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ALLT VISAR ATT MEDIA SOM
VÅRT UTAN DOLD AGENDA
BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Stöd oss för nytänkande med
humanism som grund. Årsavgift
100:-- till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Kreaprenör®- kunskapsallians
i Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid
eller om ”det vi vet att vi inte
vet”.

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA - RMH

I denna utgåva;
* RAPPORT FRÅN
KREAPRENÖRS HÖSTMÖTE
* INBJUDAN
ÖSTERSJÖPOLITIK 300 ÅR
* OBEKVÄMA SANNINGAR OM
FINANSBUBBLOR, POLITIKER
OCH ÅSIKTSPOLISER.
* INBJUDAN Qigong/meditation
* LOL MED EN INSIDEBILD FRÅN
RIKSDAGSCIRKUSEN

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 1000 intressenter. Trots
alla kända hälsovinster framhärdar
skolmedicinen i varningar mot
kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid har varit
socker. Stöd folkrörelsen för
metabol hälsa och bilda lokala
aktionsgrupper. Välkommen!

www.metabolhalsa.se

MISSA INTE ”KRAFTEN I

Följ Kreaprenörs projekt;

GEMENSKAP” i Stallarholmen

MÄNNISKANS EXISTENS OCH
SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html

Sista mötena 6 och 27 nov

https://www.facebook.com/e
vents/1827307220655957/
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RAPPORT FRÅN

Samhälle och näringsliv

KREAPRENÖRS HÖSTMÖTE
MED ÖPPET SEMINARIUM OM
MÄNNISKANS EXISTENS OCH
SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER
Kunskapsalliansen Kreaprenör
bjöd närvarande medlemmar på
en innehållsrik och inspirerande
seminariedag på Dalarö Tullhus
20 oktober 2018.

Lars Bern, fd industriman som
numera genom sin blogg

https://anthropocene.live/

Kreaprenörs ordförande
LO Landin hälsade välkommen
och beskrev hur detta var
startpunkten för Kreaprenörs
projekt Människans existens och
samhällets möjligheter. Läs mer
bakgrund och inbjudan till
projektet här;
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html

finns på Sveriges topp-100 lista över
beslutspåverkare, höll dagens första
anförande med efterföljande
diskussion om samhällets
möjligheter.
Han redogjorde för sin syn på
Samhälle och Näringsliv i
förändring och framförde att
världen idag styrs av en
angloamerikansk hegemoni. Från det
stora sjöslaget vid Trafalgar 1805
förelåg en brittisk dominans i
världsekonomin fram till andra
världskriget. Att kontrollera haven
var en avgörande faktor.
Amerikanarna tog därefter över
världshandeln och utövar idag stor
makt och styr världshandelsströmmarna. Fortfarande bygger
man sin makt på dominans över
världshaven.
Nu håller dock USA på att förlora
sin position. Makten i olika staters
parlament över hela världen glider
staterna ur händerna p.g.a. de stora
globala företagens agerande och
dominans i världen.
Det första exemplet var Standard
Oil och familjen Rockefeller som från
slutet av 1800-talet lyckades ta
kontroll över 30% av världens
oljetillgångar och nästan 100% av
raffinaderikapaciteten. John D.
Rockefeller d.ä. myntade uttrycket

Upplägget för dagen följde sedan
Kreaprenörs modell för nytänkande,
som går ut på att samla så många
olika slags människor som möjligt
genom att se till att det finns
personer med från dessa 4
kunskapsområden.
1. Miljö och Hälsa – personer som
intresserar sig vår yttre och inre
miljö professionellt eller privat.
2. Värderingar och regler –
personer med intresse och ansvar för
den grund på vilken samhällen vilar
och hur denna regleras med lagar
och regler.
3. Kommunikation och lärande –
personer som sysslar med
information, lärande och
marknadsföring.
4. Samhälle och näringsliv –
engagerade både sysselsatta och
pensionärer i vårt nuvarande
industrisamhälle.
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”Competition is a sin”. Detta
konglomerat har sedan stått modell
för 100-tals företag att agera på
samma vis antingen av egen kraft
eller genom att ingå i kluster för att
dominera världsmarknaderna. Dessa
stora företag bedriver också en
systematisk lobbyverksamhet för att
påverka politiker för att gynna
företagen och därmed har de kunnat
bygga upp enorma förmögenheter.
Företagen har för politikerna lovat
stor ekonomisk tillväxt och stor BNP
ökning i utbyte mot makten.
Strategin bygger på följande krav:

Ett antal påtryckarorganisationer
med medlemmar både från politiska
partier och företag nämndes:
Bilderberggruppen
Trilaterala Kommissionen
Romklubben
Förenta Nationerna
Världsbanken
Internationella Valutafonden
Och dessutom GATT – WTO
handelsavtal och regler
Klimatet har varit och är ett tema
som använts för global kontroll och
påverkan. Redan 1958 skrevs om
klimatpåverkan och att skrämma om
detta, som ett medel att få global
kontroll. Här har Romklubben, som
kallade den s.k. klimatkrisen för den
första globala revolutionen, och
sedan FN agerat kraftigt med Agenda
21 och Agenda 2030 för att skrämma
människor och motivera dem att
underkasta sig globalismen.
Även EU har i realiteten blivit en
skapelse av de globalistiska
intressena.

