naturii prin transferul de informații într-un mod care să fie 
prietenos cu omul, natura și evoluția.  

Nu statele, companiile de stat sau corporațiile monopoliste 
sunt cele care doresc să promoveze ideea oamenilor de 
libertate și prosperitate fără frică, să o susțină și să modeleze 
viitorul în mod etic pentru oameni, animale și natură, pentru că, 
pentru a pune în aplicare conversia etică a capitalismului cerută 
de oameni, trebuie să renunțe la poziția lor de monopol și să o 
transfere oamenilor, 

dar  

este vorba de miliardele de oameni din clasa de mijloc, de gulere 
albastre și albe, și de cei care trăiesc în sărăcie, de oamenii cu 
creativitatea diminuată de școală, ținuți dezorientați în temeri și 
cu IQ-ul creativ redus de informațiile media create artificial (știri 
false și narațiuni conspiraționiste obscure și împrăștiate, fără 
dovezi), oricare dintre ei, fără temeri de viitor, ar putea sparge 
stăpânii feudali la nivel global cu puterea lor creativă eliberată și 
cu ideile și conceptele care decurg din aceasta.  

 

Prin intermediul majorității cunoscătorilor din rândul populației, 
guvernele și cei puternici, precum și mass-media sunt chemați să 
corecteze informațiile și acțiunile care rezultă, să cântărească 
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toate faptele empirice și posibilitățile prin intermediul internetului, 
până la realizarea protecției populației și a democrației în numele 
legilor, constituțiilor și drepturilor omului. Am depășit această 
perioadă dificilă a regimului feudal deschis în majoritatea țărilor, 
deoarece chiar și cei puternici și orientați spre viitor au 
recunoscut că numai promovarea creativității, a sănătății, a 
prelungirii vieții, precum și a prosperității și libertății în marea 
majoritate a populației lumii asigură viața, inclusiv propria 
supraviețuire, în afecțiune și pace cu prosperitatea și viața lor 
unică.  

 
Inventar 
Costurile ridicate, pierderile și aplicarea falselor ordonanțe 
Corona și aplicarea blocării Corona fără a ține cont de daunele, 
costurile și mai ales de populație arată: 
 
Și totuși funcționează!  
 
 
În patru ani, dacă am fi acționat cu atâta consecvență în 
numele naturii, al mediului, al climei, al educației creative și 
al oamenilor și am fi folosit capitalul în acest scop, l-am fi 
pierdut din cauza blocajelor și a temerilor:  

1. fără deșeuri de plastic în mare, pe coastă, în peisaje și în 
păduri,  

2. fără probleme de efect de seră pentru climă, fără poluarea 
aerului cu praf fin, 

3. o scădere drastică a consumului de energie fosilă,  
4. fără sărăcie și foamete   
5. nu o problemă legată de refugiați,  
6. nu există un deficit de educație creativă în rândul 

populațiilor  
7. fără ură între religii 
8. nu se tem pentru viitorul unor grupuri mari de populație 
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9. nici un număr tot mai mare de îmbolnăviri din cauza 
dezinformării și a virușilor de frică răspândiți în mass-
media,  

10. nu există o criză a democrației parlamentare datorită unei 
democrații directe mult așteptate 

dacă am fi economisit banii care se pierd la nivel mondial în 
numai un an, în statele și în populație, din cauza blocajelor 
Corona și care sunt plătiți industriei de vaccinare, prin 
renunțarea la blocaje (ca în Suedia) cu concepte inteligente 
anti-Corona și am fi folosit capitalul economisit din 
renunțarea la blocaje pentru curățarea și finanțarea 
nemulțumirilor globale de la punctele 1-10. Acest lucru lasă 
impresia că nu poate fi vorba de sănătate și de decese în rândul 
populației, pentru că altfel s-ar fi trecut de mult timp la reducerea 
riscurilor prin rezultatele cunoscute ale cercetărilor și s-ar fi ales 
calea suedeză, îmbunătățită astăzi prin constatări, sau alte state 
sau regiuni fără închidere.  

Se poate ajunge la concluzia că, prin crizele evidente deja 
de mai mult timp de la 1 la 10 și prin faptul că acestea au 
provocat un număr de până la o sută de ori mai mare de 
boli și decese, în legătură cu criza Corona, sunt 
folosite pentru a genera o teamă medie pentru viitor, 
dar crizele în sine nu trebuie reparate.  

1. O a doua soluție de finanțare, până acum ascunsă, rezultă, 
pe lângă viața fără Lockdown, din înlăturarea imediată a 
crizelor, din dizolvarea răspândirii permanente a fricii și 
reducerea creativității populației prin mass-media, care 
anual, pe lângă numărul regretabil de bolnavi și morți, 
crește, un prejudiciu de câteva ori mai mare pentru 
sănătate-economie-economie, prin bolnavi, sinucideri în 
spitale, internări netratate sau amânate, precum și 
reducerea creativității utilizabile din punct de vedere 
economic, cu o atenție mediatică, furt de timp din 
timpul vieții pentru organizarea viitoare, pentru 
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recuperare și pentru bucuria de a trăi, decât provoacă 
Lockdown-urile.   

Isteriile de anxietate ne afectează sistemul imunitar. 
Ceea ce este făcut este făcut!  Morții nefericiți nu se întorc la 
viață. A da vina pe trecut nu aduce soluții. Jocurile minții și 
teoriile despre posibilele medii și beneficiarii de astăzi ai crizelor 
ar trebui să uite toată lumea cât mai curând posibil după ce a citit 
pentru a lucra fără temeri cu toată creativitatea și puterea pe lui 
și un viitor pozitiv. 
 
În cazul în care populația crede că guvernele nu au niciun plan și 
că fac greșeli, deși secvența permanentă de interpretări greșite, 
date eronate și măsuri guvernamentale care dăunează sănătății 
și favorizează virusurile, care durează de ani de zile, nu poate fi 
decât planificată intenționat, deoarece guvernele, dacă fac 
greșeli, au la dispoziție mii de oameni de știință care au găsit 
deja soluții pentru ieșirea din criză, dar care sunt discreditate și 
atacate de aceleași guverne și mass-media.  
 
Se pot organiza studii, se pune în aplicare legătura dintre 
Lockdown, închidere, nevroze de anxietate, izolare socială, 
mască de scădere a oxigenului, scufundarea bucuriei de a trăi și 
astfel în scăderea apărării imunitare și astfel doar creșterea 
numărului de infecții Corona favorizează și aduce. Unele lucruri 
vorbesc în favoarea faptului că un haos informațional planificat 
ne va paraliza.   

 
A te preda temerilor pentru propria viață, a boicota curajul și 
creativitatea opiniilor pentru soluții mai bune ale altora, înseamnă 
a ascunde propria lipsă de curaj și de idei, ca datorie a semenilor 
mei născută din frica mea și a împiedica ideile salvatoare, curajul 
de a apăra viața mea și a semenilor mei, iar viața prin frică este o 
capcană argumentativă fatală, care se presupune că dă 
siguranță și produce contrariul. Aceasta nu înseamnă că, pentru 
cea mai mare siguranță a viitorului nostru din punctul de vedere 
al prezentului, nu se întreprinde tot ceea ce este științific, bazat 
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pe dovezi, pentru a aduce daune sănătății, vieții, prosperității, 
precum și democrației și libertății la minim.  
 
Indiferent dacă temerile sunt reale sau nu. Efectul fricilor asupra 
sănătății, creativității și psihicului este crucial. Din cauza fricii 
generate permanent în populație timp de decenii de către mass-
media, fără a fi educată cu privire la corelațiile frică-efect asupra 
sănătății, libertății, democrației și creativității, devine evident că ar 
trebui să stabilim o democrație directă globală pentru a putea 
modela un nou model etic global de societate. 
 
Chiar dacă guvernele și mass-media se vor răzgândi în curând 
pentru a se pregăti mai bine pentru demonstrații și adunări 
nesancționate, Bundeswehr-ul este acum modernizat până în 
2024, deoarece virusul este creativ și continuă să domine mințile.  
 
Blocaje mai dure și utilizarea armatei în interior? 
Legea fundamentală (Grundgesetz, GG) din Germania oferă un 
cadru juridic care diferă de cel din aproape toate celelalte țări: 
"Cu excepția apărării, forțele armate pot fi folosite numai în 
măsura în care această lege fundamentală o permite în mod 
expres", prevede constituția la articolul 87a, alineatul 2. Motivul 
pentru acest lucru se află în istoria Germaniei - și nu numai în 
perioada național-socialismului. Deja în Prusia și în Imperiul 
German, armata a fost folosită în mod repetat pentru a impune 
puterea de stat pe plan intern - și, în special, împotriva 
demonstrațiilor politice. "Numai soldații ajută împotriva 
democraților", scria regele prusac Frederic William al IV-lea în 
1849. În Republica de la Weimar, politicianul SPD Gustav Noske, 
în calitate de ministru al Reichswehr, a permis utilizarea trupelor 
împotriva revoltelor locale și pentru a înăbuși revolta Spartacus în 
1919. Conform Legii fundamentale de astăzi:  

 
Sunt posibile operațiuni militare pe teritoriul Republicii Federale 
Germania, precum și în aproape toate celelalte țări. 
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Din Wikipedia: Măsurile de auto-securitate în interiorul țării pentru a 
preveni infracțiunile penale sau interferența cu afacerile oficiale în 
conformitate cu Legea privind utilizarea coerciției directe și exercitarea de 
puteri speciale de către soldații din cadrul forțelor armate germane și al 
forțelor armate aliate și de către gărzile civile nu sunt, de asemenea, 
considerate o operațiune militară în temeiul dreptului constituțional, chiar și 
atunci când se asigură zone speciale de securitate militară stabilite 
temporar în afara zonelor militare staționare. 

 
Cine sunt membrii grupului Malthus sau dictatura  
din rândurile celor puternici, guverne și organizații? După ce 
caracteristici puteți recunoaște acest grup?   
 
Oricine poate cerceta singur această întrebare în mass-media, 
prin intermediul declarațiilor și declarațiilor posibililor "candidați": 
 

1. Populația este prea proastă. Trebuie remarcat 
faptul că membrii grupului produc această prostie în 
populație în primul rând prin temeri și că membrii 
nu-și pot imagina cum putem merge cu o populație 
mondială în creștere, mai sănătoasă, mai bătrână și 
mai inteligentă, fără războaie, spre un viitor mai 
bun, cu sisteme de securitate socială optime pentru 
toți oamenii, fără a distruge guvernarea și puterea 
globală. (Prin urmare, doar învățământul superior și 
creativitatea nu se află la începutul vieții, ci se 
deplasează după anii de muncă, aproximativ de la 
vârsta de 60 de ani până la aproximativ 100 de ani. 
Cercetările dovedesc că un creier sănătos continuă 
să evolueze chiar și la bătrânețe. Ceea ce duce la 
claritate, înțelepciune și soluții mai bune la 
problemele anterioare). 
 

2. Membrii se află, de asemenea, pe lista sponsorilor 
Forumului Economic Mondial de la Davos 

 
3. Membrii propagă resetarea globală  
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4. Membrii vor să împiedice Democrația Directă prin 
discreditare, intimidare în mass-media, acțiuni 
guvernamentale și noi legi. 

 
5. Deputații au studii despre pandemii, viruși și crize 

fără a sugera soluții pentru a le rezolva, sau studiile 
și publicațiile lor oferă instrucțiuni false, sfaturi și 
informații mediatice care amplifică o criză.  

 
6. Membrii sunt rasiști în sensul claselor sociale și nu 

se opun eutanasiei și sterilizării 
 

7. Deputații consideră că o dictatură digitală este de 
dorit 

 
8. Deputații au atitudinea că numărul populației 

mondiale este prea mare pentru o coexistență 
sustenabilă în prosperitate pentru toți oamenii cu 
până la șapte miliarde de oameni.    

 
9. Deputații vor ca toată lumea să fie vaccinată. 

 
10. Deputații spun că avem nevoie de un carnet de 

vaccinare 
 

11. Deputații doresc ca libertățile să fie limitate în 
conștiința mass-media și în blocajul real din punct 
de vedere geografic. 

 
12.  Deputații vor întotdeauna blocaje  

 
13. Membrii sporesc haosul de gândire în rândul 

populației prin furnizarea de informații opuse pe 
același subiect. 
 

Această listă nu este completă și nu oferă nici o certitudine, chiar 
dacă contracandidatul s-a exprimat în mod similar în toate cele 
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13 puncte, el nu este astfel membru al grupului dictatorial, 
deoarece poate că este un adept care nu gândește singur sau un 
gânditor care se autocenzurează sau EL, EL, EL, EL pur și 
simplu a ajuns la această atitudine de convingere prin intermediul 
informațiilor din mass-media.  
 
De asemenea, puteți privi această pandemie printr-o altă 
perspectivă: 
 
Dacă planul este de a reduce populația, de unde știi? 
 

Prin intermediul mass-mediei, se stârnesc temeri în rândul 
populației. Este dovedit științific că temerile reduc sistemul 
imunitar, iar performanța creativă a creierului este redusă la zero. 
Unul se concentrează, condiționat genetic superficial pe construcția 
fricii, împotriva Coronavirusului, fără fundaluri, cu performanțe de 
gândire creativă și bun simț normal de a pune la îndoială sau de a 
putea lua în considerare.  

      
 

 
 
Din moment ce orice ființă umană fără frică are un creier, cu un 
bun simț normal și pornit, cu siguranță posedă mai multă 
creativitate decât un virus fără creier.  
 

 
Deci, de ce ne este frică?  
Am identificat pericolul.  
Pentru că știm care este riscul Corona pentru cei dragi nouă și care 
sunt temerile Corona ale semenilor noștri. Respectăm regulile de 
igienă personală Corona ale semenilor noștri anxioși din punct de 
vedere mediatic și nu ne lăsăm jefuiți de creativitatea noastră, de 
spiritul nostru, de libertatea noastră, de prosperitatea și de 
sănătatea noastră pe viață sau pe viață, precum și de bunul simț, 
de demnitatea noastră și de un viitor fantastic de regulile de frică 



 

 
58 

ale guvernelor, ci respectăm regulile de igienă logice și evidente din 
punct de vedere științific. De asemenea, nu ne uităm cu indiferență 
la faptul că aceste reguli de frică lipsite de creativitate din Evul 
Mediu (în care încă nu se știa nimic despre declanșarea 
pandemiilor, ci se atribuia ciuma poporului evreu, vrăjitoarelor sau 
pedepsei lui Dumnezeu) ar trebui să se aplice tuturor oamenilor și 
acestea pot reduce umanitatea. Nu lăsăm ca lumea să fie 
proiectată negativ, așa cum a făcut Thomas Malthus în secolul al 
XVIII-lea (cu 1,65 miliarde de oameni pe pământ la acea vreme), 
când contrariul este de înțeles de mii de ani și a fost dovedit de 
creșterea umanității, a vârstei medii de viață și a prosperității 
crescânde, precum și a libertății omului prin creativitate.  

 
 

Deveniți în sfârșit suveran! 
 

 
Există modalități simple și etice de a proteja o democrație și 
oamenii de acești malthusieni retrograzi, atunci când acest lucru 
devine necesar. Pentru că la fel de repede cum au apărut aceste 
fantome negative pentru cei puternici, creșterea populației 
mondiale, creșterea sănătății și a prelungirii vieții, libertatea 
de informare, o nouă economie emergentă și prosperă se poate 
dezvolta în social media, precum și prin agențiile de PR și mass-
media, care au recunoscut că, cu fapte și soluții durabile și 
creative, se poate dezvolta o nouă economie emergentă și 
prosperă bazată pe sustenabilitate, co-ecologie și etică, dacă 
populațiile pot trăi în democrații directe, să deseneze o nouă 
viziune a lumii viitorului.  
 
Ceea ce este clar este că omenirea, în ciuda răspândirii fricii prin 
mass-media, jocuri și filme, și a scăderii temporare a IQ-ului, 
devine mai inteligentă și, cu o populație mondială în creștere și 
un IQ mediu care crește din nou prin reducerea isteriei fricii, va 
cere o democrație cu emisie directă și un capitalism social pentru 
o direcție durabilă a lumii.  
 



