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VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Trovärdig information finns i media
som vårt. Finansierade av läsare,
som läser därför att vi inte är betalda
för det vi skriver utan dold agenda.
Är Du med oss stöd oss för
nytänkande med humanism och
etik som grund till plusgiro
231666-9. Årsavgift 100:-TACK PÅ FÖRHAND.

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA - RMH
RMH www.metabolhalsa.se

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

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 600 bet. medlemmar.
Trots alla hälsovinster framhärdar
skolmedicinare i varningar mot
kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid varit
socker. Gå med i folkrörelsen för
metabol hälsa. Välkommen!

I denna utgåva;

FORSATT REFORMATION

* Inbjudan årsmöte 11 maj sid 2
* Jakten på Palmes mördare
har äntligen börjat.
* Medborgarandel skrotar
bidragssystemen och
byråkrater friställs.
* Donald Trump uppfyller
vallöften.
* Du sköna nya värld –
Sakernas Internet

Med detta debattinlägg i Kyrkans
tidning vill vi inleda en dialog om
Svenska kyrkans framtida roll. LÄS
HÄR:
http://www.kreaprenor.se/pdf/Reformationen%20av
%20kyrkan%20måste%20fortgå%2020180125.pdf

Följ Kreaprenörs projekt

Ska Svenska kyrkan (6,2 miljoner
medlemmar) behålla sin roll som
ledande samhällsbärare måste hon
samla ALLA kristna – INTE BARA
de troende. Fortsätt anmäla
intresse att delta i dialogen;
Mailto:lo.landin@ebc.se

HJÄRNANS Frihet

PRESS-STOP

http://www.creapreneur.se/PROJEKTHjarnans-frihe.html

Bortom ARBETSLINJEN?
http://www.creapreneur.se/PROJEKTFrihet-bortom-A.html

Kina gör officiellt uppseendeväckande uttalande; ”Väst är bara en
liten bråkdel av världen och inte i
närheten av den globala representant
det en gång trodde sig vara.”
Läs här:

https://anthropocene.live/2018/04/01/ettannu-farligare-kallt-krig/

INBJUDAN ÅRSMÖTE

integritet och existentiella frågor i
Medvetandeeran.

Fredag 11 maj inbjuds alla,

* BORTOM ARBETSLINJEN
* HJÄRNANS FRIHET

medlemmar och blivande
medlemmar, till årsmöte
i föreningen Kreaprenör@
i Tullhuset på Dalarö.
Anmäl dig redan nu till
kreaprenor@ebc.se
Kostnad: Årsavgift 100 kr betald.

Mötet fortsätter på eftermiddagen
med två workshops om dessa
projekt under ledning av Stig
Zandrén och Robert Näslund.

Vi börjar med gemensam lunch
kl 11:30 för alla som vill i
Tullhusets matsal och bar,
Odinsvägen 6A, som du betalar
själv.

Hjärtligt välkommen till Dalarö
fredag 11 maj. Kommer du med
egen bil kör du mot Nynäshamn
och tar sedan av mot Dalarö efter
Haninge C. Åker du kommunalt tar
du pendeltåg till Handenterminalen
och går sedan till buss 839 till
Dalarö.

Årsmötet börjar kl 12:30
med stadgeenliga
årsmötesförhandlingar
Kreaprenör är i ett expansivt
skede. Intresset för våra projekt
ökar. Sociala media används och
nya allianser skapas. Under
verksamhetsåret har projekt
FORUM Frisk gått över i
Riksföreningen för Metabol Hälsa.

PRESS-STOP 2
Fake-news är inget nytt. Tidigt har
KreaprenörNYTT delgett våra läsare
fakta kring världens kanske hittills
största officiella lögn. Nu kommer
ytterligare information om det
officiella undanhållandet av
information kring vad som
verkligen hände före och efter
11 september 2001.