-Fri rörlighet för kapital över
landsgränserna och inga
reglerade valutor
-Fri rörlighet av varor och
tjänster
-Fri rörlighet av arbetskraft
-Global lagstiftning och ett
minimum av nationella lager.
-Fri etableringsrätt
-Privatisering och minimal
offentlig verksamhet
-Kontroll av stora banker och fri
kreditgivning

Alla dessa grupperingar har ett syftet
för de stora företagen att skapa
maktstrukturer och få möjlighet att
bedriva sina verksamheter genom
överstatlig maktutövning och därmed
undvika nationella särarter. Allt är
väl beskrivet i boken ”When
Corporations rule the world” av
David C. Korten.

Detta agerande har medfört en
exempellös förmögenhetstillväxt
bland de 500 största företagen.
Denna globalism har hittills
anammats världen över och i Sverige
har nästan alla politiska partier
anslutit sig till globalismens strategi.
Under de senaste åren har dock flera
politiska partier i västvärlden och
Sverige börjat motsätta sig denna
globalism, vilket fått till följd en
polarisering av samhället till försvar
för nationalstaterna.

Samtidigt kontrollerar globalisterna
informationsflödet genom att äga
många stora media. Vanligt folk får
inte ta del av den enorma BNP
tillväxten som är en konsekvens av
globalismen. Men det blir ohållbart i
längden att jaga tillväxt om inte
detta ger människorna ett bättre liv.

Ett antal organisationer har startats
av globalisterna för att agera för mer
globalism och mer överstatlighet och
därmed minskat nationellt inflytande.
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Vad skall då människan göra mot
denna maktapparat? Vilka är
samhällets möjligheter? Svaret är
att ta eget och lokalt ansvar i större
omfattning för att åstadkomma en
jämnare fördelning av världens
resurser.

Etik beskrev han som det vi tänker,
en process som ofta påbörjas efter
det att något har hänt, och skall
bedömas utifrån gängse moral. Moral
ses som vilka regler som gäller eller
är accepterade av samhället
(konsensus). Den etiska kompassen
ska ligga till grund för människans
handlingsklokhet, skicklighet och
resultat eller nytta som en handling
har medfört.

Värderingar och regler

Medvetande beskrivs som en
kombination av intelligens och
visdom, en erfarenhetsprocess från
gemensam kunskap till
”medkunskap” genom tänkande i
komplexa omgivningar och genom
att ändra mindset. Här kommer
skillnaderna fram mellan den inre
verkligheten - människors jag - och
den yttre mätbara verkligheten och
hur glappet däremellan, som han
kallar konsensusverkligheten, kan
hanteras för att utforma framtiden.
Den etiska kompassen skulle kunna
liknas vid ett hjälpmedel till det vi
kallar samvete.

Stig Zandrén, författare till boken
Beyond self, hade som uppgift i
nästa anförande att placera in
Kreaprenörs verksamhet det kaos
som nu råder när en ny era växer
fram efter industrieran. Kreaprenör
har valt att kalla den nya eran för
Medvetandeeran. Eftersom all
kunskap bygger på vår perception
(våra sinnen) är enligt Kreaprenör all
utveckling därför ett resultat av
människors grundläggande önskan
att förlänga och förstärka våra
sinnen.

Etik och medvetande måste alltid
kombineras och ligga som bas för
hur vi vill utforma och förklara vår
framtid, hur vi skall handla och vilka
mål vi skall ha med samhället i
framtiden. Och Stig Zandréns
sammanfattande råd var;

Nu ändras förutsättningarna radikalt i
Medvetendeeran, när det blir det
möjligt med ny teknik att förlänga
och förstärka själva medvetandet.
Möjligheter och risker med den
snabba teknikutvecklingen av bl.a.
Artificiell Intelligens gör att det
behövs en ny Etisk kompass, vilket
var rubriken på Stigs anförande.

”Använd den etiska kompassen
innan det redan har hänt när det
gäller t.ex. artificiell intelligens.”

Stig Zandrén ägnade sitt anförande
åt att beskriva begreppen etik och
medvetande.
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Forskningsresultat inom området
visar följande effekter av
elektromagnetisk strålning;

Miljö och Hälsa

-Spermieproduktionen påverkas
negativt
-Infertilitet (råttor i 5:e
generation blir infertila)
-Stressat hjärta hos foster
-Begränsad inlärningsförmåga
redan vid låga stråldoser
-Sämre immunförsvar
-Skador på arvsmassa, DNA och
blodbarriären
-Antibiotikaresistenta bakterier

Olle Johansson höll med sin
bakgrund som forskare på Karolinska
Institutet ett underhållande men
framförallt skrämmande anförande
om hur vi tyvärr styrs av personer,
som man på hans ungdomstid i
Råcksta brukade kalla för blåsta.
Han illustrerade sitt anförande med
OH-bilder på engelska, eftersom han
är en ofta anlitad föredragshållare
utomlands, men INTE i Sverige. Hans
anförande hade därför rubriken
HÄLSA i den digitala MILJÖN –
varför lyssnar så få och varför
agerar allt färre?