 

 
59 

În ceea ce privește punctele de mai sus, trebuie remarcat faptul 
că cei puternici nu-și pot imagina cum putem merge spre un viitor 
mai bun, cu o populație mondială în creștere, mai sănătoasă, mai 
bătrână și mai inteligentă, fără războaie, cu sisteme de securitate 
socială optime pentru toți oamenii, fără a distruge conducătorii și 
puterile globale. Dezinformarea, știrile false și denunțarea 
eforturilor pentru democrație trebuie înțelese ca teorii ale 
conspirației?  
 
Nu ar trebui ca acest grup mic și special de oameni dictatoriali să 
fie educat cu privire la capacitatea de inteligență creativă de roi a 
umanității, așa cum o demonstrează istoria noastră și 
epigenetica însăși, în a-și întinde locul, fără temeri pentru ei și 
familiile lor, în societate? 
 
Implementarea cinematografică a unui model de lume fictiv și 
întunecat, fără propuneri de soluții din această fundătură și 
capcană a minții de frică, și realizarea lui la nivel global, în toate 
limbile, ar fi fatală și ar degrada dezvoltarea noastră globală 
globală etică, deoarece ar fi cuplată cu informațiile de frică din 
informațiile mediatice, care împreună formează perspectiva de a 
ajunge într-un viitor de groază. Aceste temeri multiplicate și 
dublate ar crește isteria și ar reduce inteligența beneficiarilor de 
filme în rândul populației și ar provoca reacții de sinucidere, 
depresie și agresiune în majoritatea populației, care sunt 
îndreptate împotriva celor puternici care sunt în minoritate și care 
încalcă sau dizolvă drepturile omului câștigate, așa cum am 
văzut în revoluțiile anterioare.  
Revoluțiile, după cum putem vedea de mai multe ori în istoria 
recentă, nu sunt deosebit de favorabile unei dezvoltări etice a 
lumii, prin isteria lor care răspândește frica și prin scăderea 
coeficientului de inteligență al populației pentru evoluția socială 
care le însoțește, și conduc întotdeauna la dictaturi și, mai târziu, 
și la dizolvarea acestora.  
 
În calitate de societate, considerăm că le datorăm mult 
"pionierilor și deschizătorilor de drumuri" ai inovațiilor, în ceea ce 
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privește dezvoltarea noastră umanistă care a fost realizată. 
Faptul că ei înșiși sunt supuși temerilor populațiilor este de 
înțeles, deoarece ei sunt în mod natural cu o gândire diferită, iar 
cainii din societate nu și-au reprimat încă invidia sau nu au 
învățat să o redirecționeze și să o folosească pentru propria 
dezvoltare. Dacă îi excludem pe pionierii globali din societate, ei 
lipsesc ca acceleratori ai evoluției în populația lumii.  
 
Toată lumea ar trebui să înceteze invidia împotriva oamenilor 
deosebit de reușiți și mega-bogați, deoarece această invidie și 
intimidare împotriva celor puternici încalcă legile, subminează 
drepturile și libertățile lor umane și nu face decât să ateste IQ-ul 
celor care acționează astfel, reduși de neputință și frică. Nu ar 
trebui să otrăvim creierul oamenilor cu imagini, filme și idei 
negative. Ele costă doar energie. Aceasta este o cale greșită și 
duce la regres social, dar trebuie să ne avertizăm unii pe alții fără 
ură, isterie, frică și prejudecăți, pentru că este de netăgăduit că în 
ultimul secol, la nivel global, aproximativ 40 de milioane de 
oameni din clasa de mijloc cu gândire mai avansată și 
independentă de stat (fără morții din războaie) au fost conduși la 
moarte violentă sau forțați să lucreze ca sclavi în lagăre de 
concentrare. Cu siguranță nu putem pretinde în democrațiile 
noastre că dorim ca ordinele sociale și legile să redevină ca în 
dominațiile feudale sau în dictaturi sau că acesta este scopul 
guvernelor.  
 
Principiul evidențiat în constituții: 
Rămâneți deschis fără teamă față de opoziția și faptele teoriilor 
pe care guvernele și mass-media le etichetează drept teorii ale 
conspirației, dar care implică o evoluție sau o îmbunătățire a 
democrației, a libertății și a societății, pe baza Legii fundamentale 
sau a constituțiilor. Nu renunțați la drepturile omului câștigate cu 
greu împotriva sclaviei doar în ultimele două secole. Acesta este 
cel mai bun fundament al democrației. Se bazează pe acest lucru 
și vă promovează dezvoltarea creativă și personalitatea. A pune 
la îndoială, a discuta, a cântări toate opiniile și știința evidentă, 
precum și a vă aduna, demonstra și exprima în mod pașnic 
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gândurile este dreptul și semnul vostru distinctiv. Într-o 
democrație, acest lucru nu vă poate fi luat sau restricționat de 
puterea statului (așa cum se poate vedea în democrațiile 
occidentale).  
 
Observăm totuși, prin intermediul internetului și al noilor media, o 
nouă realitate a feudalismului ascuns și a celei de-a doua și a 
treia mâini de fond (lobbyism), pe care nu am putut să o 
percepem până acum prin intermediul media clasice, sau 
informațiile de pe web referitoare la această stare a societății 
noastre sunt doar dezinformări? 
 
Chiar și cei puternici știu că până în Evul Mediu populația 
mondială a ajuns la 500 de milioane de oameni, dintre care 
aproximativ 50% - 70% au murit de foame și, în medie, nu au 
trăit mai mult de aproximativ... 35 de ani (cei puternici au trăit 
aproape de două ori mai mult) și că, deși sau doar pentru că 
cifrele arată că astăzi (500 de ani mai târziu), cu o populație 
mondială de 17 ori mai mare și cu o durată de viață de două ori 
mai mare, am putea hrăni 89% din populație și, dacă ne 
concentrăm pe cultivarea durabilă, pe obiectivele de cercetare 
ecologică și etică, precum și pe distribuția corectă a alimentelor, 
100% din populația mondială în creștere sau am putea produce 
un surplus de alimente.  
și că cetățenii obișnuiți de astăzi sunt mai liberi, au drepturi ale 
omului și constituții, pot trăi de două ori mai mult timp (decât o 
făceau conducătorii), mai sănătoși și cu mai multă libertate, 
prosperitate și demnitate decât în Evul Mediu.  

 
 

Reduce anxietatea 

Să te predai temerilor pentru propria viață, să boicotezi curajul și 
creativitatea opiniilor pentru soluții mai bune, înseamnă să-ți 
ascunzi propria lipsă de curaj și de idei, născută din frica mea ca 
datorie a semenilor mei, iar să folosești ideile salvatoare pentru 
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viața mea și a semenilor mei și să împiedici viața prin frică este o 
capcană argumentativă fatală, care se presupune că dă 
siguranță și produce opusul, adică moarte și sărăcie. Aceasta nu 
înseamnă că, pentru cea mai mare siguranță a viitorului nostru 
din punctul de vedere actual, nu se întreprinde tot ceea ce este 
bazat pe baze științifice și evidente, pentru a aduce daune 
minime sănătății, vieții, prosperității, precum și democrației și 
libertății.  
 
Indiferent dacă temerile sunt reale sau nu. Efectul fricilor asupra 
sănătății, creativității și psihicului este crucial. Din cauza fricii 
care a fost creată permanent în rândul populației timp de decenii 
de către mass-media, fără a fi educată cu privire la corelațiile 
frică-efect asupra sănătății, libertății, democrației și creativității, 
devine evident că ar trebui să stabilim o democrație directă 
globală pentru a putea modela un nou model etic global de 
societate. 
Există soluții: Deveniți democrați direcți și puneți la îndoială toate 
informațiile din politică și știință până când le înțelegeți sensul. 
Să cerem din partea politicului și a mass-mediei ca toată știința și 
noile studii neorganizate de industrie, cu argumente pro și contra, 
să fie consultate pentru decizii bazate pe dovezi și măsuri 
împotriva fricii și să fie publicate în mass-media într-un mod ușor 
de înțeles pentru toată lumea. 
Nu lăsați opiniile și jumătățile de adevăr fără dovezi să vă 
răsucească creierele ca pe niște fapte științifice de frică! 

Respingeți opiniile și rapoartele de alarmă ca fiind un instrument 
nedemocratic și un atac la adresa democrației, precum și la 
adresa IQ-ului, sănătății, independenței, demnității și 
autodeterminării dumneavoastră și respectați toate măsurile de 
protecție bazate pe dovezi științifice. 

Istoria omenirii arată că potențialul creativ al fiecărui nenăscut 
lipsește populațiile în etapele ulterioare ale evoluției lor, (libertate, 
sănătate, prelungirea vieții, prosperitate, etică și democrație 
directă). Căci copiii se nasc ca niște genii care învață repede. 
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Societatea și școlile, pe lângă predarea abecedarului și a unei 
specializări, organizează reducerea și condiționarea capacităților 
de geniu, de inovare și de gândire ale copiilor.  
De aceea, fiecare nou-născut este binevenit și îl întărește pe 
suveran într-o democrație directă cu posibilitățile inteligenței 
sale deloc diminuate.  
 
Multe dintre geniile cărora le datorăm evoluția noastră accelerată 
nu s-ar fi născut în ultimii 100 de ani. Lumea noastră ar arăta 
sumbră. Cifrele din statisticile privind evoluția populației mondiale 
dovedesc, de asemenea, acest lucru: Cu mai mulți oameni în 
lume, putem trăi mai mult și putem hrăni mai mulți oameni mai 
bine și mai durabil.  

Este vorba de cele 90 la sută din miliardele de oameni din clasa 
de mijloc, de gulere albastre și albe, și de cei defavorizați, de cei 
care trăiesc în sărăcie, a căror creativitate produsă la școală este 
diminuată, menținută dezorientată în temeri și IQ-ul creativității 
redus de informațiile mediatice create artificial (știri false și 
narațiuni conspiraționiste obscure și împrăștiate fără dovezi), din 
care fiecare individ fără frică de viitor ar putea rupe la nivel global 
puterea de proiectare a fricii cu puterea sa creatoare eliberată și 
cu ideile și conceptele care se nasc din ea, cu o educație 
creativă adecvată. 

Există "oameni avizați, medici, cercetători, istorici de artă, 
politicieni, liber-cugetători, oameni puternici și jurnaliști" în toată 
lumea, gânditori laterali, din clasa de mijloc, care ne protejează, 
în parte cu riscul locului de muncă sau al vieții lor, și care pot 
clasifica corect informațiile false sau exagerate despre frică, le 
urmăresc empiric și gândesc logic fără "frici", precum și ne 
explică legăturile corecte pe baza unor fapte științifice.  
 

Prin intermediul majorității cunoscătorilor din rândul populației, 
guvernele și cei puternici, precum și mass-media sunt chemați să 
corecteze informațiile și acțiunile care rezultă, să cântărească 
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toate faptele empirice și posibilitățile prin intermediul internetului, 
până la realizarea protecției populației și a democrației în numele 
legilor, constituțiilor și drepturilor omului. Am depășit această 
perioadă dificilă a regimului feudal deschis în majoritatea țărilor, 
deoarece chiar și cei cu viziune de viitor și cei puternici au 
realizat că numai promovarea creativității, a sănătății, a 
prelungirii vieții, precum și a prosperității și libertății în marea 
majoritate a populației lumii asigură viața, inclusiv propria 
supraviețuire, în afecțiune și pace cu prosperitatea și viața lor 
unică.  

Cercetarea medicală clasică este pe cale să ofere oamenilor (și 
în primul rând celor puternici) prelungirea mult dorită a vieții 
sănătoase și multiple prin întinerirea celulelor corpului în 20-30 
de ani. Dar, din cauza finanțelor limitate ale unor segmente mari 
de populație, o nouă tranșee de teroare va fi trasată între cvasi-
imortali moderni (până la aproximativ 20% din populația care își 
poate permite sau nu poate obține aceste medicamente care 
prelungesc viața din cauza blocării accesului de către guvern) și 
cei slabi și muritori (aproximativ 80% din populația care nu-și 
poate permite un medicament pentru întinerirea celulelor 
organismului). Pentru a preveni acest lucru, trebuie dezvoltat un 
program genetic care va face ca sănătatea și întinerirea celulară 
să fie disponibile la nivel global și gratuit pentru toți oamenii într-
un timp și mai scurt. Fundacion Liedtke sprijină un proiect de 
cercetare privind întinerirea celulelor cu o aplicație de rețea 
socială numită "www. aimeim.info", astfel încât să putem realiza 
o lume etică pozitivă în care toți oamenii să se bucure de secole 
de timp și de prosperitate, sănătate și libertate pentru a-și extinde 
și construi în continuare gândirea, conștiința și creativitatea 
pentru a dezvolta o lume etică, durabilă și simbiotică cu natura ca 
o "co-umană". Drepturile omului din Carta ONU și din constituțiile 
democrațiilor ne garantează libera dezvoltare a personalității, 
fără stăpânire feudală, fără sclavie, fără tortură și fără frică. 
Acestea sunt, în ultimele secole, bunurile supreme ale libertății 
câștigate cu greu, care sunt întărite de o populație mondială tot 
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mai conștientă și mai conștientă, fără frică, și de ONU din ce în 
ce mai mult. Istoria noastră, veche de peste milenii, o dovedește; 

mai mulți oameni = mai multe drepturi ale omului, mai multă 
libertate,  

mai multă bogăție, mai multă sănătate și mai multă viață,  
mai mult know-how 

Fiecare ființă umană aduce cu ea aproximativ 1200 - 1500 de 
grame de masă genetică-creativă, dar parțial blocată de temerile 
masei cerebrale. Din punct de vedere istoric, datorăm poate 
2000 de creiere fără frici care nu au minat mintea (2,4 - 3 tone de 
masă cerebrală la aproximativ 150 de milioane de tone de creier 
la 110 miliarde de oameni care au trăit până acum în istoria 
omenirii - aproximativ 0,000002% - care au fost, de asemenea, 
persecutați, eliminați sau executați) dezvoltarea noastră în 
materie de libertate, sănătate, hrană și viața noastră de astăzi - 
în comparație istorică - de trei sau patru ori mai lungă. În prezent, 
pe planeta Pământ avem aproximativ 10 milioane de tone de 
masă cerebrală umană vie, din care, prin creativitate, aproximativ 
100.000 de tone de creiere (700.000 - 800.000 de oameni sau 
aproximativ 0,01%), în diferite stadii în ultimii 70 de ani, au fost 
deja înmormântate. Acestora le datorăm acoperirea deosebit de 
rapidă și, în parte, durabilă a cererii în societățile noastre. 
Această deblocare a creativității și utilizarea acesteia va continua 
să se dezvolte exponențial. În 10-20 de ani vom avea 5-10 % de 
oameni fără creativitate (de 500-1000 de ori mai mulți decât 
astăzi), care vor continua să implementeze acest proces și vor 
dori doar să producă resurse durabile, astfel încât oamenii și 
animalele, în și cu natura, să trăiască împreună conform 
principiilor etice. În acest scop, temerile provocate în societate de 
mass-media trebuie reduse la minimum prin intermediul unei noi 
legi a mass-media (bazată pe Carta drepturilor omului a ONU și 
pe rezultatele cercetărilor neurologice și epigenetice ale noului 
mileniu) și a unui cod al mass-media. Denunțătorii precum Julian 
Assange sau Edward Snowden, precum și protecția lor de către 
societate, au o semnificație importantă de corectare a sistemului 
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și de accelerare a creativității pentru această revoluționară, dar 
necesară dezvoltare pentru supraviețuirea cu resurse etice și de 
creativitate durabilă a ființei umane, fără frică în fața celor de la 
putere, a încălcărilor drepturilor omului de către cei de la putere 
sau a celor din structurile lor imperiale. Fiecare ființă umană 
trebuie să aibă dreptul (este dreptul său uman) de a trăi 
permanent și sănătos, fără frici înscenate și, de asemenea, fără 
utilizarea capitalului, de a-și separa cunoștințele, conștiința și 
personalitatea de gunoaie, de frică și de conținuturi care 
diminuează viața, printr-o percepție selectivă a inovațiilor, de a 
distinge între informațiile care susțin viața și cele care o pun în 
pericol. El trebuie să aibă dreptul de a alege și, dacă dorește, de 
a evolua, de a învăța noi profesii la orice vârstă, cu mintea și 
corpul proaspăt, de a studia, de a se dedica artelor, oamenilor, 
naturii sau sinelui și propriei puteri creatoare, și de a nu face 
nimic temporar sau permanent în societatea de abundență 
durabilă în evoluție, cu programe de autoînvățare și roboți, mai 
ales că "nimicul" este relativul inseparabil de creație.  

