FEBRUARI 2017
Årgång 36

Kreaprenör är en kunskapsallians som sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid och om ”det vi vet att vi inte vet”.

MÖTE MED NY RIKSFÖRENING FÖR HÄLSOSAMT LIV
När: Söndag 12 mars kl 13:30 – 15:30
Var: Dalarö Tullhus, Odinsvägen 6A, Dalarö
Uppropet om bildande av en riksförening mot metabol sjuklighet
https://anthropocene.live/2016/12/27/upprop/ fick ett positivt
mottagande och många har anmält intresse att medverka. Ett första
konstituerande möte för att bilda föreningen hålls i Tullhuset på Dalarö
söndag 12 mars. Vi hoppas att många har möjligt att komma till Dalarö.
Valet av Dalarö som mötesplats beror på att man där planerar ett
CHL - Center för Hälsosamt Liv - med vilket föreningen bör kunna
utveckla ett nära samarbete.
Har du inte redan anmält dig går det bra här till kraprenor@ebc.se
Meddela namn, bästa telefon och antal personer som kommer.
Välkommen hälsar initiativtagaren Lars Bern
Följ också Kreaprenörs projekt FORUM Frisk
www.creapreneur.se
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HÄR FORTSÄTTER VÅR ARTIKELSERIE – Artikel 5
OM IDENTITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
ANSVARET FÖR VÅRT HUMANISTISKA ARV
”Vad samhället behöver är inte nya deklarationer om symboliska mångfaldsmål
utan en politik som med visioner och långsiktigt mod slår vakt om och utvecklar
de institutioner som av djupt liggande historiska orsaker har mångfalden som
organiserande princip. Kulturpolitiken borde vara en offentlighetspolitik”, skriver
Anders Ekström, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Läs hans kloka
artikel här: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/anders-ekstrom-saskapade-vi-ett-samhalle-dar-mainstream-ar-den-nya-extremen/

LO Landin, ordförande i kunskapsalliansen Kreaprenör®
- Intelligens anses allmänt vara förmåga att hantera ”det vi vet att vi vet”.
Framtidens intelligens skapas av medvetna människor, kreaprenörer, som istället
lägger sin kraft på ”det vi vet att vi inte vet”. Det vi idag kan lära oss av
Leonardo da Vinci (1452-1519), den stora reformationens mest framstående
kreaprenör, är att sådan medvetenhet måste vi sprida i dag, när professorer och
andra lärda med övertro på vad vi tror oss veta, förhindrar utvecklingen mot ett
mera öppet och humant samhälle genom att med hjälp av ny informationsteknik
exploatera mänsklighetens sämsta sidor.