Olle Johansson menar att
gränsvärdena borde vara den
naturliga bakgrundsstrålningen och
begränsad exponering som
försiktighetsåtgärd. Vanliga
mobiltelefoner och ”paddor” har en
strålning som ligger miljontal gånger
– en etta 1 med 18 nollor efter - över
den naturliga bakgrundsstrålningen.

Hans anförande handlade speciellt
om den elektromagnetiska
strålningens påverkan på människor
men också på djur, växter och
bakterier. Han har mångårig
forskning bakom sig inom detta
område och menar att människan
måste skyddas bättre från
elektromagnetisk strålning för sin
hälsas skull. Han strök särskilt under
”att som statstjänsteman har jag
bara en enda uppgift – att skydda
din hälsa. Och djur och natur också”.

WHO, strålskyddsinstituten,
telekommunikationsoperatörer,
tillverkare och försäkringsbolag har
smart nog – men inte etiskt friskrivit sig från alla strålskador. Det
är stora ekonomiska intressen, som
styr världen, vilket Lars Bern
beskrivit ovan, och som gör att
problemen med de elektromagnetisk
strålning går under radarn. De
framtida kostnaderna för detta
världens första fullskaleexperiment
kommer att belasta samhället och
dess skattebetalare.

Observera!
WHO har klassat elnät och
elektromagnetiska fält som
cancerogena av klass 2 på en
fyrgradig skala – alltså hög risk.
Även EU har samma bedömning att
elektromagnetisk strålning är
skadlig.

Olle Johansson är realist och inser att
den nya tekniken inte går att stoppa.
Men vi kan minska riskerna genom
att förstå, lyssna och hitta nya vägar.
En enkel och praktisk lösning är att
förse alla mobiltelefoner med ett skal
som inte minskar telefoners och
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paddors funktion, men som minskar
strålningen radikalt. Olle Johansson
avslutade med att ge oss detta
konkreta tips, det svenska företagets
RP of Sweden nya skyddande skal:

det senaste året har Kreaprenör®
annonserat genom Google Display
och har nått nästan 500.000
personer i Sverige för ca 12.000
SEK.

https://www.rpofsweden.com

Om digitaliseringen av dels
människor och dels samhällen har
våra båda projekt Hjärnans frihet och
Bortom Arbetslinjen handlat. Nu slår
vi samman dessa och satsar på ett
nytt projekt Människans existens
och samhällets möjligheter. LO
Landin bad alla att klicka in på
hemsidan, ta del av och kritiskt
granska det nya projektet;
http://www.creapreneur.se/PROJE

Kommunikation och
lärande

KT-Manniskans-exi.html

Och framförallt – alla
uppmanas att föreslå
önskeföreläsare till nästa
konferens i projektets fyra
kunskapsområden;
Miljö och Hälsa
Värderingar och Regler
Kommunikation och Lärande
Samhälle och Näringsliv

LO Landin sammanfattade dagen
genom att redogöra för hur
Kreaprenör® sprider kunskap om
vad som verkligen händer i vår tid.
LO menar att tiden nu är inne för att
kunna ta till sig det Kreaprenör® har
informerat om länge.
Industriepoken kännetecknades av
fysisk tillverkning, transporter och
handel. För att dominera krävdes
kontroll över bl.a. världshaven.
I Medvetanderan blir det istället
viktigt att kontrollera digital
kommunikation och det digitala
världshavet Internet.
Men gör Internet oss klokare och
lyckligare? Har Internet stärkt
demokratin? Auktoritära regimer vill
totalkontrollera människor. I mindre
auktoritära länder försöker man
istället manipulera. De stora
länderna tävlar nu om att bli först
med att kopiera människans hjärna
digitalt för att dominera världen,

Gör det genom att maila till
kreaprenor@ebc.se

PS
PÅ GLOBALISTERNAS
DAGORDNING JUST NU
Bilderberggruppen är en viktig
elitgruppering, som är styrande i den
globala strategin och där också flera
ledande svenskar deltar bl.a.
Wallenberg och Carl Bildt. Annie Lööf
har nyligen blivit inbjuden. Mötena är
slutna och ingen information om det
som diskuteras släpps ut.
KreaprenörNYTT kan dock avslöja

Men samma teknik kan också till låga
kostnader användas för att sprida
kunskap och bygga nätverk Under
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dagordningen för Bilderberggruppens möte 7-10 Juni 2018
i Turin;

INBJUDAN

Populism in Europe
The inequality challenge
The future of work
Artificial intelligence
The US before midterms
Free trade
US world leadership
Russia
Quantum computing
Saudi Arabia and Iran
The “post-truth” world
Current events

UNDER 300 ÅR

ÖSTERSJÖPOLITIK
Söndag 25 november fortsätter
en föreläsningsserie om
ÖSTERSJÖPOLITIK 300 år.
Dalarö Kultur &
Föreningscentrum i samarbete
med muséet HAMN i Fisksätra
uppmärksammar att det 2019 är
300 år sedan skärgården brändes
ner – kanske i onödan Det gör vi
genom att arrangera 4
dubbelföreläsningar.