Istoria omenirii dovedește că: o creativitate în creștere permite 
sănătate, o viață mai lungă, prosperitate pentru toți oamenii și un 
mediu natural și curat, alimente, energie și resurse produse în 
mod durabil, precum și o creativitate în continuă evoluție a tuturor 
oamenilor prin noi informații. 

"Creativitatea sau inteligența roială a omenirii... 
îi face să devină creatorul." 

Astăzi, omenirea se protejează deja pe ea însăși și natura de 
banalii puternici prin transmiterea către populație a noilor 
descoperiri ale științei, astfel încât posibilitățile viitoare de 
protejare a speciilor și a naturii să beneficieze de un spațiu de 
înțelegere și de acțiune democratică, iar inovațiile și informațiile 
care rezultă din inteligența roială a oamenilor și care servesc la 
construirea și extinderea viitorului lor să fie difuzate în întreaga 
lume prin intermediul internetului. 
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Începe o a doua iluminare: societatea mondială, așa cum o 
dovedește istoria noastră din ultimii 50 de ani (în ciuda 
războaielor orchestrate de structurile banale de putere), devine 
din ce în ce mai puternică sub această interpretare a creșterii 
creativității printr-o populație mondială în creștere de 10 sau 20 
de miliarde de oameni, și o viață permanentă și sănătoasă de 
prosperitate pentru fiecare ființă umană cu o creativitate în roi în 
creștere. Acum s-a ajuns la punctul în care acest proces nu mai 
poate fi inversat fără o anihilare globală a creativității, iar 
omenirea va crește pentru prima dată într-o epocă de pace 
sustenabilă, concepută etic, fără limitări ale inteligenței roiului 
global al unei populații mondiale nelimitate.    
     
Când politica și mass-media fac ecuația; 
 

"Mai mulți oameni = mai multă creativitate 
= 

Soluții mai etice și mai durabile" 
 

obținem tot ce este mai bun din toate lumile posibile. 
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Codul mass-media 2014 

 
Inteligența și promovarea sănătății sau 
reducerea acestora prin informații trebuie să fie 
marcată. 
 

 
 
Temerile diseminate și induse de guverne și mass-media, așa cum reiese din 
cercetările neurobiologice și epigenetice recent publicate, impun publicarea 
unui: 
 

 Cod media 
 

Informațiile exagerate, false și negative dăunează organismului,  
inteligență, libertate și democrație. 

 
Ele nu fac decât să sporească profitul și puterea   
de dictatori, politicieni și corporații individuale  

și nu-i ajută pe oameni  
sau dezvoltarea democrației.   

 
Noi, victimele,  

cei dezinformați, cei induși în eroare de stat și de mass-media, conspiratorii și 
criminalii și autorii de prejudicii, se vor uni în grupuri de țări ca părți vătămate 
din întreaga lume și vor intenta procese constituționale împotriva mass-media 

și a guvernelor din țările care nu împiedică reducerea rețelei cerebrale, 
înrobirea minții omului și nu opresc minimizarea IQ-ului populației din țara lor.   

 
Noi suntem  

peste 2 până la 2,5 miliarde de persoane predispuse la depresie  
Oameni din lume,      

peste 100 de milioane de oameni uciși prematur pe an,   
pe cei nenumărați pentru inteligența lor,  

creativitate și libertate,   
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necuantificabilul discriminat,  
marginalizați și creativi,  

celor de alte religii,      
numărul excesiv de mare de infractori,  

criminali, dictatori și teroriști,     
fataliștii și credincioșii fanatici,    

ucigașii în serie și atentatorii sinucigași cu bombă,    
care a băgat miliarde de oameni în frică,  

exploatate și în voluntariat  
Oameni care trăiesc în sclavie,   

miliardele de oameni privați de posibilitatea de a avea o viață sănătoasă,   
miliardele de oameni privați de viitorul lor pozitiv și cei născuți în viitor  

același lucru se întâmplă și cu tine.    
 

 Îi dăm în judecată pentru: 
omisiunea de a acorda asistență, complicitate și organizare 

de infracțiuni contra drepturilor, potrivit legii superioare 
precum și reduceri ale IQ-ului populației  

la vătămarea corporală a creierului, cu consecința restricției garantate de 
legile fundamentale sau de constituții și de legile penale ale statelor.  

Drepturile la libertate personală,  
 încălcările drepturilor omului și ale consumatorilor  

și 
 Carta ONU privind drepturile omului  

dezvoltarea liberă a personalității 
 

instigare, complicitate și organizare 
 prin intermediul organelor dumneavoastră și a comunicatelor de presă din: 

Crimă 
Terorismul, 
Exploatare, 

Criminalitate, 
Privarea de libertate, 
la sclavia voluntară, 

la reducerea inteligenței și a creativității 
a populației 

și restrângerea concurenței față de 
alte economii, 

pentru promovarea războiului, 
și de temeri,        

reducerea țintită a IQ-ului 
a populației, precum și a subfluxului  

de democrație. 
 

Noi cerem:  
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Obligația de etichetare pentru informațiile privind mass-media.   
Deoarece consumul de informații mediatice negative care creează 

dependență, ancorate genetic și care produc subtil, latent - frică, reduce 
inteligența și sănătatea, consumatorul și consumatorul nu se pot proteja decât 

prin avertizare și etichetare.  
de informații negative.   

 
Acest avertisment prealabil este necesar deoarece:   

a.) consumul de informații negative din mass-media provoacă mutații în 
sinapsele receptorului, ceea ce blochează viziunea și creativitatea viitoare a 

acestuia, 
 

b.) este activată de informațiile negative prin intermediul programului genetic 
de frică și dependență prezent în toate ființele umane (dependența de alte 
informații negative) și continuă să își piardă capacitatea inițială de luare a 

deciziilor sub influența dependenței.  
este extrem de limitată,    

 
c.) deoarece capacitatea sa de a combina este diminuată sau oprită, inclusiv 

și în comparație cu capacitatea sa de viziune, inventivitatea, creativitatea, care 
este prezentă fără temeri, și inteligența creatoare în rețea  

și, prin urmare, posibilitatea sa inițială de  
spectrul de personalitate este mult redus la minimum,   

 
d.) reacțiile de frică nesănătoase se pot instala epigenetic și neurobiologic 

pentru el și pot fi transmise copiilor săi.   
 

În consecință, informațiile negative sunt  
demnitatea omului,  
drepturile omului,  

legile penale,  
încalcă democrația, precum și constituțiile sau legile fundamentale  

și efectele nocive ale acestora asupra sănătății și creativității 
 în rândul populației.   

 
Inculpații  

nu ne-au protejat și nu ne-au avertizat în acest sens, în ciuda unei mai bune 
cunoașteri obținute prin noile rezultate ale cercetărilor neurobiologice și 
epigenetice, precum și ale cercetărilor evoluționiste și comportamentale: 

informații negative, anxiogenetizante și care încalcă demnitatea ființei 
umane, reportaje media, jocuri, filme,  

IQ-ul și creativitatea temporar  
(reduce capacitatea de viziune pozitivă sub concentrarea informațiilor negative 

până la 100%)   
reduc sănătatea sau provoacă boli și reduc motivația  
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pentru a modela în mod pozitiv viitorul.  
 

Împiedicarea vindecării și a remedierii 
Inculpații au acționat în continuare cu intenție, deoarece 

au ascuns recunoașterea artei 
procesul de frică a mutațiilor prin informații negative sau nocebos, 
care inversează reducerile de conectivitate cerebrală sau IQ prin 

intermediul neuronilor oglindă din creier, inversează limitarea 
inteligenței prin baypass-uri neuronale și transferă creativitatea din 

cultură (tehnologie, artă, literatură) către populație, permițând sănătatea, 
creativitatea, libertatea și prosperitatea unui popor. 

 
Noi nu suntem  

pentru restrângerea libertății presei, ci pentru etichetarea informațiilor 
negative, precum și împotriva amestecului de informații pozitive și neutre 
din punct de vedere al sănătății cu informații negative, deoarece acestea 

dăunează fizic și psihologic creierului și corpului prin boli, precum și 
autodeterminării, dezvoltării personalității și dezvoltării empatiei cu ceilalți 
oameni și reprezintă o povară semnificativă pentru sistemele sociale și de 

sănătate.  
 

Suntem împotriva acestui lucru:  
creativitatea și vindecarea rețelei neuronale a creierului uman și o mai 
mare inteligență de roi a populației este împiedicată de guvern și de 

blocajul mediatic de a promova creativitatea în rândul populației.  
 

Suntem împotriva acestui lucru:  
democrația ca formă de guvernare este atât de afectată de divizarea 
interioară-pătimașă a omului, încât se poate vedea în interiorul țării o 

dictatură a fricii și a retrocedărilor mentale, iar din exterior "decizii 
guvernamentale și electorale contrare Legii fundamentale și drepturilor 

omului  
și astfel  

Democrația însăși devine antidemocratică  
adică se întoarce împotriva sa. 

 
 
Informațiile negative din mass-media, jocurile, filmele pot duce la un IQ cu 
până la 30% mai mic, precum și la o creativitate redusă, criminalitate, 
ostilitate, excludere, rasism, fascism, războaie, pesimism, depresie, sărăcie, 
tulburări de comportament, boli, viață negativă, precum și până la 28% moarte 
prematură. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autor, domeniu public, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Informațiile pozitive din mass-media, filmele, jocurile marcate cu logo-ul de 
mai jos promovează coeficientul de inteligență, prosperitatea, dezvoltarea 
personalității, prieteniile, puterea de a modela viitorul, creativitatea, 
autodeterminarea, libertatea, democrația și conduc la o viață mai lungă și mai 
sănătoasă. 
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Creativitatea este cheia 2019-2020 

                             
              

Ca inventator și debutant lateral în domeniul artelor, în anii '60, 
am fost confruntat din nou și din nou cu întrebări la care instituția 
culturală și educațională nu putea răspunde în mod satisfăcător. 
În tinerețe, mi-am dorit o claritate bazată pe dovezi științifice, 
pentru că, la fel ca mine, milioane de cetățeni au simțit: pur și 
simplu nu existau răspunsuri logice la întrebările noastre despre 
creativitatea în artă sau despre cum putem deveni mai creativi, 
chiar dacă puteam vedea din milioane de exemple și din istoria 
noastră că creativitatea ne asigură sănătatea, demnitatea, 
libertatea, suveranitatea, prosperitatea și viitorul. 
 
Întrebările cheie au fost: 

Ce este arta și are ea un sens? 

Sunt operele de artă doar hainele noi ale regelui, imagine și marketing 
sau există ceva în spatele hainelor care trebuie ascuns populației? 
Dacă totul este declarat artă, conținutul devine neclar, iar hainele 
continuă să prindă contur prin ceața mentală.   

Oare nu s-a gândit încă nimeni că efortul de a ofusca și de a lipsi 
simțurile de arta modernă este un semnal de alarmă care arată că în 
spatele artei trebuie să se afle mai mult, mai ales că dictatorii și 
departamentele lor de propagandă de stat, cu declarații asemănătoare 
cu cele ale protagoniștilor artei de astăzi, nu fac decât să-și intensifice 
influența asupra populației prin jubilarea și discreditarea artei moderne, 
până la excluderea și pedepsirea artiștilor. Este arta folosită doar 
pentru a specula și a face bani? Dar atunci rămâne deschisă 
întrebarea despre sensul artei, de ce acest efort de tabuizare din 
partea statului și a istoricilor de artă? Ce este în neregulă cu ea? Nu 
are sens să existe un efort de propagandă atât de mare din partea 
istoricilor de artă și a revistelor de artă sau din partea statului până la 
orele de școală, dacă nu există nimic de descoperit în spatele artei.  
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Oare privarea simțurilor artei hrănește o conștiință de clasă egoistă, 
cu îngâmfare și excluderi, sau nu face decât să întunece adevărata 
măreție a spiritului uman, a observatorului de artă. Ar trebui ca 
burghezia educată, acum că religiile sunt din ce în ce mai puțin 
capabile să îndeplinească sarcina de a-și supune adepții la cuvântul 
lui Dumnezeu și la dogmele bisericești prin rezultatele cercetării 
științifice, să fie educată să devină credincioși dezorientați și 
neajutorați în stat cu ajutorul artei? Istoricii de artă pot deveni noii 
preoți cărora trebuie să li se dea crezare necondiționat cuvântului, 
altfel cei apostați, neadaptați și nesupuși spiritului său vor fi excluși 
din comunitatea artei și din cetățenia educată. 1.) 

Este totul doar o teorie? 

Sau arta are o semnificație secretă, inteligibilă din punct de vedere 
științific și empiric pentru dezvoltarea societății noastre sau este vorba 
doar de faptul că sistemele școlare (introduse la începutul erei 
industriale) sunt depășite. Poate chiar ambele sunt adevărate?  

Dacă se poate dovedi existența unei formule artificiale, totul 
demonstrează că suntem manipulați epigenetic. 

Am vrut să urmăresc aceste întrebări prin căutarea unei formule 
artistice și pe baza noilor rezultate ale cercetării neurobiologice. 

Căutarea mea pentru o formulă pentru toate artele a fost 
recompensată în 1979, dar abia în 1988 am pus în sfârșit în aplicare 
formula artei ca simbol grafic pentru creațiile umane (ceea ce 
corespundea cererii pe care Joseph Beuys mi-a făcut-o în 1984 de a 
explica tuturor creațiile umane, adică arta din toate epocile, într-un mod 
foarte simplu, clar și ușor de înțeles). În cartea "Der Schlüssel zur 
Kunst - Kunsträtsel gelöst" (Cheia artei - Enigmele artei rezolvate) am 
prezentat publicului din Germania, în 1990, formula de artă pentru arta 
subiectivă și obiectivă, iar în 2019 am dezvoltat un sistem de evaluare 
a artei cu un certificat de artă pentru operele de artă numit "Artinvest", 
care separă clar arta de decor prin conținutul de inovație și nivelul de 
inovație al operei.  
 
Formula pentru artă și evoluție 2.) 
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Viața + expansiunea conștiinței = artă 

 
 
 

Legea artei este:  

"Dizolvarea limitelor artelor și a istoriei artei sau conștiința prin artă".   

 

Legea artei și dezvoltarea societăților 

"Aplicarea publică a legii artei duce la abolirea limitelor creativității, 
inteligenței și sănătății și la o prosperitate prosperă a societăților." 

 
"Nivelul superior al artei este pus în evidență de dialectica lui Hegel, cu 
teza, antiteza și sinteza aplicate artei în fiecare operă de artă, și astfel 
este ea însăși o operă de artă ca un proces făcut vizibil în imagine."    
Până în prezent, formula nu a fost publicată în Germania și nici nu 
a fost introdusă în programele școlare. 
Blocarea creativității populației prin neintroducerea formulei artistice, 
precum și permiterea reducerii IQ-ului prin răspândirea fricii de 
informare 3.) împiedică democrația, evoluția și dezvoltarea spirituală, 
precum și prosperitatea unui popor. Politicienii acționează în mod 
conștient sau inconștient, prin omisiunea de a ajuta, precum și prin 
complicitate, nu numai împotriva Legii fundamentale sau a Constituției 
țării lor, ci și împotriva "Regulilor conform Legii superioare", care 
este în ultimă instanță mai presus de legiuitor și care a dus la 
condamnarea criminalilor naziști la Nürnberg. 
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Politicienii și mass-media individuale ar putea fi trași la 
răspundere astăzi prin rezultatele publicate ale cercetărilor în 
neurobiologie și epigenetică pentru complicitate ascunsă și activă 
la sclavie, exploatare, privare de libertate și vătămare corporală a 
creierului, precum și pentru încălcarea "Regulilor conform legii 
superioare",  
 
a.  atunci când informațiile mediatice care îmbolnăvesc oamenii prin 

generarea fricii și toacă IQ-ul sunt difuzate fără etichetare de 
avertizare (etichetare și avertizare ca în cazul produselor din 
tutun), 

 
b.  dacă repararea rețelei neuronale prin recunoașterea artei și o 

restaurare a sănătății, creativității și creșterea IQ-ului oamenilor 
este împiedicată de formula artei.  