ARTKEL 5 - KLARAR MEDIA PRESSEN FRÅN MAKTSKIFTET
Tack Martin Gelin för din artikel i DN om att mediebranschen börjar inse vad som
står på spel http://www.dn.se/arkiv/kultur/maktskiftet-okar-pressenpa-medierna/. >>>>
>>>>>
Rubriken andas en ambition att inte bara vara ytterligare en i raden artiklar på
senare tid, som fortsätter att förvärra dagens problem genom ett allmänt
tyckande att Donald Trump är en politiskt okunnig narcicisst och att Hillary
Clinton är en erfaren politiker. Men tyvärr framgår mellan raderna att Gelin
fortfarande hyser förhoppning ”att snart är allt som förut”. Gelin måste vidga
perspektivet och inse att Trump och Clinton är de ultimata uttrycken för en
disparat västerländsk världsbild som håller på att rasa.
Tiderna har förändrats för gott. Anden är ute ur flaskan och kryper aldrig mer
tillbaka in i den nuvarande maktelitens alltmer krackelerande idealvärld.
KreaprenörNYTT har allt oftare känt oss manade att påpeka för DN:s redaktörer
hur hopplöst snett man kommit, vilket f.ö. gäller merparten av övriga officiella
nyhetsmedia också, under de senaste decenniernas utveckling i västvärlden. >>
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Den mänskliga världen – och särskilt västvärlden – är inne i sin största
reformation någonsin – i år firar den Lutherska världen 500 års jubiléet av det
förra stora paradigmskiftet - Reformationen. Man måste gå tillbaka till det förra
riktigt stora paradigmskiftet i Västvärlden under 1500-talet för att förstå det som
händer, när dåtidens maktetablissemang med bl.a. tryckpressens tillkomst fick
utstå samma verklighetskollision som dagens maktelit och dess allierade media
utstår.
Då utsattes den förhärskande katolska världsuppfattningen med en platt jord i
världens centrum för ett frontalangrepp. Under den katolska religionens
utbredning förvanskades och infördes förbud mot att sprida de gamla arabernas
och grekernas insikter om att Jorden var rund. I takt med att den katolska
Kyrkan bredde ut sig påtvingades mänskligheten dess världsuppfattning och
Kyrkan försvarade sin maktställning genom att med auktoritet hävda att de hade
Nyckeln till Paradiset. Folket hölls i Herrans tukt och förmaning och skrämdes
med att de skulle hamna i Helvetet om de inte lydde. Och precis som idag högg
man av huvudet eller försökte på annat sätt stoppa dåtidens sanningssägare.
Tills det inte gick längre.
Martin Gelin skriver i sin artikel hur maktetablissemanget idag arbetar på samma
sätt genom att citera George W Bushs rådgivare, som sade att de inte behövde
ta hänsyn till massmedias rapporter, eftersom de skapade sin egen veklighet.
Det fungerade bra att sprida lögnerna om Usama bin Laden och Saddam Hussein
och tidigare att sprida både fett- och klimatskräck. Republikaner såväl som
demokrater i USA har lärt sig av historien och håller människorna i schack
genom att påstå sig vilja skydda dem mot allsköns vanföreställningar. Man har
t.o.m. lyckats lura i DN:s kulturredaktör Björn Wiman att snön om 50 år kommer
att försvinna i Sälen. Och Björn sprider aningslös denna Fake News vidare i
media. Och DNs ledarskribent Erik Helmerson skriver till tidningens försvar, att
det INTE är Fake News när sådant ovetenskapligt nonsens publiceras i DN,
eftersom DN senare, när snön fortfarande finns kvar i Sälen (????), kommer att
medge att man haft fel. Men det blir förstås först om 50 år(!!!).
I Gelins artikel görs också anspelningar till George Orwells bok med titeln 1984 –
skriven redan 1948. Vi förstår dock inte riktigt vad Gelin avser med ”Orwellska
grodor”. Orwells bok är en framsynt profetia av det CIA-komplex, som idag med
modern övervakningsteknik och artificiell intelligens hjälper maktetablissemanget
att hålla ”rätt” sanning vid liv och se till att nutidens Giordano Brunos mördas,
sätts i fängelse eller blir av med sina jobb m.fl. sofistikerade metoder att tysta
dem. (Giordano Bruno vägrade att frångå sin insikt om att Jorden var rund och
mördades av katolska Kyrkan 17 februari 1600.) Och att katolska Kyrkan inte
körde med Fake News bevisas med Erik Helmersons DN-logik ovan av att man
400 år senare officiellt erkännt sitt misstag och ger Bruno postum upprättelse.
>>>>
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Från Science Fiction till Science Facts

George Orwells profetior är tyvärr idag inte längre Science Fiction utan Science
Facts. Militären utvecklar alltmer sofistikerad ny intelligens för att kontrollera
människor. Media skriver nästan ingenting om det, utan enbart om den simplast
möjliga tekniken att hacka mailservrar, som begåvade hackers idag klarar av
redan i 10-årsåldern. Så länge etablerade media fortsätter att ägna sig åt dagens
mest simpla utslag av den moderna teknikens möjligheter att kontrollera
människor, men inte ser eller inte begriper de mest oroväckande metoderna för
teknisk kontroll och tortyr av människor, då måste de mer medvetna söka sig
andra informationskanaler. Klarar maktelitens media denna utmaning?
Tiderna förändras snabbt. Anden är som ovan sagts ute ur flaskan och kommer
aldrig att krypa tillbaka in igen. Läs en historiebok, säger korrespondenten David
Remniak i Martin Gelins här refererade artikel.
Ja historien är viktig för att förstå vår samtid och inse vikten av att ta
ansvar för vårt humanistiska arv. Men dagens mediavärld kännetecknas
tyvärr av historielöshet, vilket försvårar sådant ansvarstagande, trots
att Sverige borde ha förutsättningar att vara ledande med 200 år av fred
och 500 år av framgångsrik ekonomisk utveckling parad med frihet i
tanken (se: World Values Survey http://www.iffs.se/world-valuessurvey/).