Förre Moskvaambassadören Sven
Hirdman inleder serien med en
föreläsning om SVERIGES
FÖRHÅLLANDE TILL RYSSLAND
strategiskt, historisktoch under
kalla kriget samt om det svenskryska förhållandet idag. Han ger
oss diplomatens syn på hur Sverige
bör sköta sin säkerhetspolitik i
förhållande till Ryssland, ”som är
som det är”.
Välkommen till andra
föredraget med Sven Hirdman
söndag 25 november kl 14 på
krigsskådeplatsmuséet HAMN i
Fisksätra med efterföljande
frågestund, som leds Sveriges förre
FN-ambassadör m.m. Pierre
Schori som moderator.

Carl Bildt: Mannen som gett
politikern som sitter på flera stolar
samtidigt ett ansikte.
Teckning: Mats Böllner
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TANKEPOLISERNA

BIBELN OCH
VÄRDEGRUNDEN

Du som känner dig skyddslös mot
tankepoliserna, de som
bestämmer vad som är politiskt
korrekt, som censurerar
oliktänkare och kallar allt som inte
är PK för nationalism och
populism, ska veta att det finns
hopp. Inger Enkvist skriver i
SvD om ny fransk litteratur som
inger hopp om förnyelse.
Alexandre Del Valle myntar
uttrycket ”intellektuell terrorism”
för den censur av oliktänkande,
vilket MSM (Main Stream Media)
ägnar sig åt.
Vi lyssnade nyligen till Olle
Wästberg, fd statssekreterare och
svensk demokratiutredare. Han
såg populism och nationalism som
faror för demokratin. Han tyckte
däremot inte att den ohämmade
globalismen är något problem,
som vi just nu ser som den
största faran för demokratin i
världen. Olle Wästberg tycker inte
att svenska media är likriktade.
Det tycker en som är PK och som
alltid får sina artiklar publicerade.

Bibeln är bärande för den
västerländska värdegrunden.
Den som inte inser det är
historielös. Och historielöshet är
farlig, eftersom den regredierar
människor och gör att historiska
misstag upprepas.
Bibeln är viktig, inte för att den
berättar om en verklig Gud, utan
därför att den förmedlar kollektiv
visdom i form av arkaiska
berättelser och principer, som har
överlevt så länge därför att de
uttrycker något sant. Vi lever i en
tid då vi vet mycket för att inse
att bokstavliga tolkningar av
Bibeln är fel. Men om du läser
Bibeln metaforiskt finns inget slut
på visdomarna. Bara för att det är
en trollkarl som lagt en kanin i
hatten, betyder inte det att det
inte faktiskt finns en kanin där.
Vad som sker i den dekadenta
västvärlden just nu är att vi håller
på att lösa upp våra kristna
värderingar, som är kittet i våra
samhällen. Därför krackelerar
också hela bygget. Dörren för
charlataner står vidöppen, och
genom den strömmar dagens
korrupta politiker, köpta av de
stora globala företagen, som har
samlat på sig så mycket kapital
att de kan köpa vad som helst.

Alexandre Del Valle skriver en
handbok för intellektuellt
självförsvar.
Det är lika viktigt nu som
under andra världskriget att
stå emot (résister) och inte
collaborer (samarbeta) med
övermakten.

Det är lika viktigt nu som som
alltid att stå emot (résister)
och inte collaborer
(samarbeta) med övermakten.
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att den lokala och regionala
politiska organisationen är
funktionell. Varför ska vi ha
partier med påstått olika
ideologier om det inte skiljer i
sak när väl den lokala
offentliga sektorn ska
administreras? Vilken roll spelar
partierna, ideologierna, i det
vardagliga livet? Är det effektivt?
Är det rimligt? Är det ens relevant
ur ett demokratiskt perspektiv?

FÄRRE POLITIKER I
KOMMUNERNA KAN
RÄDDA DEMOKRATIN
Det skriver Staffan Werme (L),
fd kommunstyrelsens
ordförande i Örebro på DN
Debatt 3 oktober 2018.
Blockpolitiken är död. Denna död
har pågått längre lokalt och
regionalt än nationellt. De senaste
valen har framför allt
Sverigedemokraternas framfart
lett till att nya konstellationer
skapats. Tidigare otänkbara
styren, som Socialdemokraterna
och Moderaterna eller alla – från
vänster till höger – mot S, har
sett dagens ljus.

När Werme utifrån betraktar
årets lokala valrörelse i
Örebro har han inte kunnat
urskilja en enda fråga där
partierna skiljer ut sig. Under
de gångna fyra åren finns nyanser
kring hur kommunen ska hantera
sina stora utgiftsområden. Men
såväl skolan som socialtjänsten
och äldreomsorgen kännetecknas
av en nästan total konsensus.
Som utomstående betraktare ser
man samma konfliktlinjer, eller
brist på konflikter, även i de flesta
andra större städerna.
Cykelställsfrågorna blir
avgörande. I Stockholm verkar
det vara frågan om ett
Nobelcenter, eller en cykelbana
vid en gammal hamn i Mälaren. I
Göteborg är det en tunnel genom
staden, en tunnel som inte ens är
en kommunal angelägenhet. Men
vad är de partipolitiska,
ideologiska, konflikterna i
Uppsala, Linköping, Norrköping,
Västerås?