 
Contextul care apare: 
 
Scăderea IQ-ului din cauza informațiilor negative  
plus oprirea reparării genelor și a transmiterii creativității prin 
intermediul formulei artistice creează societăți cu creativitatea blocată 
într-o frică perpetuă. 
 
 
 
 
Politicienii și mass-media sunt uimiți,  
că și în alte țări, precum Franța și SUA, populismul și rasismul, religiile, 
precum și segregarea față de ceilalți oameni câștigă teren odată cu 
scăderea IQ-ului.  
 
Titlurile de pe 28 martie 2019 și minuni:  
 
"Obișnuiam să fim mai deștepți. Timp de decenii, IQ-ul a crescut în 
țările industriale, inclusiv în Germania. De câțiva ani este în scădere. 
DE CE?"  
 
S-a produs efectul Flynn invers. James Flynn a descoperit în secolul 
al XX-lea că IQ-ul în țările industrializate crește anual. Se pare că 
Germania este blocată epigenetic să recunoască formula artistică. 
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După cum demonstrează în mod clar editorialul IQ scris de Nataly 
Beuel, Nike Heinen și Tanja Stelzer în săptămânalul "Die Zeit". În ciuda 
tuturor rezultatelor cercetărilor din domeniul epigeneticii, în Germania 
nu există încă rapoarte despre formula artistică și efectul pozitiv al 
acesteia. În Spania - cel puțin la nivel regional - formula a fost 
prezentată în detaliu încă din 1992, iar principiul său a fost explicat de 
un ziar în 52 de articole săptămânale sub titlul "Puzzle artistic rezolvat".  
 
În primul rând a trebuit să înțeleg de ce - fără teorii ale conspirației și 
fără conspirații - ne confruntăm cu un zid întunecat în dezvoltarea 
spirituală nu numai în Germania, ci și în alte țări. Încă din 1910, în 
cartea sa "Spiritualitatea în artă", Kandinsky numea această barieră 
etică evolutivă împotriva prosperității și a unei dezvoltări pozitive pentru 
toți oamenii "mâna neagră".  
 
Societatea, mass-media și politicienii sunt, în principiu, nevinovați în 
această privință, deoarece se poate presupune că acțiunile lor nu le 
sunt clare și, prin urmare, nu sunt controlate în mod conștient de către 
ei. De asemenea, nu există înțelegeri sau înțelegeri tacite în interesul 
unor grupuri secrete de a împiedica dezvoltarea mentală a populației 
pentru a o putea exploata mai bine sau pentru a o menține incapabilă 
să gândească, pentru a o învăța să greșească mental, astfel încât să 
poată fi manipulată și folosită ca masă electorală cu ajutorul mass-
mediei în aproape orice direcție. Democrația parlamentară a fost cel 
mai important pas pe calea către o lume mai bună, cu o democrație 
directă, până la dezvoltarea internetului de astăzi. Nu trebuie 
recunoscută încercarea parlamentarilor sau a partidelor (ca în 
sistemele dictatoriale) de a bloca IQ-ul populației prin frică și accesul la 
noile opere de artă inovatoare prin informații eronate, astfel încât să 
primească legitimarea guvernării de 1000 de ani și să împiedice o 
democrație directă. Cu toate acestea, nu se poate explica de ce nu se 
știe ce este arta și că, cu toate acestea, 100 000de procese de artă și 
de drepturi de autor din întreaga lume în toate artele, atât din punct 
de vedere juridic, cât și din punct de vedere istorico-artistic, pentru 
toate operele de artă, nu sunt dovedite empiric.  
 
Cum reacționează cei implicați în piața de artă consacrată la 
publicarea formulei de artă? 
Criticul de artă Kenny Schächter explică în filmul Arte (din 2017 regizat 
de Grit Lederer) despre dealerul internațional de artă cu 14 galerii; 
Larry Gagosian. Citatul din filmul lui Kenny Schächter: 
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"În lumea artei este încă ca în mafie, când se pronunță omerta, există 
"secretul", ca în mafie, există reguli despre care nimeni nu vorbește.  
Există 60 de miliarde de dolari pe an în lumea artei. Probabil cea mai 
mare afacere cu cele mai puține informații despre modul în care 
funcționează mecanismele. Larry Gagosian, dealerul de artă din film: 
"Dacă oamenii nu înțeleg asta, nu fac parte din această lume." (Omerta 
este codul de onoare al Mafiei. Proverb mafiot: "Cine este surd, orb și mut 
trăiește o sută de ani în pace.") Reacția protagoniștilor pieței de artă a 
scăpat din vedere faptul că încalcă drepturile omului și legea, precum 
și că contrazic misiunea educativă a muzeelor, dar și că gândesc cu 
prea puțină viziune și acționează împotriva propriilor așteptări de profit, 
așa cum se poate vedea în comparația cu piața de carte în creștere 
prin intermediul internetului. Comercianții de artă inițiați văd piața de 
artă ca pe o afacere proprie, izolată și monovoluminoasă și cred că 
trebuie să protejeze profiturile rezultate prin secretizarea unei formule 
de artă ușor de înțeles. Acest lucru este egoist și împiedică dezvoltarea 
creativității în rândul populației generale, creează confuzie în ceea ce 
privește judecata artistică și încurajează frauda cu privire la "ce este 
artă sau decor". În plus, este contraproductiv și greșit pentru 
dezvoltarea pieței de artă, deoarece odată cu deschiderea globală sau 
democratizarea pieței de artă pentru populație prin intermediul formulei 
de artă, piața operelor de artă, a artiștilor și a produselor de creație va 
crește de o sută de ori datorită unei cereri mai mari, precum și a 
prețurilor pentru operele de artă obiective (opere de artă inovatoare și 
reale din istoria artei) și pentru operele de artă subiective (decor). 
Piețele se vor separa în artă obiectivă și artă subiectivă, dar ambele 
vor crește mai repede. Pentru a deschide calea către artă pentru 
muzee, iubitorii de artă și publicul larg, Fundația Liedtke a dezvoltat un 
certificat de artă numit "Artinvest" care, pe baza inovațiilor din lucrare, 
clarifică dacă lucrarea în cauză este o operă de artă autentică (artă 
obiectivă) sau decorativă (artă subiectivă). (vezi și: 
www.freebocks.gratis) 
 
 
Dar trebuie să săpați mai adânc decât piața de artă în cercetarea 
comportamentală dacă vreți să aflați de ce suntem condiționați de un 
acces blocat la creativitatea noastră disponibilă genetic. Se pare că 
nici măcar în sistemul școlar creativitatea nu este reprezentată sau 
este denaturată. Arta este celebrată ca o lovitură de geniu și nu 
documentată și formată ca un proces de inovare care poate fi învățat. 
O formulă de artă care deschide accesul ușor la percepția selectivă a 
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inovațiilor chiar și pentru copii (copiii se nasc ca genii ale învățării, cu 
creierele deja bine conectate) este ascunsă nu numai copiilor, ci și 
întregii populații. 
 
Geniul din copil este mutilat sau ucis de sistemul informațional 
școlar din secolul al XVIII-lea. Câte resurse cerebrale și inovații 
durabile pierde societatea pe parcurs?   
 
Devine evident că nici măcar în academiile de artă nu se predă 
procesul de creație prin intermediul unei formule artistice, ci tehnicile 
din trecut sunt în prim-plan. În aceste condiții, pentru elevi este foarte 
dificil să creeze artă, să fie creativi.  
 
Inginer de inovații? 
Universitățile și colegiile nu predau ingineria inovării pe baza formulei. 
Studentul nu poate obține o diplomă de inginer sau un doctorat în 
inovații. 
 
Dar, așa cum în secolele XV-XVIII, cu ajutorul tiparului, populația a 
învățat singură să citească și să scrie, o viziune de ansamblu asupra 
creației și inovațiilor, precum și asupra evoluției lor, va fi învățată de 
tineri pe internet, cu ajutorul unei viziuni selective a formulei de 
autoinstruire. Hiperactivitatea care se răspândește - ca o ieșire din 
vechile valori ale societății care sunt în plină bulversare - îi vine în 
ajutor. 
 
 
 
 
Care este rostul vechii tehnici de predare.  
Factorii de decizie politică prost instruiți, formați în același sistem, fac 
un deserviciu statului și poporului prin folosirea sistemului pavlovian 
limitat și administrat  
Continuați să predați conținuturi de predare (care au început odată cu 
epoca industrială - slavă Domnului - și au format muncitori pentru 
mașini, dar pentru prezent, din lipsă de concepte viitoare, pentru că nu 
ați fost instruiți în aplicarea formulei de creativitate în sine). Conceptele 
vechii școli nu vor fi suficiente pentru a asigura tuturor oamenilor 
prosperitate, sănătate și pentru a realiza o democrație care să 
garanteze demnitatea umană.  
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Vor exista mai multe tulburări sociale pe termen mediu? 
Ce ar trebui să facă în viitor oamenii a căror creativitate a fost 
suprimată de stat și de sistemul său școlar, iar mașinile, computerele și 
programele în continuă evoluție preiau munca permanent repetitivă?  
 
Nu avem decât o singură opțiune dacă nu vrem să ne scufundăm în 
revoluții, războaie de distribuire și divizări ale societăților cu idealuri 
retrograde sau de dreapta:  

- deschiderea creativității prin formula artei în școli și în rândul 
populației,   

- Etichetați informațiile mediatice negative, generatoare de 
anxietate (cum ar fi produsele din tutun),  

- asigurarea unui nivel de bază de prosperitate pentru toți 
oamenii. 

  
 

Cercetările arată că: Abilitățile genetice și cognitive sunt inerente în 
genele fiecăruia pentru a-și reînvia geniul. IQ-ul mediu al populației va 
crește din nou. 
 
Efectul revigorării facultăților ingenioase ale omului devine evident în 
decurs de trei până la șase luni.  
 
Politicienii încă mai cred (în ciuda experienței cu internetul și social 
media care demonstrează contrariul) că prea multă creativitate în 
rândul populației va arunca statul (sau politicienii) în haos.  
 
Nu este adevărat. Dimpotrivă.  
Statele și companiile prosperă cu o putere de viitor necunoscută până 
acum, așa cum se poate vedea, de exemplu, în cazul companiilor de 
internet. Acest lucru îi poate speria pe cei care gândesc în vechiul 
sistem școlar și poate duce la închideri. Pentru cel care gândește nou, 
aceasta aduce bucurie și îi deschide viitorul. Cu un venit de bază, 
oamenii vor accepta doar acele locuri de muncă pe care le consideră 
plăcute sau semnificative. În prezent, în Germania, 5 milioane de 
persoane fac deja muncă voluntară. Timpul de lucru săptămânal al 
omului va scădea, după cum reiese din cifrele din ultimii 100 de ani. 
Statul va trebui să renunțe la faptul că firmele sunt controlorii timpului 
de lucru și "colectorii de taxe" pentru muncitori și angajați. Vor fi 
dezvoltate noi modele de muncă care vor capta înclinațiile, capacitatea 
de a înțelege, orele de lucru, educația, starea mentală și fizică actuală, 
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responsabilitatea prin intermediul metadatelor partajate și privilegiul de 
a lucra pentru binele comun, permițând angajatului să își reglementeze 
și să își aloce propriile ore de lucru după cum consideră necesar. Și în 
acest caz, companiile online se pot baza deja pe experiență. Munca 
devine un hobby și o recompensă. Primele abordări în acest sens 
sunt NWoW - New World of Work sau New Way of Working. 
 
Formula artistică este introdusă în programa școlară. Constituția sau 
Legea fundamentală garantează protecția creativității și include dreptul 
de a fi antrenat în formula artistică, precum și faptul că informațiile 
media, filmele, fotografiile și jocurile negative care afectează creierul și 
reduc IQ-ul trebuie să fie marcate și nu pot fi amestecate cu informații 
normale, așa cum se prevede în Constituție sau în Legea 
fundamentală.  
 
Noul sport popular se numește inventarea, crearea de artă și 
dezvoltarea de noi concepte mai bune, durabile și etice pentru astăzi și 
mâine. Fiți creativi, deveniți creatori și trăiți o viață cu sens, 
materializați idei pozitive și aduceți-le în lume. 
 
Din propria mea experiență  
 
După ce în 1988 am dovedit din punct de vedere istoric și 
științific formula artei grafice ca fiind un cod al inovației, în 
perioada 1989-1993 am dezvoltat noi formate (TV, print și radio) cu 
formula artistică pentru mass-media, pentru a face cunoscută formula 
în public pentru creșterea creativității, precum și pentru a ne pregăti 
pentru noul timp previzibil al evoluțiilor tot mai rapide ale inovațiilor în 
lume și pentru a elibera percepția selectivă existentă genetic pentru 
inovații în rețelele cerebrale ale populației, pur și simplu și durabil, 
din nou epigenetic; 
a. Vânătoarea de comori - căutare de opere de artă în piețele de 
vechituri cu formula de artă  
b. 1.000 de lucrări din istoria artei și inovațiile dumneavoastră,  
c. Stele strălucitoare - Prezentarea inovațiilor în lucrările tinerilor artiști.  
   
După ce am constatat că mass-media a blocat formula artei pentru 
reportaje și nici nu a vrut să o publice în noile formate, am luat decizia 
de a decodifica o mare expoziție de artă cu 1.000 de lucrări originale 
ale unor artiști de renume mondial din domeniul artelor plastice cu 
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ajutorul formulei și de a o realiza în diferite epoci artistice cu lucrări de 
muzică și literatură pentru a documenta validitatea formulei pentru 
toate operele de artă, artele și mișcările artistice.  
 
Prin expoziția organizată în mod privat și deosebit de mare, formula 
simplă și simplă de inovație, pe care orice copil de opt ani o înțelege, 
urma să fie prezentată publicului la nivel global, cu patroni de renume 
internațional. La vremea respectivă, aveam impresia greșită că 
expoziția nu mai putea împiedica introducerea formulei de artă.  
 
Din 1994 am organizat expoziția de artă "art open" pe o suprafață de 
23.000 de metri pătrați cu peste 1.000 de opere de artă originale, iar în 
calitate de patroni un ministru german, fostul președinte al Rusiei și 
regina Spaniei, precum și directori responsabili de muzee și colecții din 
Rusia, Polonia, Spania, Suedia, Franța și Germania s-au familiarizat cu 
formula de artă și s-au convins de corectitudinea ei. Muzeele mi-au 
împrumutat gratuit lucrări ale marilor maeștri ai artelor plastice. Printre 
aceștia s-au numărat Dali, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, 
Malevich, Kandinsky și mari expoziții complete ale epocii de piatră, ale 
artei voodoo, ale Evului Mediu rusesc, ale artei secolului al XIX-lea, 
precum și lucrări de Christo, Giger și Ernst Fuchs, pentru a explica 
formula artistică cu aceste lucrări în expoziția "artă deschisă - arta din 
epoca de piatră până în prezent" și pentru a prezenta publicului 
validitatea generală a acesteia în toate perioadele și mișcările artistice. 
 
"Art Open" a fost prima expoziție de artă din lume care a cuprins 
diferite epoci din punct de vedere al conținutului și care a reușit să 
explice lucrările printr-o singură formulă.  
Operele de artă au fost documentate prin formula de artă în etapele lor 
de inovație culturală, rezultând pentru prima dată o viziune de 
ansamblu orientată spre evoluție a dezvoltărilor succesive. Ulterior, 
pentru vizitatorii expoziției a fost clar: arta fără inovație/evoluție nu 
există. Lucrările fără inovație sunt decorații epigonale.  
 
Trecută neobservată de public, formula a scris istorie culturală. 
În calitate de consultant, am avut posibilitatea de a lucra cu:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
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Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Am reușit să conving o serie de experți consacrați din punct de vedere 
academic și social. Am reușit să conving și alți directori de muzee de 
formula de artă și să îi conving să participe la expoziția de artă "art 
open". 
 