Följ Kreaprenörs projekt HJÄRNANS FRIHET
www.creapreneur.se
Och se här hur rätt vi har: http://yournewswire.com/davos-elite-revealplan-to-decode-your-brain/
*******************************************

DEMOKRATIN BEHÖVER
ETT FRITT OCH STARKT CIVILSAMHÄLLE
”Idag styr staten och kommunerna i detalj det föreningsliv som borde
vara fritt, skriver Staffan Werme, tidigare kommunstyrelsens ordförande
i Örebro i Dagens Nyheter Debatt.
Villkorade bidrag med krav på uppfyllande av olika värdegrunder har
ersatt generella bidrag. Syftet är gott, men vad händer den dag staten
inte längre delar de värdegrunder vi hittills tagit för givna? De villkorade
bidragen öppnar dörrar för styrning av civilsamhället som bör vara
stängda. Demokratin behöver ett fritt, starkt och obundet civilsamhälle.
Staten, den offentliga sektorn, måste inse sina begränsningar i tid.
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DONALD TRUMP ÄR INGEN IDIOT
Trump är affärsman och vet att man måste satsa för att lyckas. Han har
utsett Dow Chemicals vd Andrew Liveris att leda ett Industriråd direkt
under presidenten. Europas nationer och våra egna globala företag bör
noga följa den kommande utvecklingen och anpassa sig till en ny spelare
på världsmarknaden.