Önskan att marginalisera SD får
konsekvenser. En av de mer
förbisedda är frågan om hur den
lokala demokratin ska
organiseras. Varför ska vi ha
partier med påstått olika
ideologier, om det inte skiljer i
sak när väl den lokala offentliga
sektorn ska administreras? Vilken
roll spelar partierna, ideologierna,
i det vardagliga livet?
Globalismen styr
När Werme tog över som
kommunstyrelsens ordförande i
Örebro efter valet 2006, var han
och den dittillsvarande
socialdemokratiske ordföranden
överens i en sak. En mycket stor
del av det kommunala
beslutsfattandet var reglerat
av staten eller EU. Lokalt
styresskick handlade mest om att
administrera en kommun så väl
som möjligt utifrån givna ramar.

Det finns sannerligen möjlighet till
ideologiska ställningstaganden
även lokalt. I stället för att handla
om kultur eller stadsbyggnad,
borde de handla om resurser,
ekonomiska såväl som personella.
Men i ekonomin har politiken

En självklar fråga som måste
ställas är om detta är signaler på
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lämnat walk over. Bristerna i
ekonomisk kompetens hos
även ledande politiker i stora
kommuner är uppenbara.
Ekonomistyrningen, och därmed
också den långsiktiga styrningen
av hur verksamheterna ska uteller avvecklas, har lämnats till
tjänstemännen. Det enda
område där ideologier skulle
kunna spela roll är ointressant
för såväl politiker som väljare.

sektorn är ineffektiv,
suboptimerande och leder till
allvarliga demokratiska
underskott. Den politiska
organisationen riskerar att än mer
driva på den administrativa
överbyggnaden av de
verksamheter som styrs politiskt,
med resultat att mindre pengar
läggs på reell verksamhet och
mer på planer, program,
uppföljningar, utvärderingar och
revisioner.

För snart 20 år sedan beskrev
det dåvarande
Kommunförbundet i sin
långtidsutredning ett antal
framtida utmaningar för
kommuner och landsting.
Ökande behov möttes av
minskande resurser. Många av
långtidsutredningens
beskrivningar är i dag verklighet.
Man kunde vare sig förutspå
finanskriser eller långvariga
högkonjunkturer. Men de
underliggande trenderna – en
ökande resursbrist, en fortsatt
urbanisering och ökande behov
inom den offentliga sektorn –
beskrivs väl. Till detta kommer en
historiskt unik befolkningstillväxt
genom den migration som ägt
rum de senaste tio åren.
Kommuner och landsting kommer
att stå inför ekonomiska brister
på tiotals miljarder kronor de
kommande åren. Försöker staten
lösa den ekonomiska biten,
saknas ändå anställningsbara
medarbetare.

Denna utveckling är orimlig.
Flertalet medborgare inser det.
Det blir allt svårare att rekrytera
förtroendevalda inom partierna.
Avhoppen blir allt fler.
Missnöjesröstningen ökar,
eftersom konsensuskulturen
omöjliggör alternativ inom de
befintliga partierna. Sker inget
kommer denna utveckling att
accelerera de kommande åren.
Werme menar att svensk lokal
och regional demokrati måste
omformas i grunden. Tydliga
alternativ, tydliga maktstrukturer
och ett tydligt ansvarsutkrävande
är grunden för alla stabila
demokratier. Dagens lokala och
regionala demokratiska strukturer
levererar inget av detta.
Problemet är att politiken
måste retirera för att
demokratin ska räddas. Det
behövs inte tusentals
fritidspolitiker som inte fattar
beslut, utan mest informeras av
de tjänstemän som har makten.
Hellre då ett fåtal politiker med
tydliga mandat i de viktigaste
positionerna:

Sannolikt kommer detta inte att
leda till några större förändringar i
hur svensk offentlig sektor styrs.
Det borde det göra. Dagens
politiska organisering av den
lokala och regionala offentliga

• Dagens proportionella
valsystem byts ut mot
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majoritetsval i
enmansvalkretsar.

POLITIK FÖR 2020-TALET

• Fullmäktiges roll blir att
hantera ekonomi och skapa
tydliga lokala regelverk för de
verksamheter som bedrivs inom
ansvarsområdet.
• Dagens nämndsystem
förändras så att enbart
ordföranden, eller presidiet, i
nämnder och styrelser är tillsatta
politiskt.
• Valen till dessa poster bör
ske genom direkta personval.
Uppdraget måste vara begränsat
till ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Ansvaret är
tydligt och konkret.

Fritt efter PM Nilsson,
ledarskribent i Dagens Industri.
Trots ett kvartsekel av mer EU,
globalisering, mänskliga
rättigheter och migration förblir
Nationalstaten det sociala,
kulturella, politiska och
ekonomiska fundamentet. Det
kommer att ta lång tid innan EU
kanske blir en moget för
demokrati. Fram till dess är
nationerna de legitima
demokratiska krafterna.

Innebär detta slutet på det
svenska partiväsendet?
Sannolikt kommer flera av de
traditionella partierna att
kortsiktigt få allvarliga problem,
uppbyggda som de är på offentligt
stöd med medlemmar som mest
engagerar sig för chansen att få
nämnduppdrag.

De akuta och historiska
uppgifterna för högern, och
vänstern med för den delen, är
att återigen civilisera
Nationalstaten.
Så här bör det gå till;

Men på längre sikt kan de
uppstå som de representanter
för civilsamhället de en gång
var, med ett återuppväckt
ansvar för att peka ut tydliga
alternativa vägar för
långsiktig samhällsutveckling.