Expoziția a fost inaugurată la 10 iulie 1999 în sălile de expoziție 
din Essen.  
Vizitatorii au avut intrare liberă, iar prezentarea/expoziția a fost 
deschisă zi și noapte - 24 de ore.  
În cadrul discuțiilor cu orașul Essen, s-a cerut în prealabil ca, în cazul 
în care construcția expoziției ar trebui să continue, să se perceapă o 
taxă de intrare de 20 de mărci germane pentru fiecare vizitator. Numai 
atunci se putea garanta că sprijinul orașului va fi menținut, ceea ce 
includea, pe de o parte, partea financiară și, pe de altă parte, 
asigurarea unei funcționări fără probleme, fără obstrucții sau alte 
perturbări sau sancțiuni. Nu am putut și nu am vrut să accept aceste 
condiții, deoarece în 1996 închiriasem deja sălile de expoziție de pe 
terenul de expoziție, cu o suprafață totală de 23.000 de metri pătrați, 
pentru o sumă fixă de 200.000 de mărci germane, iar condițiile pentru 
deschiderea din iulie 1999 fuseseră convenite și planificate prin 
contract cu toți sponsorii și finanțatorii lucrărilor.  
Ca răspuns la respingerea mea, a existat un val de știri false și de 
reportaje manipulatoare în regiune, menite să torpileze expoziția. 
 
Messe Essen GmbH (o companie a orașului Essen) mi-a propus să 
organizez "Art Open" ca proiect expozițional anual în numele orașului, 
cu mici modificări (20 DM de intrare de persoană) și să amâne cu 
câțiva ani în viitor primul "Art Open" din 1999. Din cauza contractelor 
existente, o relocalizare temporară, precum și perceperea unei taxe de 
intrare de 20 de mărci germane păreau irealizabile la momentul 
respectiv. În martie 1999, consiliul municipal a decis o extindere majoră 
a sălilor de expoziții de la Messe Essen, care a fost începută în aceeași 
lună cu "art open" și care a durat ani de zile. Sălile de expoziție 
închiriate au fost închise cu un gard de scândură. Intrarea la expoziție 
a fost mutată la o intrare în holul unei săli necunoscute anterior. 
 
Din punctul meu de vedere actual, o închidere a "deschiderii de artă" 
era deja planificată înainte de deschidere. Pentru că expoziția a fost 
deja obstrucționată și sabotată în timpul construcției. În cazul 
deschiderii, s-a amenințat cu un atac cu bombă. Biroul conducerii 
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expoziției a fost spart, iar calculatoarele cu corespondența și planurile 
au fost furate. Corespondența din partea sponsorilor nu a ajuns la 
biroul organizației.  
 
În seara zilei de 14 iulie a avut loc o prezentare și o demonstrație a 
formulei artistice prin intermediul lucrărilor expuse, cu ocazia unei 
conferințe de presă, la ora 22.00, în fața a aproximativ 100 de jurnaliști 
din zona Ruhr (după cum s-a dovedit ulterior, reprezentanții presei din 
afara orașului au fost induși în eroare de un serviciu de securitate 
oficial al orașului Essen, astfel încât au plecat din nou). În dimineața 
următoare, la ora locală 10, "arta deschisă" a fost închisă prin 
schimbarea încuietorilor de la toate ușile sălilor de expoziție. Vizitatorii 
nu au avut voie să intre în săli, iar agenții de securitate au verificat în 
plus că nimeni nu putea vizita expoziția. Reprezentanții presei străine 
care au venit la conferința de presă au fost respinși de gardienii 
orașului. În același timp, însă, acest lucru a împiedicat introducerea 
globală a formulei de artă și o dezvoltare mai rapidă și durabilă a 
prosperității printr-o putere inovatoare consolidată în rândul popoarelor. 
 
Pe motive nesemnificative și contrare legilor în vigoare, și indiferent de 
operele de artă de mare calibru, de unicitatea expoziției, de formula 
artistică și de conceptul istorico-artistic sau de patronajul prin: 
 
Regina Sofia a Spaniei 
Dr. Norbert Blüm, ministru federal 
Mihail Gorbaciov, laureat al Premiului Nobel 
 
precum și ignorând Legea fundamentală germană, operele de artă au 
fost incluse în formulă. 
 
Asigurarea operelor de artă a pus condiția ca încuietorile normale/vechi 
să fie înlocuite cu încuietori de securitate noi. Conducerea expoziției 
cunoștea această condiție de asigurare, deoarece înlocuise vechile 
încuietori cu încuietori de securitate noi. Cu toate acestea, având în 
vedere riscul ridicat pentru operele de artă de primă clasă (încuietori 
vechi și asigurare anulată), încuietorile au fost schimbate înapoi de 
către Messe GmbH din orașul Essen. Ulterior, o instanță a confirmat că 
închiderea și schimbarea încuietorilor de la ușile sălilor de expoziție au 
fost acte arbitrare interzise ale proprietarului.  
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Adolf Hitler era deja convins că operele de artă creative modifică 
rețeaua neuronală a creierului privitorului sau cititorului. Prin urmare, 
lucrările deosebit de creative, cu perspective noi sau inovații, erau 
discreditate ca artă degenerată împotriva populației, autorii lor erau 
persecutați sau, dacă erau opere literare, erau arse.  
 
Confiscarea sau arderea operelor de artă nu au fost posibile. Dar a fost 
posibilă închiderea și întreruperea expoziției, astfel încât lucrările cu 
formula de artă să nu devină de notorietate publică.   
 
La primul șoc, în 1999, mi s-a părut complet de neînțeles de ce 
această închidere în Germania a fost ordonată de către autorități cu 
motive false și false, în condițiile în care cel de-al Treilea Reich nu mai 
exista din 1945. 
 
O formulă de artă care explică arta populației, dar și îi face pe oameni 
să devină apreciatori de artă și mai creativi, consolidându-i și 
democratizând toate artele, mai este astăzi "artă degenerată"? Din 
punct de vedere al istoriei artei, poate fi clasificat ca fiind Pop Art (în Pop Art, 
simbolurile populare ale oamenilor sunt reprezentate, iar individul este ridicat 
la rang de vedetă). Formula artei, în simplitatea sa, declară că Pop Art și 
toate artele sunt inovații, făcând astfel din fiecare artă Pop Art și din 
fiecare om un creator.  
  
Unde este protestul mediatic al istoricilor de artă, al 
cunoscătorilor de artă, al criticilor de artă, al filosofilor și al 
pionierilor intelectuali? 
 

"Se pare că le-a scăpat că formula de artă.  
este împăratul artei pop, democratizând toate artele, în timp ce el 

însuși se lipsește de putere." 
 

Abia când m-am trezit ceva mai târziu din rigiditatea închiderii forțate și 
am comparat contextul descoperirilor din lucrările mele de artă 
genetică (din anii '80) cu noile descoperiri ale cercetării epigenetice 
privind programarea genelor și moștenirea lor, acestea mi-au oferit 
indiciul și dovada, ceea ce s-a întâmplat în Germania în 1999, ca fostă 
țară nazist-hitleristă, bastion și insulă de represalii împotriva artei și a 
creatorilor de opere moderne (care erau în majoritate evrei), prin 
programarea epigenetică a strămoșilor noștri și a urmașilor lor. 
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Condiționarea epigenetică a rețelelor neuronale a dirijat o imprimare a 
programelor genetice prin informații false și știri mediatice lipsite de 
obiectivitate împotriva inovațiilor în artă (artă degenerată), precum și 
împotriva poporului evreu, conștiința germanilor a fost condiționată de 
temerile din epoca nazistă. 
 
Opinia actuală a unor istorici de artă, conform căreia este imposibil 
de explicat arta printr-o formulă, susținută de propria experiență a 
iubitorului de artă, conform căreia arta nu poate fi explicată printr-o 
formulă "deoarece nu există o astfel de formulă". Arta se află în 
ochii privitorului este opinia popularizată a burghezului educat. Acest 
lucru a schimbat condiționarea epigenetică, dar a adus cu sine temerile 
colective de viitor odată cu aceste schimbări până în prezent. 4.) 

 
Această programare genetică, așa cum arată politica, este încă în 
mare parte nefăcută astăzi, dar poate fi ștearsă în mod colectiv prin 
publicarea formulei de artă.  
Această posibilitate a fost împiedicată de obediența epigenetică și 
inconștientă față de Imperiul nazist, imprimată în mod epigenetic și 
inconștientă până în prezent. 5.)  

 
Revistele germane "Prinz" și "Spiegel" au relatat despre formula 
artistică fără discreditare sau răutate.  
Textul original Spiegel de Ulrike Knöfel:  
"Așa a creat formula artistică "viață + expansiune a conștiinței = artă". 
Iar la Essen vrea să lumineze conștiința maselor - Liedtke estimează 
"un milion de vizitatori plus XXL". Semnele cu sloganuri care bat 
recorduri îi învață pe profanii uimiți ce lucruri noi au creat artiștii celebri: 
Lângă un tablou al manieristului El Greco se află plăcuța "Extinderea 
proporțiilor corpului", iar lângă Kandinsky "Începuturile abstracției". 
Astfel de "invenții inovatoare", vrea să știe Liedtke, sunt singurul secret 
al marii arte. Dacă amatorii ar fi înțeles acest "limbaj al artei", ar fi putut 
apoi să intre ei înșiși în acțiune artistică într-un atelier de creație. Și 
astfel să facă ceva pentru ereditatea lor. Fiecare intuiție, pe care 
maestrul crede că a descoperit-o, are un efect asupra genelor." 6.) 

 
Închiderea deschiderii și a formulei de artă, "tabuizată" de mass-media 
până în prezent, a fost în detrimentul creativității și dezvoltării IQ-ului 
populației, și asta în ciuda faptului că încă din 1999 era evident că 
numai societățile creative și inteligente vor avea șanse în viitor să se 
afirme pe piața mondială, iar politicienii de vârf, autoritățile și mass-
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media au fost informați de mine, încă de la început, printr-o scrisoare, 
despre efectele artei recunoscute. Dacă nu deschidem arta și 
creativitatea cu formula artei - precum cititul și scrisul în secolul al 
XVIII-lea - către populație, vom pierde terenul de inovare pentru a avea 
succes pe piața mondială.  
 
Acest comportament nu numai că încalcă democrația în general, Legea 
fundamentală sau constituțiile, precum și legile penale și Carta ONU a 
drepturilor omului. Este, de asemenea, dăunătoare pentru dezvoltarea 
societății, a întreprinderilor și a întregii țări, antidemocratică și 
promovează "comerțul cu sclavi voluntari" prin reducerea personalității 
și a inteligenței și, de asemenea, blochează informațiile despre origine, 
cultura și puterea de inovație a unui popor, precum și puterea de 
inovație și evoluția populației mondiale, ca "închiderea și depozitarea 
în lagăre" a operelor importante din istoria artei și distrugerea și 
furtul bunurilor culturale, care au servit, de asemenea, la 
separarea popoarelor învinse sau dominate de inovația părinților 
lor și la distrugerea cunoștințelor despre sănătatea mentală și fizică, 
precum și a puterii ideilor unui popor stocate în opere și monumente 
(vezi de ex. De exemplu, Cartagina, Alexandria și, în trecutul recent, 
acțiunile lui Stalin, Hitler, Mao). Sau să confiște și să întemnițeze 
operele de artă și, ca în cazul marilor monumente, să le ofere explicații 
mistice, ofuscate, despre existența sau semnificația lor, cu conținuturi 
noi și false (peșteri din epoca de piatră, piramide, morminte circulare, 
Stonehenge, discul ceresc Nebra etc.). Populația subjugată putea 
dezvolta atât de puțină forță, creativitate, inovații și nu trebuia să 
aibă cunoștințele de sănătate ale aplicațiilor medicinale ale femeilor 
înțelepte și ale vracilor (care au fost persecutați și uciși). Omul trebuia 
să se supună pe sine și mintea sa necondiționat dogmelor religiei 
și voinței conducătorilor. Prin intermediul informațiilor false și 
suprimate, a fost împiedicată conectarea la inovațiile stocate în vechea 
cultură proprie, astfel încât populația nu a putut să se reconecteze la 
ea și să se ridice ca un singur popor împotriva structurilor 
conducătoare. Oamenii erau ținuți fără puterea ideilor, în frică, bolnavi 
și distruși, astfel încât poporul și pământul să poată fi mai ușor de 
exploatat de către conducători. Prin umanism, aceste închideri ale 
minții au fost treptat ridicate. A fost introdusă democrația parlamentară. 
Odată cu ridicarea cunoștințelor pierdute despre "procesele de 
vindecare ale artei și inovațiile culturale" ale strămoșilor, oamenii de 
astăzi se pot conecta la Iluminismul epocii moderne prin demistificarea 
operelor de artă și pot avea la dispoziție cunoștințele descoperite. Cea 
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de-a doua Iluminare (care arată că fiecare ființă umană este un creator) 
a început ca un semnal cu expoziția de artă deschisă la Essen în 1999, 
care s-a încheiat după cinci zile.  
 
Ar trebui ca formula artei să fie accesibilă doar cunoscătorilor și 
cunoscătorilor de artă și să rămână secretă pentru populația 
activă? 
Galileo a fost condamnat pentru că a scris și a transmis cunoștințele 
sale în italiană, limba poporului, și nu în latină, limba clerului, după cum 
arată înregistrările procesului de la Vatican din acea vreme.  
 
O formulă de artă pentru populație? 
7. că există o formulă artistică ușor de înțeles, dovedită empiric, care 
poate fi aplicată tuturor formelor de artă și cu ajutorul căreia oricine 
poate înțelege arta pur și simplu văzând-o și, ca urmare a acestui 
proces, își poate crește propria creativitate prin intermediul unor 
procese neurobiologice și epigenetice naturale. 
 
În "Die Zeit" din 15 iulie 1999, doamna Bode a scris într-un articol 
mânjit de îngâmfare și discreditare, sub titlul: "Spinnerpotenz", în mod 
ambiguu: "Liedtke este comunicativ" și a explicat cu răutate, într-o 
singură frază, formula artistică.  
 
Leonardo da Vinci, care și-a creat operele știind cum funcționează 
formula, a spus despre procesul de lucru cu aceste cunoștințe în artă: 
"A vedea și a înțelege sunt același lucru". 
 
În 2005, am publicat o carte despre închiderea expoziției "art open", 
intitulată "Code Liedtke", care explică contextul închiderii din punctul 
meu de vedere. Formula artei era corectă și a rezistat oricărei 
examinări empirice ulterioare, pe milioane de opere de artă, atât de 
către cercetători, cât și de către cei mai cunoscuți istorici de artă. Cu 
toate acestea, nu a existat niciodată o discuție publică despre această 
formulă. Conștientizarea existenței sale este pur și simplu inexistentă 
în Germania, iar informațiile despre aceasta au fost ascunse de 
populație - sau, dacă formula a fost menționată, atunci superficial și cu 
răutate, fără a se implica în mesajul și efectul formulei.  
 
Oare formula artei și expoziția deschisă a artei i-a străpuns pe istoricii 
de artă cu toată forța metodei de decodificare prea simplă a tuturor 
artelor pentru populație, ca o breșă în zidul inuman și secole de-a 
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rândul menținut al cunoașterii pentru a proteja demarcația intelectuală 
de proletariat, încât acesta din urmă nu putea reacționa decât fără 
noimă cu închiderea ilegală și cu răutate a expozițiilor deschise? 
Comportamentul neajutorat și, până în ziua de azi, antisocial al 
istoricilor de artă și al mass-mediei a fost, în observațiile ulterioare, o 
recunoaștere istorică a formulei. 
 
Oare dezvoltarea liberă a personalității prin inteligență creativă și mai 
multă democrație nu este dorită în mod deliberat în Germania anului 
1999? Dacă politicienii de frunte nu sunt informați corespunzător de 
către istoricii de artă care îi consiliază, trebuie să faceți din promovarea 
creativității populației o problemă a șefului, pentru că de introducerea 
formulei artistice depinde dezvoltarea întregii țări. UE și-a dat seama 
de acest lucru și a declarat anul 2009 drept anul promovării creativității 
oamenilor. Nu a fost de nici un folos pentru că existența formulei 
artistice nu a ajuns la politicieni. 
 