Ta del av verksamhetsberättelse och årsbokslut här;

http://www.kreaprenor.se/pdf/2017%20Års
redovisning%20föreningen%20Kreaprenör.p
df

Läs här:
https://newsvoice.se/2018/04/
05/massmigrationen-nielsharrit/

Årsmötet fortsätter kl 13:30
Workshops om våra projekt
Under året har vi formulerat och
organiserat våra två andra projekt,
som båda handlar om identitet,
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VEM SKA SKAPA VÅRA
SCHWEIZISKA FRANC?

med folkomröstningen som då
fastställde detta, som del av den
federala konstitutionen i
Schweiz”.

Vollgeld-initiativet i Schweiz
www.vollgeld-initiative.ch
presenterade 22 mars sin
kampanj inför en planerad
folkomröstning i sommar.

Penningproduktion tillhör
offentlig sektor. VollGeldinitiativet kräver att makten att
ge ut nya pengar tillhör
schweiziska Nationalbanken.
Privata kommersiella banker får
även i fortsättningen sköta både
utlåning, betalning och kapitalförvaltning. Fullpengarinitiativet
gör att pengar blir en offentlig
tjänst vars utgivning gynnar
allmänheten genom att
Nationalbanken mot ränta lånar ut
nya pengar till affärsbankerna,
som i fortsättningen inte får
skapa nya pengar.

Initiativtagarna ställer en viktig
fråga till de schweiziska väljarna;
Vem ska få producera schweiziska
franc? Skall det vara som nu
privata kommersiella banker som
UBS och CS, som arbetar i sina
aktieägares intresse? Eller ska
Nationalbanken med ansvar för
landets ekonomi ensam skapa nya
pengar?
Initiativet om fullpengar (Vollgeldinitiativet) ställer en central fråga:
Vem ska ha privilegium att
producera nationens pengar, som
är knutet till ett stort socialt
ansvar? Vem ska ha förmånen att
dra nytta av skapandet av pengar
och ta in miljarder i vinst?

Idag ger två stora schweiziska
banker UBS och CS själva ut cirka
hälften av våra nya elektroniska
pengar. De ägs till 60-80 % av
utländska investerare. "Det är
oacceptabelt att utländska banker
tjänar pengar på vår valuta",
säger tidigare bankiren Sergio
Morandi, som numera samordnar
arbetet i VollGeld-kampanjen.

De privata kommersiella bankerna
har ansvar för att aktieägarna får
maximal vinst. Borde det inte
vara en institution som Nationalbanken som har ansvar för
landets övergripande
penningtransaktioner?
En av initiativtagarna till VollGeldinitiativet Dr. Reinhold Harringer
svarar: ”Initiativet vill överföra
rätten att ge ut pengar till
Nationalbanken, så som det borde
ha varit redan 1891, i enlighet
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MEDBORGARANDEL

vänsterfolk och miljardärer som
Richard Branson, Elon Musk och
Mark Zuckerberg. Vitsen med UBI
är att på ett snällt och effektivt
sätt ta hand om alla dem som inte
lyckas i arbetslivet. Den gruppen
väntas öka.

- det radikala sättet att bevara
samhället skriver Peter
Benson, aktieanalytiker SvD
Det var den konservative
järnkanslern Otto von Bismarck
som grundlade den första
välfärdsstaten för 150 år sedan.
Han såg det som bästa sättet att
lindra vanligt folks oro för
industrisamhällets omvandlingstryck och mota det
kommunistiska spöket i grind. När
dagens samhälle behöver botas
från oro för massiv strukturomvandling är medborgarandel
den kanske bästa
läkemedelskandidaten.

▪ Minst var tredje arbetstillfälle är
hotat av automatisering, AI och
robotisering.
▪ De nya jobb som skapas lär
antingen vara lågproduktiva med
extrem lönepress eller så
högkvalificerade att endast ett
fåtal klarar dem.
▪ Extra dystert är det utanför
storstäderna och i svaga grupper
som invandrare och lågutbildade.
Italien är det land som kanske
bäst visar att något nytt måste till
när legitimiteten för det rådande
systemet har körts i botten.
Matteo Renzi blev senaste valets
stora förlorare och hans PD-parti
var det enda som kan räknas som
både seriöst och mainstream. PD
fick förtroende av cirka 14
procent av röstberättigade
italienare. Övriga 86 procent
valde sofflocket eller partier som
är extrema.