> Bejaka intresset för den
nationella kulturen och de
egna språken.
> Se migrationen inte som en
ideologisk utan som en
praktisk fråga.
> EU är inte lösningen på allt.
Ta intryck av Brexit. Stärk
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mellanstatligheten. Skjut upp alla
planer på federation, men stärk
yttre gränser och Europol.
> Effektiva starka skyddsnät,
gratis utbildning, lag och ordning.
> Integrera gröna opinionen.
> Inskärp absolut säkerhet för
minoriteter.
> Värna marknaden och fritt
företagande.
> Värna höger-vänsterdimensionen, dvs konflikten
mellan frihet och jämlikhet.
Avvisa locktoner om att rita om
konfliktkartan. Vänstern är inget
bålverk mot nationalism och
slutenhet. Vänstern kommer att
integrera nynationalism på sitt
sätt.
> Avvisa stå-upp-politik som
raserat så mycket
förtroendekapital. Att sudda ut
gränserna mellan de farliga
nynazistiska grupperna och de
nya nationalistpartierna är
oansvarigt och gynnar bara rysk
propaganda om att väst är ett
permanent nazistfäste.
>Till sist – odla det goda
humöret. Vi går mot det globalt
rikaste, minst dödliga och mest
miljömedvetna decenniet hittills.

var den ende som insåg behov att
återupprätta hög produktivitet och
högvärderade jobb till Amerika.
Och han var den ende som talade
MED det amerikanska folket
istället för MED den styrande
eliten.

TRUMP DEN STORE

Trump var USAs sista chans och
nu ser det ut som han själv är på
väg att sjunka ner i träsket.

Vår tvekan var om Trump
tillräckligt förutsåg riskerna i den
träskgyttjebrottning han gav sig
in i. Om han visste vilka som
kunde hjälpa honom att nå målen.
Trump insåg inte faran i att
utmana det militärindustriella
komplexet och deras 1.000
miljarder dollar årliga budget,
som går till spillo om förhållandet
med Ryssland normaliseras.
Och mycket riktigt fick han
omedelbart dessa krafter emot sig
i en organiserad fake-kampanj
som kallas “Russingate”. Eliten
bestämde sig för att statuera
exempel med Trump genom att
visa vad det kostar att tala direkt
MED det amerikanska folket. Och
med dåliga ekonomiska rådgivare,
eller avsiktligt, har Trump
dessutom ställt till ett
handelskrig, som på sikt är dåligt
för de amerikanska arbetarna.

Därför stödde vi Trump i
presidentvalet. (Fritt efter Paul
Craig Robert, fristående krönikör
direkt från träsket i Washington
DC).

I Mellanöstern är Trump i
händerna på sin sionist till måg
och Netanyahu med en stegrad
konflikt med Ryssland som följd.
Flytten av ambassaden i Israel
har förvärrat läget. Trumpregimen
har avsiktligt eller av misstag eller

Trump var den ende av
presidentkandidaterna som såg
behovet att normalisera
relationerna med Ryssland. Han
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bådadera inte förstått att
Ryssland inte kan acceptera
USA/Israels destabiliseringspolitik
i Iran och Syrien.

hösten 2018.
Detta potentiellt extraordinära
inflytande, som det militärindustriella komplexet håller på
att skaffa sig för att bevaka sina
enorma ekonomiska intressen i
USA:s årliga försvarsbudget på
1000 miljarder dollar, saknar
tidigare motstycke i USAs
politiska historia. Om det
förväntade valresultatet står sig
innebär det att hälften av
demokraternas ombud i
kongressen kommer att bestå av
kandidater med intressen i det
militärindustriella komplexet.

När Trump har förstått hur
inboxad i hörnet han är av den
styrande eliten beslutar han sig
för att helt utplåna Amerikas
redan starkt avtagande inflytande
i världspolitiken, när han utsåg
Nikki Haley till FN-ambassdör.
Hon har gjort ett lysande jobb
med att fjärma Amerika från
vartenda land i världen. Trump
har följt upp med att göra Europa
rasande med tullkrig och driver nu
Turkiet, Iran, Indien, Kina och
Nordkorea i armarna på Ryssland
och utplånar därmed Washingtons
väldshegemoni totalt.

Detta är ytterligare ett avgörande
skäl varför Sverige bör hållas
utanför NATO, som inte är ett
fredsprojekt utan ett krigsprojekt,
som främst bevakar USAs
ekonomiska intressen. Det visar
de senaste 60 årens olagliga krig
och ödeläggelser av ett flertal
länder och som vid en
jämförelse gör annekteringen
av Krim, där inte ett enda
skott lossades, till en spott i
Mississippi.

Vi kommer aldrig att få reda på
om detta var en oförutsedd
konsekvens av arrogans och
hybris eller en smart strategi.
Men Trump kommer förmodligen
att gå till historien som den
store, som räddade oss från
amerikansk världshegemoni.

AVDELNINGEN

God save America.