Un laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe această temă: 

 
"Sper că demersul dumneavoastră de pionierat va duce la o cunoaștere mai 

extinsă și imediată a multor persoane cu 
 cu artă.  

Cred că, în zilele noastre, este un lucru deosebit de important. 
 și nobilă sarcină." 

 
Mihail Gorbaciov 

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace / Patron al expoziției de artă Código Universo art open art 

 
Ce face ca dezvoltarea etică a societăților să fie atât de dificilă în 
ciuda Iluminismului?   
 
Oare tabuurile de gândire ancorate în istorie ne 
împiedică dezvoltarea? 
 
O privire mai atentă și ținând cont de noile rezultate ale cercetărilor 
neuronale și epigenetice arată că am fost preformați neuronal și 
epigenetic de istoria noastră cu 5 "tabuuri secrete de gândire" ca bază 
de gândire de mii de ani, care sunt adaptate continuu în prezent prin 
informația mediatică, în combinație cu o percepție selectivă aliniată la 
preformarea epigenetică, astfel încât prin aceste excluderi și în timpuri 
mai recente nu s-a putut dezvolta decât noul național-socialism, prin 
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teama de viitor din mass-media. Totuși, acest lucru nu este valabil doar 
pentru Germania, ci se aplică fără restricții tuturor grupurilor, 
societăților și țărilor. 
 
Aceste tabuuri ale gândirii sunt atât de fundamentale și codificate 
în așa fel încât nici măcar nu le putem recunoaște ca fiind 
interdicții sau tabuuri ale gândirii. În cel mai bun caz, le 
recunoaștem ca porunci religioase, tradiții, opinii politice sau 
fraze standard, dar nu ca vechi amprente epigenetice care s-au 
păstrat până în prezent și care sunt reînnoite și modificate mereu 
și mereu prin ritualuri, tradiții și informații.  
 
Este inevitabil pentru dezvoltarea etică a omului să inițieze o a 
doua iluminare și să rupă cele 5 tabuuri. 
 
 
Cele 5 tabuuri de gândire: 
 
Tabu 1 - Numai informațiile negative din 
mass-media sunt interesante.  
Cititorii și telespectatorii vor să fie așa. Datele din mass-media o 
dovedesc. Avem libertatea presei.  
 
Realitatea  
Generarea și răspândirea fricii de către mass-media, industria filmelor 
și a jocurilor, cu un accent exagerat pe conținuturi tulburătoare (fictive 
sau nu), reduce creativitatea și inteligența prin crearea de rețele 
neuronale negative în creierul celor care le primesc. Transmite o 
viziune negativă unilaterală asupra lumii și creează genetic o 
dependență puternică de știri negative, depresie, agresiune, 
război, creând astfel o spirală de informații negative ca un sistem de 
percepție selectivă. Independent de raza de percepție limitată genetic, 
crescută de-a lungul a milioane de ani, a propriilor organe de simț de 
până la aproximativ 100 de metri (din relatările contemporane și din 
auzite până la aproximativ 100 km fără imagini), oamenii devin, prin 
mass-media, informații ale lumii care produc teamă în conștiința 
noastră (mult peste raza de acțiune a organelor noastre de simț date 
genetic, omniprezente), astfel încât amenințările globale și, prin 
urmare, aproape inevitabile ale acestei lumi sunt produse ca fiind reale 
în creierul nostru, iar percepția selectivă negativă din mass-media 
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confirmă această "viziune extremă asupra lumii". Cercetările dovedesc 
că devenim agresivi sau deprimați sau ambele, ceea ce se poate 
reflecta pe cale epigenetică în programele noastre genetice și, prin 
urmare, în comportamentul nostru și al copiilor noștri.  
Deoarece suntem (pre)programați genetic pentru informații 
negative de conservare a speciei din motive de evoluție, într-un fel 
de dependență, ne aflăm într-o capcană genetică a fricii, care s-a 
dezvoltat pentru a proteja conservarea speciei cu milioane de ani în 
urmă, dar care acum, prin intermediul celor de la putere și al mass-
mediei, poate fi îndreptată împotriva evoluției și sănătății noastre. 
Aceste vechi programe genetice cu un cerc de informare directă a 
organelor de simț de 50 - 250 de metri și, conform informațiilor 
transmise prin zvonuri, cu un cerc de informare indirectă de până la 
aproximativ 100 km, sunt folosite pentru exercitarea puterii, 
exploatarea și creșterea circulației prin răspândirea globală a 
informațiilor generatoare de frică. Toate informațiile generatoare de 
frică din lume sunt transportate de mass-media în creierul nostru, care 
nu este pregătit genetic pentru masa și varietatea globală de informații 
negative. Trebuie să așteptăm informații suplimentare în conformitate 
cu programul nostru genetic de conservare a speciei (programul nostru 
genetic creează un comportament de dependență pentru alte informații 
negative). Odată ce am intrat în această stare de dependență prin 
programele noastre genetice de a căuta cauza și corelațiile cu privire la 
informațiile care ne provoacă anxietate, suntem blocați în abilitățile 
noastre creative. Deznădejdea, depresia, deprivarea senzorială și 
bolile fizice și psihice se instalează permanent. Doar câțiva oameni pot 
dezvolta căi de ieșire, imaginație și încredere în viitor în acest stat, 
după cum arată istoria noastră. Căutăm în permanență mai multe 
informații despre cauzele acestei informații negative care 
declanșează frica în mass-media, pentru a ne recăpăta propria putere 
de a acționa și pentru a putea decide din nou în mod creativ. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
În cadrul celui mai mare studiu psihologic sub acoperire din toate 
timpurile, cu aproape 700.000 de subiecți, Facebook a trimis știri 
pozitive unei părți dintre cei 700.000 de utilizatori și știri negative 
celeilalte părți în 2014. Rezultatul: știrile negative au dus la emoții 
depresive și/sau agresive la mulți utilizatori, în timp ce ceilalți utilizatori 
au raportat emoții pozitive. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
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Această reducere a IQ-ului are o tradiție milenară  
cu execuțiile publice (la care trebuiau sau puteau participa demnitarii și 
populația), crucificările, arderile, lapidările etc., până la "execuțiile" 
publice de astăzi ale criminalilor în presa scrisă, la televizor și pe 
rețelele de socializare. "Sarcina" reducerii IQ-ului a fost preluată astăzi, 
conștient sau inconștient, de către mass-media. 
 
Prin prevenirea unei discuții mediatice despre o obligație de etichetare 
(ca de exemplu, în cazul tutunului...) pentru informații mediatice 
negative, care scad IQ-ul, starea IQ-ului populației este diminuată și mai 
mult la nivel neuronal. Libertatea presei este păstrată în cazul etichetării 
obligatorii a informațiilor dăunătoare pentru sănătate și IQ. 
 
 
Tabu 2 - Nu există o regulă sau o formulă 
simplă pentru artă. 

 
Realitatea 
Afirmația falsă despre esența artei, care este răspândită prin aceasta, 
ne blochează calea de a deveni mai creativi prin intermediul operelor 
de artă (prin intermediul neuronilor noștri oglindă din creier) și ne 
împiedică astfel - așa cum arată cercetarea creierului și epigenetica - 
să ne optimizăm continuu rețeaua neuronală prin percepția inovațiilor și 
să ne creștem inteligența (a se vedea, de asemenea, Premiile Nobel și 
rezultatele cercetărilor din ultimii 20 de ani în genetică și medicină).  
 
A face arta sau puterea creatoare a oamenilor inaccesibilă 
populației lumii printr-o formulă simplă înseamnă:  
1.  alimentarea temerilor prin scăderea IQ-ului, precum și a 

populismului.  
2.  să sigileze artele și profesiile creative și cercetarea, ca și 

dezvoltarea unei companii sau a unei țări întregi. 
3.  promovarea socialismului popular sau de grup și a dictaturilor într-

un stat. 
4.  promovarea depresiei și a bolilor fizice sau eșecul de a le reduce 

în rândul populației. 
 
Posibilitatea de a repara rețelele neuronale rănite și întrerupte, produse 
de informațiile negative, printr-o "reparație prin bypass" neuronal 
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prin intermediul creativității, așa cum dovedesc rezultatele 
cercetărilor, cu formula artă și cogniție, pentru a îmbunătăți din nou IQ-
ul (ceea ce poate fi ușor de verificat în studii empirice), această 
legătură este ascunsă prin necomunicarea formulei de artă (și asta 
deși în 100 de mii de hotărâri judecătorești la nivel mondial cu 
privire la inovații și la copiile drepturilor de autor formula de artă 
este confirmată cu fiecare hotărâre și astfel, la nivel mondial, din 
punct de vedere juridic, nu există îndoieli cu privire la 
corectitudinea formulei și, în plus, formula este dovedită ca fiind 
de necontestat din punct de vedere istorico-artistic) în detrimentul 
dezvoltării IQ-ului populației. Acest lucru încalcă legile fundamentale, 
constituțiile sau legile penale ale multor state, precum și Carta 
drepturilor omului a ONU.  
 
Garanțiile libertății personale de dezvoltare, a integrității fizice și 
psihice a drepturilor fundamentale ale omului, care sunt încălcate 
de mass-media și de state prin NON-EFECTE, nu pot fi cerute de 
populații, pentru că acestea nici măcar nu sunt conștiente de 
aceste efecte (tabu 1) și nu se expun neputincioase la reducerea 
IQ-ului, a personalității, a sănătății și a libertății lor independent de 
sistem prin cunoaștere și artă, printr-un simplu acces de 
"înțelegere a întregii arte și inovații" cu o formulă de artă prin tabu 
2.  
 
Recuperarea unei națiuni este posibilă pe termen scurt, deoarece 
în muzee au fost colectate și sunt deja expuse inovații și opere de 
artă din milenii. Pentru prima dată în istoria lor, muzeele își pot 
îndeplini misiunea și pot sparge tabuurile 1 și 2 prin publicarea 
formulei operelor deja expuse, pot conduce o revoluție pașnică 
prin evoluția cunoașterii și pot îndeplini noua sarcină socială, 
globală, în societate.  
 
 
Odată cu depășirea rupturilor tabu 1. și 2.  
tabuurile 3, 4 și 5 se ridică în creierul ființei umane, cu noua percepție 
selectivă după informațiile de cunoaștere a inovațiilor, egală neuronal 
cu, deoarece această percepție este programată genetic la evoluția 
noastră (NEUGAR) și este deblocată prin formula artei cu ocolișuri de 
inteligență neuronală. O populație temătoare, agresivă, deprimată și 
cu un coeficient de inteligență diminuat a devenit astfel un lucru de 
domeniul trecutului. Democrația directă a găsit o cale spre o lume 
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nouă, mai bună sau spre dezvoltarea noastră pozitivă odată cu 
lansarea formulei artei (a se vedea și cartea: "Capitalismul etic"). 

 
Această formulă de artă, ca nucleu al conceptului de expoziție de artă 
deschisă, nu numai că fascinează cunoscătorii de artă, dar conține și 

declarații de mare explozivitate pentru istoricii naturii." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Director adjunct al Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Cum ajung aceste două tabloide majore, creatoare de tendințe, 
în atenția publicului: 
1.  prin intermediul expoziției de artă: i = E = MC2 - A doua iluminare-.  
2.  printr-un semn arhitectural al păcii perceptibil la nivel global - 

"Globalpeace Campus". 
3.  prin dovada empirică, dovedită științific, că Dumnezeu sau creația 

există  cu formula: i = E = MC2. 
4.  prin posibila integrare a comunităților de credință într-o constituție 

globală a religiei. 
5.  printr-un jurământ al tuturor oamenilor, în mass-media și în fața 

creației, că credincioșii și necredincioșii au dreptul neîngrădit la o 
viață sănătoasă, permanentă și liberă, cu toate posibilitățile de a-și 
dezvolta personalitatea și sunt protejați de cel care îi înconjoară ca 
și creator-cunoscător.  

 
 
Următoarele trei tabuuri se ridică în creierul populației atunci 
când tabuurile 1 + 2 sunt încălcate. 
 
Tabu 3 - Nu poți înțelege infinitul.  

 
Realitatea 
Declarația omite resursele și energiile infinite din cercetare. Aproape 
absența cercetării infinitului produce, organizează și consolidează 
conștiința resurselor finite, a temerilor ireale de viitor, a excluderilor și a 
spațialității și a  
Războaiele de alocare a resurselor. 
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Tabu 4 - Dumnezeu sau creația nu trebuie 
înțeleasă. 

 
Realitatea 
Astfel, "omul creator" este "sortat" doar ca muncitor, membru al unei 
comunități religioase sau al unei ideologii, consumator și supus sau 
alegător și este substanțial limitat și redus în rolul său activ în favoarea 
întregii omeniri, deși cercetarea și evoluția în toate societățile (în ciuda 
regreselor lor temporare) dovedesc și ne fac vizibile adevăruri opuse 
despre om ca și creator al lumii sale. 
 
Tabu 5 - Un paradis pe pământ nu este 
realizabil prin laturile rele ale omului. 
 
Realitatea 
Acest lucru nu este adevărat, după cum o dovedesc epocile de după 
Iluminism și mai ales cele din ultimii 50 de ani. Acest lucru ascunde și 
distrage atenția de la faptul că, prin puterea creației, creativitatea 
omului și evoluția omenirii, suntem de mult timp în procesul de 
realizare a paradisului pe pământ pentru toți oamenii.  
 

• Trăim aproape de două ori mai mult decât acum 150 de ani.  
• Din ce în ce mai multe mașini preiau munca grea și monotonă.  
• Ne descurcăm din ce în ce mai bine (chiar și în țările în curs de 

dezvoltare) în comparație cu vremurile anterioare.  
• Dacă distribuim alimentele în mod corespunzător, alimentele 

produse vor fi pentru prima dată suficiente pentru toți oamenii.  
• Pentru prima dată avem la dispoziție în același timp 10 milioane 

de tone de masă cerebrală vie, pe care o putem pune în rețea 
printr-o "a doua Iluminare" într-un mod nou și mai creativ în 
beneficiul evoluției noastre și ale cărei realizări intelectuale și 
materiale (inovații) le putem folosi mai mult împreună.  

• Mintea și creativitatea vor deveni noua noastră sursă infinită de 
energie și resurse, care va continua să crească cu fiecare om 
nou născut în epoca "celei de-a doua iluminări". (a se vedea și 
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cartea "Enlightenment NOW" de Steven Pinker, profesor la 
Universitatea Harvard). 

 
Cu cele 5 tabuuri, inteligența și creativitatea populației se lovește 
de milenii de stopuri de inteligență predeterminate epigenetic. 
Aceste opriri - împreună cu știrile false din mass-media - duc la 
scăderea IQ-ului, la exploatare și la controlul ușor al populațiilor. 
 
Odată cu cerințele unei societăți globalizate și moderne, aceste 5 
interdicții de gândire pentru dezvoltarea unei noi lumi etice în sănătate 
și cu prosperitate pentru toți oamenii sunt cele mai rele ostatice ale 
noastre, care duc la războaie și ne dau înapoi în evoluția noastră din 
nou și din nou, ceea ce face posibile dictaturile și războaiele în primul 
rând. 
 
Pericol recunoscut, pericol evitat  
 
Putem pune în aplicare o a doua iluminare pentru a ridica cele 5 
tabuuri sau interdicții de gândire direct, fără revoluție și în mod 
pașnic, prin intermediul internetului. 
 
Atunci când începeți "a doua iluminare" cu Art Formula, veți obține 
imediat următoarele rezultate vizibile:  
 
1. Formula artei ca nucleu al "celui de-al doilea Iluminism" dizolvă 

misticismul și enigmele culturilor antice. Știm de unde venim și 
încotro se va îndrepta omenirea în viitor. Temerile legate de viitor 
se dizolvă. 

 
2. După ce se aplică formula și se face cunoscută informația negativă 

în mass-media, se poate dezvolta un capitalism etic în societate în 
cadrul "celui de-al doilea Iluminism". 