Medborgarandel eller som de
flesta ännu säger medborgarlön
är på engelska Universal Basic
Income, eller UBI ”for short”.
Vad är UBI?
▪ Ett bidrag som ger tillräckligt att
leva på. Om än snålt.
▪ Omfattar alla vuxna medborgare
vare sig man är luffare eller
miljardär.
▪ Med UBI kan nästan alla andra
bidragssystem skrotas och alla
dess byråkrater friställas.

Det är talande att många i Bryssel
såg Silvio Berlusconis parti som
en positiv kraft i jämförelse med
övriga valvinnares stora EUskepsis. Det är också talande att
italienska valets stora vinnare
Femstjärnerörelsen gillar UBI.

Intresset för UBI är stort och
brokigt. Tidiga förespråkare var
exempelvis Martin Luther King
och Milton Friedman. Nu
förespråkas UBI av både
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Kanske har de läst nyckelmeningen i di Lampedusas bok
”Leoparden” som handlar om hur
en samhällskultur förstörs om den
inte vill anpassa sig till stora yttre
förändringar? ”Om vi vill att allt
ska förbli som det är, så måste
vi ändra på allting.”

▪ UBI blir väldigt dyrt om man inte
samtidigt ändrar på hela
bidragssystemet.
▪ Kräver radikala beslut från
politiker med starka mandat.
▪ Praktiskt svårt att genomföra
och bantad byråkrati möter starkt
motstånd från särintressen.
▪ Osäkert utfall. Blir dagdriveri ett
stort problem som urholkar
skattebasen?

UBI är ju en radikal förändring
som syftar till att bevara och
”framtidssäkra” vårt
samhällssystem. Fördelarna är:

Är UBI genomförbart? Politiskt ter
det sig i dag ogenomförbart. Vi
ser ingen ny Bismarck som både
är framsynt och djärv och har
mandat att genomföra radikala
förändringar.

1. Ökad trygghet och frihet för
individen, även de som inte har
lätt att konkurrera på
arbetsmarknaden.
2. Ökad effektivitet när byråkratin
bantas.
3. Ger mer kraft åt civilsamhälle,
landsbygd, kreativitet och
innovation.

Är UBI även ekonomiskt
otänkbart? Nej faktiskt inte!!!

Visionen är att vi i framtiden kan
leva i ett slags ”digitalt antikens
Aten”, där självständiga
medborgare som inte vill
förvärvsarbeta kan ägna tiden åt
kultur, idrott eller mänsklig
samvaro medan grovgörat görs av
robotar i stället för slavar.

I boken ”Utopia for realists” gör den
nederländske författaren och
historikern Rutger Bregman upp med
några av vår tids föreställningar om
vad som är möjligt eller inte samt

Varför har UBI anhängare hela
vägen från vänster till höger?
Antagligen för att UBI både
rimmar med liberala principer
och skapar en social trygghet.
Givetvis finns det också många
problem.

beskriver vad som sätter ramarna.
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ensamt fyllo i förorten.
Titta nu på denna tysk-franska
samproduktion från 1996, som visats
för miljontals tittare på kontinenten,
men som varken SvT eller TV4 visat.
Den har i beskuren form visats på
TV8. Här ser du den i obeskuren
form;

KOMMER PALMEMORDET
ATT LÖSAS EFTER 32 ÅR ?

https://www.youtube.com/watch?v=87LEs7
LbhOQ4

OM MILJÖFÖRSTÖRINGEN
De viktigaste miljöförstörande
verksamheterna är det
industriella jordbruket med
jordutarmning och med alla dess för
människor inkompatibla gifter.

Chefsåklagare Krister Petersson
är noga med att uttala sitt efternamn
Pe(eee)tersson och är noga med att
han stavar Krister med K.

Det vore klädsamt om man i den
officiella debatten lyfter fram det
som alltfler börjar förstå är de
allvarligaste hoten mot vår miljö.