OBEKVÄMA SANNINGAR

DÄRFÖR BÖR SVERIGE

Hur banksystemet är uppbyggt
borde klassas som en obekväm
sanning.
I grunden består världens
penningsystem av pengar, som
trycks och myntas av regeringar.
Ca 3 % av penningmängden är
kontanter. Resten av pengarna är
kontopengar skapade av
affärsbankerna. Deras

HÅLLAS UTANFÖR NATO
Den CIA trogna gruppen inom det
demokratiska partiet håller på att
ta kontrollen över USAs
representanthus. Ett extraordinärt
antal säkerhets- och militärt
ansvariga från CIA, Pentagon och
NSA är nominerade till
kongressen i mellanårsvalet i USA
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utlåningsutrymme får vara ca 10
ggr större än bankernas samlade
tillgångar bestående av inlåning
(= pengar på kundernas
sparkonton) och tillgångar som
byggnader, statsobligationer etc.
Att ha bankoktroj innebär att
banken får låna ut 10 ggr mer
pengar än banken har.

uppstår när systemet börjar
innehålla mer luft än värden och
när systemet manipuleras av
människor, som på
kreaprenörspråk därför
kan kallas värdelösa.
Penningsystemet har flera
allvarliga brister;
•

Var kommer då pengarna ifrån?
Ur tomma luften genom en enkel
manöver på bankens
balansräkningen med en ny post
under tillgångar och en
motsvarande ny post under
skulder och eget kapital. Puff så
trollar bankerna fram
kontopengar ur hatten, som
hamnar på låntagarens bankkonto
och banken börja tjäna ränta på
att låna ut pengar de aldrig haft.
Det kallas på bankdirektörspråk
finansnetto. De flesta större
företag har en egen
ekonomiavdelning vars uppgift
bl.a. är att på smartast möjliga
sätt förvalta företagets likvida
tillgångar.

•

•

Affärsbanker lever på sina
finansnetton skapade i en legal
pyramidspelprocess med
kontopengar. När finansbubblor
spricker får oftast småspararna
längst ner i pyramiden stå för alla
förluster. I dagens digitaliserade
värld produceras digitala pengar i
en alltmer rasande takt.

Systemet graviterar mot de
som redan har mycket pengar;
de rika blir gradvis ännu
rikare.
Systemet genomsyras av
habegärsdrivna instabiliteter,
vilka leder till periodiska
ekonomiska kriser och
kollapsar.
Systemets innehåller en farlig
multiplikationseffekt. Utlånade
luftpengar uppstår som
kontopengar hos en låntagare.
När Hen sedan spenderar
pengar på t.ex. byggmaterial
flyttas pengarna över till
leverantörers bankkonto. Den
banken kan sedan räkna dessa
luftpengar, som en del av sin
inlåning. Luftpengar skapade
och utlånade från en bank
uppstår igen på en annan
banks (eller ibland samma
banks) inlåningskonto och
därmed omvandlas luftpengar
till fast tillgång. Denna fasta
tillgång ligger sedan till grund
för ytterligare utlåning
multiplicerad med faktor av tio
etc. etc. etc.

För att hålla ihop systemet krävs
att inte allt för många beviljade
lån visar sig vara dåliga lån. Alla
banker trängs på marknaden för
säkra lån. Affärsbankernas och
andra företags sökande efter

Värdelösa människor
Självklart har ett globalt
penningsystem stora fördelar när
människor i hela världen kan byta
värden med varandra. Problemen
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säkra objekt leder till att dessa
ökar i värde och priserna drivs
upp på t.ex. bostadsmarknaden.

invandring till Sverige, att
nazitiden kommer tillbaka i
Europa, att Miljöpartiet är ett
enfrågeparti och att Vänsterpartiet är fascistiskt.

När bubblorna brister
Sökandet efter tvärsäkra
säkerheter är drivkraften i alla
tidigare och kommande
finanskriser som IT-bubblor och
fastighetsbubblor. Upp till kamp
mot värdelösa människor.

Bland alla tokigheter i intervjun
föreslår doch PG faktiskt inte att
Refaat El Sayed borde bli
statsminister. Men hade
intervjuaren frågat om PG själv
ville bli det, hade svaret blivit JA.

PG VINGLAR ÅTER
Du som läser vårt Nyhetsbrev
sedan länge vet att vi redan från
1980-talet håller förre
Volvochefen PG Gyllenhammar
som vårt favorithatobjekt. Långt
innan det blev opportunt.
Då och då återkommer den i år
83-årige direktören i spalterna
under de mest märkliga rubriker.
Denna gång har han inte gift om
sig och inte heller avlat barn. Nej
nu kommenterar han istället den
dagsaktuella svenska politiken.
I Radions lördagsintervju
kritiserar han i starka ordalag
alliansen för att den inte ha behöll
makten 2014 med stöd av SD
utan istället släppte fram S
genom den s.k. decemberöverenskommelsen = DÖ.
Inför årets höstöverenskommelse = HÖ (månad ännu ej
bestämd) kritiserar han lika starkt
Antonia Axelsson Johnson för
att hon anser att alliansen nu bör
ta makten med stöd av SD. Läget
är detsamma som 2014. Men PG
vinglar själv fram i intervjun och
påstår att SD inte har något annat
program än att de inte vill ha

PG Gyllenhammar: Mannen som
givit den vinglande självgodheten ett
ansikte.
Teckning: Mats Böllner

Humor och intelligens….
kännetecknade den nyss avlidne
journalisten Åke Ortmark, känd
bl.a. som en av de tre O:na.
Humor och intelligens var hans
viktigaste egenskaper, en numera
mindre vanlig kombination inom
journalistik och debatt, skriver
Nils-Erik Sandberg i sitt
minnesord.
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INBJUDAN

Återstående datum:
26 november, 10 december

Qigong med
meditation

Tid: 18.30-21.00
Pris: 200 kr per gång

Måndagskvällar under hösten
2018.