 
3. Odată cu "a doua Iluminare" începe dezvoltarea creativității și a 

inteligenței pentru toți oamenii, ceea ce va duce la mai multă 
democrație și la invenții noi și durabile.  
Economia se va dezvolta în oglindă și în mod durabil cu populația și 
în sensul unei înțelegeri holistice. 
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4. Formula, folosită ca instrument al "celei de-a doua iluminări", 
prezintă soluții pentru oamenii care doresc să vină la noi și ne arată 
cum acestea nu împovărează, ci ușurează sistemele noastre 
sociale. 

 
5. Cu ajutorul formulei și a "celei de-a doua iluminări", se dezvoltă un 

program epigenetic gratuit, virtual accesibil și pus la dispoziția 
tuturor prin intermediul unui portal de internet pentru recuperare, 
sănătate și întinerire celulară.  

 
6. Pe baza acestei formule, odată cu "a doua iluminare", devine 

posibilă realizarea unui concept de coexistență pașnică a tuturor 
religiilor sub numele de "Globalpeace Campus". 

 
Deja la șase luni de la introducerea formulei și de la începutul "celei 
de-a doua iluminări" vom putea percepe primele rezultate în rândul 
populației. 
 
Oamenii sunt apoi mai activi, mai motivați  
și mai sănătos  
și trăiesc mai mult; 
și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți:  
mai puțină anxietate, 
mai puține opriri mentale și sentimente de disperare, 
mai puțină depresie, ceea ce reduce numărul de sinucideri, 
mai puține infracțiuni și agresiuni, 
mai multă prosperitate 
(vom putea vedea acest lucru din statistici după unul sau doi ani); 
 
au atunci:  
mai multă creativitate,  
mai multă inteligență, 
mai multă compasiune, 
o conștiință socială superioară,  
soluții mai multe și mai bune la problemele din viața de zi cu zi și din 
societate, 
vor depune mai multe invenții, 
vor participa din ce în ce mai activ la politica și democrația din țările lor. 
 
În Capitalismul etic se va dezvolta o nouă înțelegere a democrației, cu 
o tematică globală și o democrație factuală pe internet, precum și cu 
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bilanțuri etice ale companiilor, oamenilor și statelor. Fomentarea 
temerilor va fi pedepsită ca și hărțuirea. Spiritul legilor de bază și al 
constituțiilor va fi luat în considerare prin introducerea formulei artistice 
în lecțiile școlare, precum și prin recunoașterea informațiilor care 
produc teamă și boli în spațiile media special create. Astfel de 
conținuturi vor fi marcate cu avertismente - așa cum se întâmplă în 
cazul produselor din tutun, medicamentelor, produselor alimentare etc. 
- contribuind astfel la protecția mediului. - care va contribui la egalitatea 
de șanse pentru toți. 
 
Religiile vor semna în cele din urmă o constituție religioasă a păcii 
globale între religii și cu recunoașterea drepturilor omului. 
 
Cei care vor să voteze vor primi un permis de vot. Partidele nu vor mai 
furniza miniștri, ci vor pregăti doar subiectele considerate relevante în 
alegerile respective prin intermediul unor filme informative (cu fact 
check). Admiterea la vot pe aceste teme va fi acordată atunci când se 
va demonstra că filmele de informare personalizată privind temele 
relevante ale alegerilor au fost vizionate și înțelese pe internet. 
 
Orice persoană care deține o licență de vot pentru subiectul respectiv 
va putea vota. Fiecare licență electorală va fi personalizată și va fi 
prevăzută cu caracteristici diferite de acces biologic. Miniștrii vor fi 
profesioniști nepartizani, selectați și nominalizați de agenții de recrutare 
independente. Miniștrii vor fi numiți de un grup de miniștri. 
 
Oamenii vor putea să își îmbunătățească viața și să facă statul să fie 
din ce în ce mai bun, fiind conștienți și folosindu-și inteligența care nu 
mai este blocată. Persoanele cărora nu le pasă de stat, care rămân 
fără permis de vot sau nu votează, vor plăti cu aproximativ 10% mai 
multe taxe și impozite din cauza efortului mai mare din partea statului. 
 
Demagogii și dictatorii nu-și vor mai găsi un teren propice într-o 
democrație care nu trezește temeri pentru viitor, ci dezvoltă soluții 
pentru viitor și în care nu se pot răspândi temeri prin intermediul mass-
mediei, mai ales cele care activează instinctele și elimină creativitatea. 
 
Viitorul nostru  
"Metadatele" vor fi publicate și puse la dispoziția tuturor pentru crearea 
de proiecte etice și bilanțuri corporative și pentru dezvoltarea de 
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produse și concepte optimizate și durabile. Metadatele Agenției 
Naționale de Securitate (NSA) aparțin tuturor oamenilor! 
 
Oamenii vor putea trăi aproape la nesfârșit. 
Toate resursele vor fi disponibile în abundență la nivel global prin 
creativitatea omenirii - cu atât mai mult cu cât populația mondială va 
crește puternic (așa cum s-a dovedit deja în trecut). 
 
Ce mai rămâne de făcut?   
Deveniți suveran și atingeți viitorul fără temeri și începeți cu "a doua 
iluminare". 
 
 
 
 

 
Avem de ales între 

 
Capitalism Dictaturi Dictaturi 

cu o atitudine utilitaristă 
 
 

sau construcția de 
 

Democrațiile directe 
în libertate într-un mediu durabil, cu o viață mai lungă și 

mai sănătoasă. 
O viață de prosperitate pentru toți 

 
 
 
 
 
1) Ca și în Evul Mediu: Biserica a revendicat suveranitatea interpretării și pretenția de a fi singurul 
reprezentant al creației. Credinciosul trebuia să creadă. Nimic mai mult. A trebuit să-și supună 
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mintea dogmelor bisericii. Dacă o persoană cu gândire proprie sau liberă nu se supunea, era 
exclusă din religie ca eretic, arsă sau executată în alt mod. Istoria bisericii arată, de asemenea, că 
cei mai înalți reprezentanți ai credinței s-au distanțat de creație prin dogme și interpretări ale 
credinței în vremurile Inchiziției, au contrazis creația prin însăși natura ei și au dizolvat creația 
cu suveranitatea interpretativă pe care o pretindeau în această lume. Dezvoltarea spirituală și 
de sănătate a populației în Evul Mediu s-a oprit sau a scăzut. Acest lucru nu a putut fi încheiat 
decât cu ajutorul lungului proces de iluminare, precum și al revoluțiilor, deoarece populațiile au 
învățat să citească și să scrie de la începutul tipăririi până la sfârșitul secolului al XVIII-lea.  
  
Astăzi, necredinciosul în artă care se îndoiește de spusele istoricilor de artă: "Că nu există o 
cale simplă și nici o formulă artistică de înțelegere a artei pentru populație, ci doar credința în 
definițiile unei anumite opere a istoricului de artă produce artă" și exprimă acest lucru este 
supus unui fel de proces de mobbing sau de ignoranță. Dar acest lucru dovedește, de asemenea, 
pretenția de reprezentare exclusivă și suveranitatea interpretativă exclusivă a istoricilor de artă 
pentru creațiile umane și va conduce, nu în ultimul rând prin arbitrar, la limitări (în loc de libertate 
față de esența creației) în apariția operelor de artă de către artiști, în evoluția istoriei artei, precum 
și în dezvoltarea IQ și a puterii de inovare în rândul populației.  
 
Istoricii de artă nu contestă faptul că arta este creație. Cu toate acestea, trebuie să se facă o 
distincție între arta obiectivă care conține informații noi în istoria artelor plastice și reprezintă 
o evoluție în istoria artei și operele care nu conțin nicio inovație în istoria artei, ci doar evocă sau 
declanșează o nouă informație individuală ca operă de artă subiectivă în rândul diferiților 
spectatori din întreaga lume. Nicio operă de istorie a artei, nicio operă de artă obiectivă nu este 
creată de o interpretare subiectivă a istoricului de artă sau a privitorului de artă a unei opere 
de artă subiective din domeniul artelor plastice, dacă opera în sine nu prezintă nicio inovație în 
domeniul artelor plastice.  Subiectiv + Subiectiv = Opera de artă plastică subiectivă. Pe de altă 
parte, o interpretare subiectivă a unei opere de artă vizuală care nu are nicio inovație în istoria 
artei poate fi o operă de artă obiectivă în literatură prin inovațiile sale textuale interpretative.  
 
Deși interpretările operelor de artă fac posibilă stabilirea unui stil de artă în literatură, ele nu pot 
identifica arta subiectivă, copiile, plagiatul și decorarea artei plastice ca opere de artă 
obiective, deoarece operele nu dispun de cele două inovații care se întrepătrund și se justifică 
reciproc, necesare pentru operele de artă obiective: forma și conținutul.  
Linia de demarcație care creează claritate în artele vizuale este cea dintre arta obiectivă și arta 
subiectivă, precum și dintre artele vizuale și literatura "artei interpretative" ca posibilă mișcare 
artistică independentă. Istoricii de artă ar trebui să cunoască aceste linii de demarcație prin 
studiile lor, altfel nu au fost atenți la cursuri. Pentru istoricii de artă care sunt conștienți de liniile de 
demarcație în artă și nu le iau în considerare în interpretările lor, precum și nu le publică în 
evaluările lor de opere de artă, este o fraudă prin dezinformare și în contextul general al 
geneticii, epigeneticii, sănătății, democrației și libertății, precum și în legătură cu dezvoltarea 
socială; ASOCIAL, precum și complicitate la sclavie și exploatare a populației și încalcă 
Legea fundamentală germană, constituțiile și legile penale ale majorității statelor, precum 
și Carta drepturilor omului a ONU. 
 
Acest lucru nu ar trebui să fie înțeles greșit. Toate artele, mișcările artistice și interpretările 
artistice sunt necesare și importante pentru a ridica societatea de la diferitele sale niveluri de 
educație și creativitate, de la platformele de conștiință ale vârstei, culturii și educației anterioare și 
pentru a descoperi și stimula puterea inovatoare sau creativitatea populației cu ajutorul formulei 
artistice pentru creații care acoperă toate platformele. Totuși, acest lucru nu va reuși dacă 
granițele dintre inovație, creativitate și creații în domeniul artelor vor deveni neclare, deoarece 
percepția selectivă existentă genetic pentru inovații nu le poate înțelege sau înțelege și, astfel, 
neuronii oglindă din creier nu-și pot îndeplini sarcina pentru conservarea speciei și evoluția 
omului, pentru a deveni el însuși mai creativ prin adoptarea inovațiilor înțelese. Ceața arbitrariului, 
care contrazice miezul și principiul interior al creațiilor, se dizolvă prin înțelegerea și aplicarea 
puterii creatoare în conștiința spectatorului de artă, prin estomparea granițelor artei amestecate 
cu informații false. Potrivit lui Joseph Beuys, pentru evoluția ulterioară a societății (sculptură 
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socială) avem nevoie de o formulă de artă clar definită, care să facă creația în operă vizibilă 
pentru toată lumea în cel mai simplu mod. Deoarece statul, sistemele școlare și mass-media 
clasice nu au publicat până în prezent formula artei, o lămurire suplimentară poate fi oferită de 
expoziția de artă cu formula i = E = MC2 și prezentată în noile media.  
 
Așa cum oamenii au fost nevoiți să învețe singuri să scrie și să citească fără ajutorul statului 
începând cu tipografia în peste trei secole, tot așa populațiile țărilor se vor elibera de 
transmisiunile creativității neuronale prin formula artei cu ajutorul noilor media. Acest lucru nu va fi 
din nou un proces de peste 300 de ani, ci se poate întâmpla în fiecare țară prin expoziții în muzee 
sau cu ajutorul noilor mijloace de comunicare cu formula de artă în 3 luni.  
 
Odată cu transferul creativității și al creației către populație, agresivitatea, depresia, boala, 
sărăcia, războiul, terorismul, fascismul, rasismul, exploatarea, excluderea și criminalitatea sunt 
dizolvate și mai mult. Educația holistică, umanismul, sănătatea, prosperitatea și libertatea în 
rândul populației cresc în mod clar măsurabil în câțiva ani și conferă democrației puterea de 
reînnoire decisivă pentru un viitor etic holistic pentru om și natură.  
 
 
2.)Artă obiectivă este tot ceea ce produce noi cunoștințe obiective în istoria artei, care prin 
opera ca nou concepută, ca inovație recunoscută sau încă nerecunoscută în formă și conținut, 
în istoria artei, precum și prin istoria artei prin inovațiile din operă în documentarea evoluției artei 
ca și cunoaștere pot fi dovedite empiric de orice privitor al istoriei artei cu noua operă. Acest 
proces de verificare a inovațiilor și a noilor rețele neuronale nu are loc doar în creierul privitorului 
subiectiv prin intermediul formulei de artă, deci are și un efect subiectiv, ci este documentat 
obiectiv în științele naturii prin intermediul inovațiilor din istoria artei, deoarece operele de artă 
prezintă procesul cognitiv al inovațiilor din istoria lor în afara creierului privitorului, în mod public în 
muzee. Lucrările din muzee documentează astfel procesul artistic obiectiv al evoluției istoriei artei. 
În consecință, orice lucru obiectiv poate fi artă care poate aduce inovații în materie de formă și 
conținut în istoria artei. Prin transmiterea creativității recunoscute, conștiința sau IQ-ul 
persoanei care înțelege arta se dezvoltă simultan prin milioane de noi rețele neurobiologice în 
creier. Dacă acest proces cu formula artei este transferat la populații, obținem societăți umaniste 
și prospere din punct de vedere economic, democratice. 
Arta obiectivă = inovații în istoria artei / schimbare în istoria artei / o schimbare în conștiința 
privitorului este posibilă prin intermediul artei obiective care, totuși, poate declanșa schimbări 
subiective și intuiții diferite la fiecare privitor.  
Arta subiectivă este ceea ce este declarat ca artă de către experții în artă (fără a fi artă 
obiectivă) sau perceput ca artă de către privitor și experiențe subiective independente de istoria 
artei pentru conștiința individului, care declanșează noi gânduri în conștiința privitorului prin 
intermediul percepției sau al operei și permite consolidarea sau crearea de noi rețele 
neurobiologice ale creierului prin intermediul neuronilor oglindă.  
Artă subiectivă = decor, non-artă, copie = nici o inovație istorică a artei / O schimbare a 
conștiinței privitorului este la fel de posibilă prin arta subiectivă. Depinde, așadar, de starea 
evolutivă (ce inovații ale operelor de artă cunoaște privitorul) a cunoștințelor și imaginilor 
conștiinței privitorului dacă o inovație dintr-o operă de artă subiectivă este recunoscută de acesta 
ca informație nouă. Este un proces evolutiv biologic: doar noile cunoștințe schimbă rețeaua 
neuronală a privitorului.  
Arta subiectivă și arta obiectivă pot declanșa procese de gândire și rețele neuronale diferite în 
fiecare privitor. Spre deosebire de arta obiectivă, însă, în arta subiectivă, acest proces artistic nu 
poate fi determinat decât în mod subiectiv, în primul rând de către privitorul însuși sau prin noi 
proceduri de imagistică a creierului privitorului care recunoaște sau prin teste de IQ ale privitorului.  
În arta obiectivă, pe de altă parte, informația despre inovația din opera de artă este disponibilă 
în mod public și științific, empiric, și inteligibilă pentru toți oamenii din muzee, prin intermediul 
operei în sine și al istoriei artei. În acest scop, cheia înțelegerii artelor (o teorie ABC a artelor și o 
formulă grafică a artelor care poate fi ușor de înțeles de către toți oamenii), precum și informația 
că înțelegerea artelor nu este un lux de pâine și unt, ci produce imediat îmbunătățiri 
neuronale în creativitate, inteligență și sănătate, precum și o prosperitate în dezvoltare, a 
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lipsit până în prezent, favorizând instaurarea și menținerea sistemelor dictatoriale de putere și în 
detrimentul democrației.  
 