Övriga deltagare i rådet är alla toppledare i amerikansk industri;
Bill Brown, Harris Corporation, Michael Dell, Dell Technologies, John Ferriola,
Nucor Corporation, Jeff Fettig, Whirlpool Corporation, Mark Fields, Ford Motor
Company, Ken Frazier, Merck & Co., Inc., Alex Gorsky, Johnson & Johnson,
Greg Hayes, United Technologies Corp, Marillyn Hewson, Lockheed Martin
Corporation, Jeff Immelt, General Electric, Jim Kamsickas, Dana Inc., Klaus
Kleinfleld, Arconic, Brian Krzanich, Intel Corporation, Rich Kyle, The Timken
Company, Thea Lee, AFL-CIO, Mario Longhi, U.S. Steel, Denise Morrison,
Campbell Soup Company, Dennis Muilenburg, Boeing, Elon Musk, Tesla, Doug
Oberhelman, Caterpillar, Scott Paul, Alliance for American Manufacturing, Kevin
Plank, Under Armour, Michael Polk, Newell Brands, Mark Sutton, International
Paper, Inge Thulin, 3M, Richard Trumka, AFL-CIO och Wendel Weeks, Corning.
Trump har dessutom utsett Ted Malloch till USAs ambassadör i EU.
Så här säger han;
- Trump gillar inte EU. Det är en övernationell konstruktion, där byråkrater löper
amok i en ärligt talat odemokratisk organisation.
Och så här säger Mallach om Juncker, ordföranden i EU-kommissionen;
- Juncker var en förträfflig borgmästare i några städer i Luxemburg. Han kanske
skulle återgå till den sysselsättningen.
Trump är en osedvanligt okonventionell och i många av sina uttalanden långt
ifrån rumsren. Men att därifrån dra slutsatsen att Trump är en idiot är en farlig
underskattning. De globala företagen går inte längre särskilt bra och det vet
Donald Trump. Han tänker stärka amerikansk industri i den nya konkurrensen.
Läs också följande analys: https://anthropocene.live/2017/01/28/arde-globala-foretagens-storhetstid-over/
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BRISTANDE OBJEKTIVITET ÄR OSERIÖST
Vi har med fog kritiserat DN för att vara partisk i sin nyhetsförmedling av
den politiska utvecklingen i USA med Donald Trump. Men så här skriver
DNs Gunnar Jonsson på ledarsidan onsdag 1 februari om indignationen
mot Trump.
- Indignationen behöver blandas med en dos eftertanke. Inte var det så
lätt förut heller att komma in i USA, särskilt inte för den som klassades
som säkerhetsrisk. De sju länderna är desamma som Obamaadministrationen skärpte visumkraven för efter attentaten i Paris. Det var
lika sant då som nu att inga terrorister i USA har kommit från den
nationslistan.
- Vänstern jublade över Obamas klimatregleringar. Han försökte utvidga
papperslösas möjligheter att stanna i landet, även om han till slut
förlorade i Högsta domstolen. Mindre liberalt beröm kom när han förde
drönarkrig och skickade trupper utomlands utan att fråga kongressen.
I samma dags DN finns för första gången på några veckor en nyhetsartikel
om att Trumps inresestopp har starkt stöd i opinionen i USA. 59% stödde
hans idéer om inresestopp under valkampanjen. 56% stöder hans beslut
nu. Det är första gången vi får den informationen från MSM (Main Stream
Media) de senaste veckorna.
Observera; Vi har aldrig skrivit eller påstått att vi stöder alla Trumps
beslut och åsikter. Vår kritik handlar om att MSM så tydligt tar ställning
för den ena sidan i sin nyhetsförmedling.
Objektiv nyhetsförmedling måste förmedla vad som händer och inte
oförblommerat ta ställning. Det är inte så att Obama uteslutande har varit
en fredlig president. Tvärtom – under hans tid har USA fällt fler bomber
än under de flesta andra presidenter. Det norska fredspriset till Obama
borde vara lika ifrågasatt som det till Kissinger. Och det är heller inte så
att all forskning visar att den mänskliga påverkan på klimatet ger
anledning till den hysteri, som man först i västvärlden har målat upp.
Alla försvarar inte USAs och västvärldens krig i Mellan Östern. Och alla
stöder inte heller de främst USA finansierade ansträngningarna att via
Romklubben och FN göra klimatet till en ödesfråga. Vi tillhör de som
opponerar oss och ser på krig och klimathysteri som makt- och geopolitik.
Därför följer vi med intresse om Trump förmår ändra USAs i vårt tycke
tidigare farliga politik. Mot bakgrund av allt tidigare taskspel vi beståtts
med, accepterar vi att Trump strider med samma vapen.
Vi begär inte att alla ska hålla med, men vi kräver av seriösa media och
framförallt av Sveriges Radio/TV att nyhetsförmedling skildrar allt som
sker. Annars betraktar vi dem som oseriösa.
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MÅNADENS CITAT
”Idag överför vi inte bara makten från en administration till en annan …..
Vi överför makt från huvudstaden tillbaka till er ….. folket…………….
Vårt lands bortglömda män och kvinnor kommer inte längre att vara
bortglömda……. Mödrar och barn fast i fattigdom i våra innerstäder,
söndertrasade fabriker……ett undervisningssystem som badar i pengar, men som
lämnar ……studenter utan kunskap. Och brottsligheten, gängen och drogerna
som har stulit alltför många liv och berövat vårt land så mycket outnyttjad
potential. Detta….slaktande…tar slut just nu……
Nu ser vi enbart framåt. Jag kommer att slåss för er med varje andetag jag
tar….hämta tillbaka era jobb….återupprätta våra gränser….bygga nya vägar
….flygplatser….järnvägar……och få folk från bidrag och ut i arbete.………..
Vi kommer att eftersträva vänskap ……med världens nationer…erkänna varje
nations rätt att sätta sina intressen främst….inte tvinga på någon vår
livsstil….utan….skina som ett exempel för var och en att följa…..
Vi kommer att förnya gamla allianser och bilda nya och förena den civiliserade
världen mot radikal islamisk terrorism…….Vi måste uttrycka våra åsikter öppet,
ärligt debattera våra meningsskiljaktigheter, men alltid eftersträva solidaritet….
Vi tänker inte längre acceptera politiker som bara pratar men inte gör
någonting…..Vi står vid födseln av ett nytt årtusende, redo att avslöja rymdens
hemligheter…befria jorden från sjukdomars misär och nyttja morgondagens
energier, industrier och teknologier. Gud välsigne er……..”
Månadens citat är inte hämtade från en svensk politikers tal. De handlar
inte om Husby, Angered och Rosengård, inte om den fridolinska skolan, inte om
rysshat och ängsligt bevarande av odemokratiska allianser och ohållbara
energiintressen. Det ovan av oss redigerade talet hölls 20 januari av den
nytillträdde amerikanske presidenten, om vad han vill åstadkomma. Den som
räds radikal förändring och detta nya ledarskap, redigerar säkert hans tal
annorlunda. Vi påstår heller inte att vår redigering är korrekt. Vi påminner bara
om att vår kristna tradition påbjuder att inte endast se grandet i den andres öga
utan också balken i sitt eget. Good bless you!

MÅNADENS GÖTEBORGARE
- Det står inget om Donald Trump i Göteborgsposten idag.
- Är han göteborgare?

MÅNADENS VÄSTERÅSARE
Att 95% av tågen ska komma i tid 2020 är väl inte konstigt – om de startar idag.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä.
avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras”
”För övrigt anser vi”, att en reform utan en reform av penningväsendet
inte är någon reform. Det sa USAs utrikesminister William Jennings Brown
redan 1896. Följ noga den fortsatta utvecklingen uppmanar dig
Lars-Olof (LO) Landin (adress, e-post, telefon nedan)
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