Det kan man förstå, eftersom han
2017 tog över Palmeutredningen.
Först efter 32 år är det möjligt i
Sverige att lägga en av de stora
officiella lögnerna till handlingarna.
Åklagarens namne, framlidne
Christer Pettersson (med Ch och två
t i efternamnet) är inte längre någon
trolig mördare. De förhörsmetoder
som polisen använde för att få
honom fälld kritiseras nu öppet i TV.

Läs gärna Lars Berns klargörande
artikel nedan. Säkert retar den
många, men vågar man inte sticka ut
och göra någon arg, gör man heller
ingen glad;
https://anthropocene.live/2018/03/03/svds
-osmakliga-pahopp-pa-natverket-klimatsans/

HEJ FANTASTISKA LENA
”Fantastiskt att Kreaprenör®
håller ut och för fram vikten av
historia och av att bilda sig.
DEMOKRATI ÄR INTE MÖJLIG
UTAN BILDADE MEDBORGARE.
Men tyvärr står inte bildning högt
i kurs.

Krister Petersson är säker på att
mördaren kommer att hittas. ”Vi
gräver på lite andra ställen.”
Framförallt har man gått ifrån den
tidigare unika undersökningsmodellen, uppfunnen av Hans
Holmér, att först sätta upp en teori
om vem som sköt och sedan leta
efter bevisen som stöder teorin.
Istället arbetar man på klassiskt vis
genom att utgå från brottsplatsen
och vittnena där för att hitta
gärningsmannen. Först när denne är
hittad undersöker man om det finns
grupperingar bakom.

Se #PASG 2018 och SPRID
GÄRNA!” Hälsar LENA – en av
våra många fantastiska läsare.
OBS! Google och sociala media
sprider kunskap – inte bildning.

Man arbetar förutsättningslöst utan
den förutfattade meningen att
politiska mord i Sverige utförs av ett
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UPPFYLLER VALLÖFTEN ?

Den förra ledarduon i USA
Obama och Clinton lovade fred,
men levererade fler krig än
någonsin.
Main-stream-media bör sluta
vanära Trump och sköta
demokraternas valkampanj för att
istället börja skildra vad som
egentligen händer.

Politiker som uppfyller vallöften är
ovanligt. Mycket snack före val
och liten verkstad efter. Donald
Trump, alla main-stream-medias
hatobjekt, gör skillnad.

Vi älskar inte Trump, men fairplay och spelregler. Alla som
hävdar att Trump bara ljuger
ska komma ihåg att en allmänt
erkänd regel hur man ser att
en politiker ljuger är att hen
rör på läpparna. Washington
är inte ett träsk – det var en
hajbur långt före Trump. Den
som inte hajat det torskar.

Vi minns hur han i den första
valdebatten med Hillary Clinton
fick frågan om han skulle
acceptera valresultatet om Clinton
vann. Han svarade ärligt ”att det
får vi se” eftersom han trodde att
valet skulle bli riggat. Han fick
otroligt med kritik. Så odemokratiskt, så ojuste mot historiens
bästa demokratiska system.

”Sakernas Internet”
(=The Internet of Things)
En översättning av journalisten
Jon Rappoports artikel 26 mars
2018

Det tog inte många timmar efter
valet förrän förloraren Hillary
Clinton och hennes main-streamfan-club vägrade erkänna
resultatet. Och sedan dess ägnas
all tid åt att vanära presidenten.

”Sakernas Internet” är egentligen
en absurd idé. Den passiverar och
försätter människor i trance. Men
just nu rullas idén ut - att koppla
upp alla tillgängliga saker i hela
världen på Internet. Livet
automatiseras steg för steg för en
stor del av befolkningen.

Men han är populär bland sina
väljare, eftersom han försöker
hålla sina vallöften – se till att
NATO:s medlemmar betalar sina
avtalsenliga avgifter (borde de
inte göra det?), se till att ändra
avtal som är dåliga för USA (vilka
statschefer gör annorlunda?) och
reglera invandringen (vilket
numera alla gör!).

Bilen kör dig. Kylen beställer vad
du ska äta. Luftkonditioneringen
bestämmer innemiljön.
Brödrosten rostar perfekt. Hela
hemmet drivs med algoritmer och
bestämmer hur mycket energi du
kan använda och när.
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Du blir en åskådare. Passivitet är
som hypnos.