Meditation:

Lokal: IOGT-NTO, Klara
Södra Kyrkogata 20
Stockholm

IngaLill Wener
070-2758804

ingalill.wener
@gmail.com

Efter en stunds samtal med fika
gör vi en enkel och behaglig
stående Qigong, som kallas Tai
Chi Qigong, och som avslutning
en sittande meditativ form från
Sheng Zhen.

Qigong:
Anna
Holtenstam 0739539880
merchi@live.se

I den avslutande guidade
Meditationen fortsätter vi in i ett
tillstånd, där vi bara kan vara
med hjälp av lugna, djupa
andetag. Till stöd och vägledning
har vi med oss andliga mästare,
guider och änglar. Tankar och

Anmälan i
förväg till
Anna
Anordnas i
samarbete med
NBV

känslor kan fritt komma och gå på
vår väg till djupare medvetenhet,
självkännedom och glädje.
Qigongen och meditationen
övningar passar både nybörjare
och mer vana deltagare.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

WIN WIN
Alla miljömedvetna människor
borde ställa sig bakom vårt
förslag om hur vi bäst kan
stödja svensk speedway. Vi
föreslår ett generöst bidrag
till köp av elspeedway-cyklar,
som gör att sporten

miljövänlig samtidigt som
skadorna nästan kommer att
försvinna, när de höga
hastigheterna sänks i denna
olycksdrabbade sport.
Skäms du som säger att vi
miljövänner är tråkiga.
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Laughing Out Loud

Ikväll sjunger Tjurkokören,
skriver Svenska kyrkan i ett
prästmeddelande.

annat sätt i huvudet än hos
flertalet. Därför ser de inte
samma saker som alla andra.
En känd dyslektiker var t.ex.
professor Einstein.
Vill man hitta lösningar i
politiken föreslår Kreaprenör att
minst en av Riksdagens talmän
ska vara dyslektiker.

RIKSDAGSCIRKUSEN

SÄKERHETSKONTROLL
I säkerhetskontrollen på Arlanda
utspann sig häromdagen följande
dialog mellan en svensk polis och
en rysk resenär;
- Occupation?
- No, no. Just holiday.

TRUMPS TID SNART UTE
Maffialedaren Al Capone klarade
av både rivaler och undgick
lagens långa arm under 1930talet i USA. Fast åkte han först
när Skattemyndigheterna fick tag
på honom.
Nu utreder Skattemyndigheterna
Trump om arvet efter föräldrarna.
Hans tid är snart ute anar vi.

Vad göra åt den förutsägbara
låsningen i det parlamentariska
systemet, som bygger på att
majoriteten har rätt? I dagens
mångfacetterade samhälle finns
inga majoriteter utan bara
mängder av väl informerade och
allt kunnigare minoriteter. För att
hitta lösningar på låsningar krävs
personer, som inte är en del av
det system som gått i baklås.
Personer med förmåga att se
något annat – något nytt.

Här mannen som har givit begreppet
Övertramp ett ansikte.

Vetenskap visar att ca 5-10% av
en normalpopulation är
dyslektiker, dvs människor vars
hjärnsubstans är fördelad på ett
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MI = MANLIGT INITIATIV

”PRAETERERA CENSEO
CARTHAGINEM ESSE
DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för
övrigt anser jag” på latin.
Romaren Cato d.ä. avslutade alla
sina tal i senaten med ”För övrigt
anser jag att Kartago bör
förstöras”

Gudrun Schyman, Angela
Merkel, Margot Wallström och
Theresa May är tongivande
kvinnor, som lämnar eller väntas
lämna sina politiska uppdrag.

För övrigt anser vi att en reform
utan en reform av
penningväsendet inte är någon
reform. Det sa USA:s
utrikesminister William Jennings
Brown redan 1896. Och han får
alltmer rätt för varje månad som
går.

Fredrik Bremerförbundet känner
att feministiskt initiativ = FI är på
reträtt och att tiden är inne för en
motattack med ett manligt
initiativ = MI. Tillbakapressade
som Fredrik Bremerförbundet är
av Meetoo-rörelsen tar man nu
initiativ till en stor satsning i
sociala media på ett manligt
initiativ, som man påhittigt nog
kallar MItoo – ett effektivt
varumärkessnylteri.

Och till sist - i sann GDPRanda vill vi givetvis måna om
din integritet. Vi spar din epost och tel.nr. och noterar
om du betalar årsavgift och
gör noteringar om dina
intressen som du meddelat
oss för att du inte ska missa
nästa utgåva av
KreaprenörNYTT®
och andra meddelanden.

Återupprätta manligheten
– gilla MItoo.

Din integritet är viktig för oss.
Vill du inte ha fortsatt
information, maila och skriv
det så stryks du.
Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
Dean Martin: Mannen som gav
manligheten ett ansikte.
Teckningar: Mats Böllner
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