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Kreaprenör® - kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran sprider kunskap om ”vad som verkligen händer” i vår tid
och om ”sånt vi vet att vi inte vet”.

I denna extrautgåva
– Anmäl dig till Kreaprenörs höstmöte fredag 10
november. Läs inbjudan på sid. 2.
Följ Kreaprenörs projekt om Hjärnans frihet och
om Frihet bortom Arbetslinjen;
HJÄRNANS Frihet

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

Frihet bortom Arbetslinjen

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html

UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se www.Forumfrisk.se www.Sverigesvarar.se
Sanningens framtid finns i media du just nu läser, finansierade av läsare, som
läser eftersom vi inte är betalda att skriva det vi skriver och saknar dold agenda.
Är Du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
till plusgiro 231666-9. Årsavgiften är 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.

RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - RMH
RMH www.metabolhalsa.se grundades på Dalarö 2017 och arrangerar i
Stockholm en heldagskonferns om Metabol Hälsa lördag 25 november.
Anmälan till konferensen görs på RMHs hemsida.
Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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VÄLKOMMEN TILL KREAPENÖRS HÖSTMÖTE OM FRIHET

Många kan vittna om åsiktsförtrycket i Sverige mot personer med avvikande
uppfattning. På Kreaprenörs höstmöte 10 november ger oss samhällsdebattören
Lars Bern och forskaren Jacob Nordangård sina perspektiv på MÄNNISKANS
FRIHET. Kreaprenör vill på detta sätt inleda en revolt för individens och tankens
frihet.
”I Sverige har vi varit naiva”, sa statsminister Stefan Löfven i november
2015, utan att uppenbarligen själv förstå hur rätt han hade. Efter det har denna
naivitet avslöjats ideligen. Hesa Fredrik går igång - av misstag sägs det.
Samtidigt upphör alla viktiga telefonlinjer att fungera (av misstag?) - nummer
svenska folket ska ringa vid stor fara. Nyligen stängde någon SL:s digitala
resesystem i rusningstrafik, en betydande del av vår huvudstads infrastruktur
släcks ner. Misstag – eller test hur naiva vi är?
* Kreaprenör ger nya perspektiv på hur vår frihet hotas.
Personer med avvikande uppfattning blir inte publicerade och förlorar sina jobb.
Läkare, som uttrycker att statliga rekommendationer om livs- och läkemedel är
skadliga för deras patienter, blir av sin legitimation. Etablerade - av några få
personer ägda och kontrollerade media - har i realiteten abdikerat från sin roll
att objektivt granska makten och har istället blivit maktens propagandaapparat.
I skrivande stund visar det sig att det är riskfritt att begå forskningsfusk, som
innebär att människor utan informerat samtycke får lida och kanske dö av den
forskning de utsätts för. Forskarna kommer undan med en varning.
* Kreaprenör vill ha debatt om och skydd mot oetisk forskning.
ANMÄLAN: Höstmötet hålls fredag 10 november på Företagsekonomiska
institutet (FEI) i Stockholm. Gemensam lunch kl 12:30 i FEIs matsal
Kammakargatan 10. Mat /både kött och fisk/ samt dryck för ca 100 kr, som du
betalar själv på plats.
Möte med föredrag och efterföljande diskussion kl 13:30-17 i FEIs lokal
Kammakargatan 14. Medlem 100 kr. Icke medlemmar 250 kr. Vill du bli medlem
i Kreaprenör kostar det 100 kr.
Anmäl dig snarast till kreaprenor@ebc.se och betala samtidigt mötesavgift
enl .ovan till plusgiro 231666-9. OBS! Meddela om du avser att delta i lunchen.
Begränsat antal platser. Regeln ”först till kvarn” gäller. Välkommen!
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EN OBEKVÄM SANNING
Så heter vice presidenten Al Gores bok och film om global uppvärmning. Idén
fick han som student hos forskaren Roger Revelle på 1960-talet. Numera satsar
USA 4,7 miljarder dollar om året på denna idé, som Revelle själv började tvivla
på före sin död 1991. Men Al Gore har trummat vidare och fick 15 år senare
Revelles Award för sitt arbete för en idé, som upphovsmannen själv således inte
längre trodde på.
I denna film berättar grundaren av The Weather Channel i USA John Coleman
historien om hur en obekväm sanning har blivit en gigantisk inkomstkälla för
forskare världen runt, som tävlar om att bevisa något som kommer att visa sig
vara totalt fel. ”Men vad kan stoppa 4,7 miljarder dollar årligen”, frågar John
Coleman i slutet av filmen. Och han svarar själv. ”Tiden kommer att visa hur fel
idén är. Men i avvaktan på kommande hårda vintrarnaommer skattebetalarnas
miljarder världen över att hålla en alltmer obekväm idé vid liv ett tag till.”
Varsågod, här historien om en politisk jättebluff https://youtu.be/RrQxidb4xSQ