3.)Prin intermediul informației generatoare de anxietate viitoare permanentă se produc mutații la 
nivelul celulelor nervoase - IQ-ul beneficiarilor este temporar puternic, dar latent permanent scăzut 
în pași mici, în ciuda efectului Flynn. A se vedea, de asemenea, studiile de cercetare științifică de 
pe internet privind: Anxietatea, depresia, suferința cronică, agresivitatea, sinuciderea, scăderea 
IQ-ului, terorismul, războaiele și genocidurile. Fundația Liedtke dorește să creeze un studiu 
științific independent de mai mulți ani, care să sintetizeze conglomeratul de cauze și efectele 
acestora, precum și interacțiunea dintre diferitele frici și blocajele creativității asupra oamenilor, 
din numeroase studii științifice empirice. Conținutul și scopul acestui studiu este un catalog de țări, 
care înregistrează și clasifică stările de frică și blocajele de creativitate din populație și le pune în 
relație cu drepturile omului acordate în țară, IQ-ul mediu al populației, cazurile de sinucidere, 
criminalitatea, rasialitatea și xenofobia, populismul, libertatea presei, rezultatele studiilor Pisa în 
legătură cu democrația și politica țării și le evaluează pentru a obține noi perspective și soluții 
cu privire la modul în care putem modela lumea mai etic și la modul în care toți oamenii pot trăi 
mai bine în ea. 
 
4.)Programarea fricii de viitor de către mass-media ca și de către bătăușii din perioada nazistă 
este adânc ancorată în populația germană și legată epigenetic de motivele existente atunci ale 
unei vieți mai bune în imperiul nazist și de posibilitățile îmbunătățite ale colectivității văzute în mod 
fals, de pericolul pentru propria viață prin simpatie și apropiere și de ideile celor persecutați, 
cu posibilitatea de a-și petrece viața în lagăre de concentrare până la moarte sau crimă. 

 
5.)În legătura dintre epigenetică și artă, eșecul politicienilor aflați la putere în 1999 de a opri al 
doilea Iluminism prin închiderea expoziției de artă deschisă, astfel încât vechea amprentă 
epigenetică a antisemitismului, rasismului și excluderii disidenților nu a putut fi înlăturată cu 
formula artei. Formula elimină, prin simbioză, toate limitările nenaturale ale geneticii, 
neurobiologiei, culturilor, societăților și dintre bogați și săraci sau bătrâni și tineri. Este simbolul 
unei uniuni a contrariilor, care se verifică atunci când cunoașterea pătrunde în subconștient 
și, de aici, modelează gândirea conștientă. Percepția selectivă este din nou ajustată la 
curiozitate, creativitate, inovații și evoluție în gândire și subconștient. "Informația gunoi" 
care nu conține nicio inovație și cunoaștere despre evoluție sau care provoacă temeri, se 
precipită în conștiință, nu-și găsește drumul în subconștient și nu poate forma decât cuibul de 
gânduri al unei depresii, nevroze sau al unui IQ redus și determinat din exterior cu greu de o 
vedere programată, deoarece această informație a evoluției nu este percepută ca fiind 
semnificativă de percepția selectivă după cunoaștere și chiar o contrazice. O introducere 
globală a formulei artei ar dizolva în fiecare țară (și fiecare țară are propria sa istorie) rasismul, 
precum și antisemitismul și fascismul prin abolirea epigenetică a demarcațiilor din interiorul 
artei și a artei față de om, prin mai multă creativitate, inteligență și empatie în rândul populației.  
 

6.)Conform noilor rezultate ale cercetărilor neuronale și epigenetice, creativitatea stocată din 
operele de artă este transferată populației prin recunoașterea artei prin intermediul neuronilor 
oglindă din creier și contracarează reducerea, diminuarea și limitarea minții, a empatiei, precum și 
a abilităților genetico-psihice. Eric Kandel a primit Premiul Nobel pentru Medicină în anul 2000 
(împreună cu Carlsson și Greengard, în ceea ce privește transmiterea semnalelor în celulele 
nervoase). Rezultatele cercetărilor ulterioare privind interacțiunea neuronilor oglindă din creier cu 
genetica și epigenetica confirmă, ani mai târziu, afirmația: Informația, arta și imaginația dezvoltă 
restructurarea epigenetică a programelor genetice, astfel încât să ne putem dezvolta în mod 
prosper în mediul în schimbare. 
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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 îngust al sistemelor 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 s-ar introduce o astfel de formulă a 
creativității - care ar trebui să se numească 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 lume la 
acea vreme. 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 criminalității, 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 criminalității, a terorismului și a încălcărilor 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 
exagerată negativ nu corespunde realității externe a câmpului 
vizual care s-a dezvoltat prin evoluție, 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 clar confirmatoare a 
virușilor mentali implicați - prin intermediul mijloacelor de 
propagandă -, 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 
instituie 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 numai 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 o 
persoană este expusă 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 capitalism 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 
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"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 unor conversații, 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, în plus față de 
aceasta 
acces gratuit la un computer și o conexiune gratuită la internet. 
 
2. protecție din partea comunității internaționale 
Orice 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. 
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3. dreptul la un venit de bază necondiționat 
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, 



 

 
123 

demnitate, prosperitate și sănătate a populației (cu o populație 
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. 
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Democrația directă 2014 -2020 
 
Revenind la istoria noastră de zece milenii;  
 

Mai mulți oameni = mai multe drepturi ale omului, 
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:  
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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.  

b. Blocajele cerebrale eficiente din punct de vedere neurobiologic 
și epigenetic ale fricii, creativității și IQ-ului (care ar trebui să 
avertizeze împotriva 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) sunt ridicate din nou cu formula suveranității și a 
creativității proceselor de creativitate figurativă în artă, a 
inovațiilor explicate sau a soluțiilor pentru probleme prin 
intermediul neuronilor-oglindă și a trecerilor de informații în 
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: credinciosul în mass-media și 
în autorități, lipsit de putere timp de patru ani, condus de știri 
false și de lobbyism, devine un democrat activ, cu gândire 
creativă și suveran al unei democrații directe prin formarea de 
rețele generate de creativitate (în sens 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 
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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 
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.  
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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 final-personalizate pentru dezvoltarea etică a ideilor și ca o 
utilizare a subconștientului prin predicțiile de date ale 
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 folosește manageri 
experți angajați pentru a ocupa posturi guvernamentale. 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 în 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 



 

 
128 

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 
oameni care gândesc liber, cu oameni care gândesc liber, cu 
probleme de Democrație Directă, construiți prietenii și faceți 
schimb de idei. 
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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 
vom putea cere respectarea drepturilor omului și 
dezvoltarea durabilă a capitalismului.  
 
Deja cu șapte procente  
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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, cu creativitate etică.  
 
Clubul Suveran al Fundației non-profit Fundacion 
Liedtke din Puerto de Andratx Mallorca nu este un 
partid politic, o ideologie sau o religie, ci o mișcare de 
bază la nivel global, care se ridică în toate țările pentru 
un mediu sustenabil și un co-ecologism proiectat etic în 
statele naționale și ajută, prin intermediul "programelor 
software de inteligență swarm a creativității umanității", 
în conformitate cu cultura evoluată a fiecărei țări, să 
însoțească o viață optimă și etică în libertate, demnitate 
și autodeterminată pe calea unui viitor mai bun pentru 
oamenii din țară într-o democrație directă.  
 
Cereți o problemă - democrație directă, respect pentru 
drepturile omului și capitalism etic: 
 
 
ÎN ORAȘUL TĂU  



 

 
131 

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 
formați împreună cu ei o societate locală și globală mai 
dreaptă și mai liberă pentru voi, pentru copiii voștri și 
pentru toți oamenii.  
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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 prosperitate 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  
 
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 
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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. Listele cu numele donatorilor nu 
sunt publicate de Fundația Liedtke și 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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Fundația Liedtke  
                      Departament de organizare Suveran 
 
Cine este Fundația Liedtke, organizație non-profit? 
Fundacion Liedtke gestionează, veniturile și donațiile Sovereign 
Coin, opere de artă și bunuri imobiliare, acțiuni și active ale 
donatorilor pentru a implementa democrații directe, o aplicație 
pentru sistemul global de sănătate și pentru a construi centrele 
campusului Globalpeace, și conduce Clubul privat Sovereign 
pentru a implementa o democrație directă.  
  
Clubul Suveran al Fundației Liedtke nu este un partid politic sau 
o religie (și nu dorește să devină un partid sau o religie), ci o 
mișcare democratică de bază a oamenilor care abordează 
problemele prezentului și ale viitorului, indiferent de religie, 
apartenență politică, ideologii, viziune asupra lumii, apartenență 
socială, financiară sau etnică, orientare socială sau de grup 
educațional, culoarea pielii, sexul sau vârsta doar la întrebări 
factuale și subiecte electorale împreună, pentru a organiza 
conceptul de capitalism etic aliniat la oameni 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 oameni și 
natură. 
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Pentru fiecare stat se formează un Club Suveran de Stat, ținând 
cont de cultura, legile și constituțiile statului și de limba (limbile) 
de stat, care organizează și propune Suveranului pentru decizie 
și vot întrebările de vot diferențiate pentru stat, cu soluțiile 
propuse. 
 
Clubul Suveran, ca și în cazul conceperii întrebărilor de pe 
buletinul de vot, nu este supus influențelor externe.  
 
Nu este posibilă publicitatea sau sponsorizarea în mass-media 
Clubului Suveran.  
 
Datele achizitorului sau ale donatorului de monede suverane 
sunt securizate prin blockchain.  
 
Sarcinile Fundației Liedtke  
Cu veniturile nete obținute din vânzarea donațiilor de monede suverane, 
Fundacion Liedtke finanțează 100% din cele trei puncte de sprijin pentru 
promovarea unei lumi etice și sustenabile din punct de vedere creativ: 

 
a.) instaurarea democrației directe "Suveranul".  
b.) construirea centrelor de pace "Globalpeace Campus" și a 

expoziției "New Renaissance": i = E = MC2 
c.) cercetarea și programarea aplicației gratuite de promovare a 

sănătății și creativității: "aimeim" în peste 100 de limbi.  
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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 
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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 
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 că nu 
va utiliza sistemele de comunicare Sovereign pentru informațiile negative 
enumerate, deoarece poate fi exclus din "Clubul Suveran" în calitate de 
utilizator de comunicare și în calitate de membru, ambasador sau secretar 
general al unei țări. 
 
Securitatea datelor suverane: utilizatorii și alegătorii rămân secreți. 
Toate datele private ale utilizatorilor Sovereign și toate datele sistemelor de 
comunicare Sovereign: 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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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 restaurarea sau recuperarea 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 
țara de domiciliu). Bunurile și datele dvs. importante vor rămâne în siguranță și 
protejate de blockchain pe telefon, stick sau computer. După ștergere, 
utilizatorul se poate înregistra din nou, deoarece serverele Sovereign sunt 
operate în locații noi în cazul unui risc existent de interferență electorală, 
tentativă de recunoaștere, formare de întrebări de vot, vot secret sau sistem 
de vot conform legilor din diferite 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  
În calitate de alegător al Democrației Directe, nu este necesar să deveniți 
membru al Clubului Suveran pentru a utiliza rețeaua socială securizată 
Sovereign. 
Această înscriere este gratuită și asigură un loc în Programul de securitate 
suverană la finalizarea acestuia: 

 
Rețeaua de înregistrare Sovereign www.the-sovereign.com         
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deveniți membru  
 
                     la Clubul Sovereign 

Structurile organizaționale ale Fundației Liedtke   
Colecțiile de artă "Noua Renaștere: i = E = MC2",  

și "Sovereign", Fundația Liedtke  
și  

Clubul Suveran pentru realizarea democrației directe   
  
Sovereign este un club fără personalitate juridică care ajută la 
dezvoltarea organizațiilor naționale de democrație directă. 
 
Se fac câteva sugestii de schimbare și de implementare a 
acestora în prima 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 al Clubului 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 Clubului în țara și populațiile țării în cauză în 
procedura mediatică a întrebărilor de vot KI Wiki cu verificarea 
faptelor fără partide sau persoane, în conformitate cu 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 Suveranilor și ale membrilor Clubului Suveran rămân 
rezervate doar pentru proiecte de pace și democrație și sunt strict secrete dincolo de acestea. 
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 de alegeri prin 
democrație directă; the-sovereign.global va fi postat și publicat online pentru inspecție și 
control al structurii programului.
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Înscrieți-vă acum ca "Membru al Clubului Suveran" gratuit. 

Organizația Suverană este în construcție 
 
Candidatura ca ambasador sau secretar general al 
Organizației Suverane  
 
Deveniți ambasador sau secretar general al unei țări  
a Organizației Suverane, dacă doriți să lucrați pentru o 
democrație directă globală. 
 

 
 
Formular de înregistrare:  
Organizația țării: www.the-sovereign.com 
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Achiziționarea de donații de monede suverane 
 
Comandați monede suverane pentru a sprijini 
construirea unei democrații directe globale 
 
Dacă toată lumea donează sau 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 
 

Istoria arată că: creativitatea permite libertatea, pacea și 
sănătatea. 
 
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 cu taxă 
ai sistemelor feudale globale, un obiect de schimb (ca la 
începutul colonizării: mărgele de sticlă schimbate pe aur), care în 
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. 
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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, un site online de 
Democrație Directă numit: www.the-sovereign.com.   

la organizația înființată. 
  
Fundacion Liedtke va emite 100 de miliarde de monede 
suverane (monede TSG) în cupiuri de 1 monedă TSG pentru a 
construi și extinde o nouă lume etică.  
 
Veniturile nete obținute din "monedele suverane" donate sau 
vândute vor fi folosite 100% pentru a construi:  

a.) de democrație directă, "Suveranul".  
b.) centrelor de pace "Globalpeace Campus" și "Globalpeace 

Campus". 
c.) "Noua expoziție renascentistă: i = E = MC2" 
d.) și pentru cercetarea și programarea aplicației gratuite de 

promovare a sănătății și creativității: "aimeim" în peste 100 de 
limbi. 

Monedele suverane pot fi achiziționate prin realizarea de opere 
de artă obiective (inovatoare) și de artă inovatoare cu idei 
mondiale de la public sau de la proprietarii operelor de artă, prin 
schimbul acestora cu monede suverane, contribuind astfel la 
dezvoltarea unei lumi pozitive. Lucrările de artă care sunt incluse 
în colecția suverană 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. 
Opere de artă AA sau A, a căror valoare este exprimată în 
certificatul Artinvest. 

Libertatea, creativitatea, sănătatea și bogăția populațiilor, pentru 
prima dată, nu mai pot fi sifonate de sistemele suverane. 
Valoarea culturală generată în rândul populației prin intermediul 
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operelor de artă din colecția suverană de opere de artă este 
adunată în Fundația Liedtke. Moneda suverană are un potențial 
de libertate deosebit de ridicat în viitor și completează piețele 
ecologice și co-ecologice nou apărute ale unei democrații directe 
prin intermediul capitalismului etic. 

 

Libertatea cetățenilor: Astfel, moneda suverană este un nou 
bun cultural autogenerator care permite artei și artiștilor, fără 
asistență guvernamentală sau dependență de galerii, noi libertăți 
care promovează creativitatea, sănătatea, educația și democrația 
și, prin inovație, prosperitatea populației.  
 
X Comanda prin transfer bancar pentru achiziționarea de 
monede suverane în sprijinul Democrației Directe:  
 
 
 
 
 
"Moneda Suverană (STG-C)"  
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Dacă achiziționați monede, vă rugăm să le plătiți în contul 
Fundației Liedtke din Puerto de Andratx Mallorca, care va folosi 
100% din veniturile nete, fără taxe administrative sau de altă 
natură, pentru a construi o fundație globală.  
"Democrația directă Suveranul" 
"Globalpeace Campus Centers" și "Globalpeace Campus 
Centers".   
"aimeim health app" folosit. 
 

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 
 
Opere de artă certificate Artinvest  

  
 
Moneda suverană  

 
Securitate: Construirea unei democrații directe în libertate, pace și sănătate 
pentru toți oamenii. 
 
Ordinul monedei suverane www.the-sovereign.com 
X 20 de monede suverane = 20 de euro donație 
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X 100 de monede suverane = 97 de euro donație 
X 1.000 de monede suverane = 950 Euro donație 
X 10.000 de monede suverane = 9.000 de euro donație 
X 100.000 de monede suverane = 80.000 de euro donație 
X 1.000.000.000 de monede suverane = 7.00.000 de euro 
donație 
 
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 
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 
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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 
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  
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