SÅ FRODAS DEN NYA ELITEN
Att det var olämpligt att utse Tomas Bodström till landshövding insåg de flesta.
Även regeringen till slut. Att Bodström själv inte gör det är uppenbart och
begripligt, eftersom han är en utmärkt representant för den nya
ekonomiskpolitiska elit, som inte vet vad förtroende betyder.
I ett land med parlamentarisk demokrati accepterar man, att om någon har en
position i ett parti och väljs under demokratiska former, så har denne rätt att
inneha de positioner som erbjuds. Men förtroende inom den egna gruppen
innebär inte att majoriteten invånare hyser samma förtroende. Det kan vara
svårt att förstå, särskilt för dem som inte vet vad förtroende betyder. Att ha
suttit som styrelseledamot i ett bolag som förvaltat pensionärers pengar, och när
bolaget förskingrat dessa medel, gör personen olämplig som landshövding under
den tid utredning pågår. Tomas Bodström är jurist och borde förstå det. Han
anser sig inte ha gjort något formellt fel, och det kan naturligtvis vara helt sant,
men innan förhållandena är till 100% utredda är man naturligtvis olämplig att
vara förtroendevald och särskilt som landshövding, som kräver brett förtroende.
När vi läser att Tomas Bodström under sin tid i försäkringsbolaget Allras styrelse
var med och beslutade om en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner, förstärks
inte förtroendet för honom, utan snarare den misstro som många av oss hyser,
som länge anat att Bodström inte har tagit heller detta jobb för att han drivs av
en önskan att göra gott, utan mera av att hans politiska position kan utnyttjas
för att ta alla uppdrag som det går att tjäna pengar på utan större arbetsinsats.
Så frodas den nya ekonomiskpolitiska elit, som lyckligtvis möter allt större
folkligt motstånd i Sverige, Europa och i USA. I Sverige kritiserar vi gärna andra
för att vara korrupta. Men det torde finns få länder, där vänskapskorruption och
en subtil form av åsiktsförtryck är så utbrett som i Sverige.
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VÅR TIDS MANHATTANPROJEKT?
Den 16 juli 1945 sprängdes den första atombomben. Forskningen om atomenergi
förändrade den globala geopolitiska ordningen. USA kom först genom sitt s.k.
Manhattanprojekt och använde bomben för att få Japan att kapitulera i andra
världskriget. Därefter har inga länder med kärnvapen varit i krig med varandra en terrorbalans mellan kärnvapenmakter.
Idag sitter forskare runt om i världen och funderar hur man skall utnyttja den
nya AI-tekniken – artificiell intelligens. Nyligen varnade president Putin för att
den som får övertaget på AI-området kommer att styra världen, precis som USA
1945.
- Putins varning säger mig, att här pågår en intensiv kapplöpning mellan
världens maktcentra i väst och öst, om att bli den som först skaffar sig teknik för
att kunna ta kontroll över tankens frihet och att skapa system som är
intelligentare än människor i någon bemärkelse, vår tid Manhattanprojekt,
skriver Lars Bern i sin Anhropoceneblogg;
https://anthropocene.live/2017/10/11/var-tids-manhattanprojekt/

HÅLL KÄFTEN
Man kan fråga sig varför Saudiarabiens ledare besöker Moskva och varför Saudi,
som varit en av USA:s viktigaste allierade under snart ett sekel, har börjat köpa
ryska luftvärnsrobotar. Varför NATO-medlemslandet Turkiet under president
Erdogan köper ryskt har vi börjat tro oss förstå. Att Kina och Ryssland
systematiskt ökar på sina guldreserver för att konkurrera med den amerikanska
petrodollarn om det ekonomiska världsherraväldet är inte svårbegripligt. Och att
USA har stora relationsproblem är uppenbart. Att i det läget, som liten nation
med starkt behov av goda omvärldsrelationer, ta ställning i ena eller andra
riktningen är oklokt.
Vi erinrar oss den norske kungens Håkons svar till Norges störste eldsjäl i
modern tid Björstjerne Björnson, när denne i samband med andra världskrigets
utbrott skrev till kungen ”att nu måste vi hålla samman”.
Kungen svarade: ”Nej, nu måste vi hålla käft”.

ÖGA FÖR ÖGA
Enligt NATO provocerar Ryssland väldigt mycket. Sverige är inte med i NATO
men militärövade i månaden som gick på svenskt territorium med NATO.
Motståndaren i övningen sägs ha varit en fiktiv fiende från öster.
Uttrycket ”fiktiv fiende” påminner oss om pokerspelarna, som ansåg att en vid
bordet fuskade. Om denne uttalade sig en av spelarna så här: ”En här vid bordet
fuskar. Jag nämner inga namn, men fortsätter han blir han av med andra ögat
också”. Det går inte en dag utan att Ryssland mobbas i etablerade, USA-vänliga
media. Det är inte bara dålig utrikespolitik, det börjar bli både enformigt och
synnerligen enögt.
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HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?

”Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global
värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras,
etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att
genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer
ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande
kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?”
Det skriver Lars Bern som avslutning på sin artikelserie om ONDSKANS
IMPERIUM på Anthropocene. https://anthropocene.live/2017/10/07/ondskans-imperium-epilog/

VAD ÄR POPULISM?
Inte när man på sakliga grunder ifrågasätter GLOBALISM, utan när man som
Stefan Löfven i en ekonomisk debatt i Riksdagen ifrågasätter Ulf Kristerssons
ekonomiska resonemang med argumentet att ”jag kan ju som en enkel svetsare
läsa siffrorna bättre än han som är ekonom”.

EN NUTIDSKOLLISSION
Hen kom ut ur garderoben och gick rakt in i väggen.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINAM 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 Kartago 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. Och han får alltmer rätt för var dag som går.
Du behöver inte tro på våra rykten. Bara sprid dem hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
(adress, e-post, telefon nedan i sidfoten)
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