Många har inte ”Sakernas
Internet hemma”. Detta faktum
kommer att skapa en ny klass.
Med utökad (automatisk) kontroll
uppbackad av Staten, får en
priviligierad grupp en känsla av
formidabel kontroll.

Varför bry dig om vad som händer
utanför din bubbla? Så länge allt
fungerar, är allt bra.
Naturligtvis, när din hälsa
försämras, bl.a. beroende på
införandet av trådlöst 5G,
kommer den nödvändiga men
skadliga tekniken som behövs för
”Sakernas Internet”, som
samtidigt kontrollerar dig och dina
symtom, att ordna dina
läkarbesök. Men, du behöver inte
lämna hemmet. Diagnoserna
visas på skärmen och giftiga
mediciner levereras till dörren.
Läkemedel som passiviserar dig
ännu mer.

Hypnos befriar personer från att
välja. När man är tillräckligt
passiv får man förslag från sin
artificiellt intelligenta miljö.
”Jag är här, jag ger dig
service, ger dig det du
behöver. Jag bestämmer vad
du behöver och gör dig lycklig.
Genom att göra mindre och
mindre får du mer och mer…”
Om du säger att detta händer ju
redan, har du rätt. Men med
”Sakernas Internet” kommer
skillnaderna att öka dramatiskt.

Nej, nej. Detta kommer inte att
hända imorgon. Men det finns i
planen för ”Du sköna nya värld”.

I ett bredare perspektiv kommer
den hypnotiska affärsidén –
trance kombinerat med förslag –
att revolutionera mänskliga
relationer. Interaktion kommer att
ske på allt lägre energinivåer.
Innehållet i framtidens
kommunikation kommer att få
dagens Facebook-konversation att
kännas som om den var på
universitetsnivå.

Ambition? Framgång? Önskan
att lyckas? Dessa tidigare
kvaliteter kommer att minska i
betydelse. Behövs inte. De
behövdes bara för att ta oss till
den punkt där tekniken tar över.
Och om du tror att de nuvarande
utbildningssystemen är
irrelevanta, föreställ dig då vad
det skulle betyda när ”Sakernas
Internet hemma” tar över. Om du
kan luta dig tillbaka och låta livet
automatiseras, varför behöver du
då lära dig någonting
överhuvudtaget.

Och det är gott nog. Om du vill
att dina barn och barnbarn ska
flyta passiva i ett elektronisk dött
hav.
Om inte, bryt trancen och
återinstallera de gamla
dygderna. Ambition!
Framgång! Önskan att lyckas!
Oberoende och självtillit!

En gång hade vår egen
överordnade förmåga en knapp
för att sätta på alla saker hemma.
Men nu behövs den inte längre.
Hemmet är på hela tiden. Går inte
att stänga av. Vem bryr sig?

Medan ”Sakernas Internet” vinner
mark kommer de som accepterar
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Kräv att ämneslärare har
minst C i ämnet de ska
lära ut (L).

utvecklingen att börja tro att
sakerna runt om dem ser,
upplever och tänker. Dessa
människor kommer att utveckla
en egen metafysik, där de
upplever att Saker har ett
medvetande, lever och vet allt.
De kommer att ta trance till nya
nivåer och uppleva hypnotiska
erbjudanden som gudomliga.
Erbjudandets makt växer. Så har
det alltid varit. I medvetslös
trance blir erbjudanden för
troende ultimata sanningar på
en ny Vatikan nivå.

Ingenting för oss som gick i
skolan förr, när C betydde
underkänt. Men sedan kom
dekadensen i skolan. Kom man
inte in som elev kunde man alltid
söka som lärare, eftersom det
blev brist på lärare.

Böneutrop från minaret
Ebba Busch Thor är emot. Jan
Björklund är för. Stefan Löfven
tycker det är OK i områden där
ingen hör. Svensk politik är sig
lik.

HUR KUNDE DET BLI
SÅ HÄR?

”PRAETERERA CENSEO
CARTHAGINAM 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”
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 decennium som
går.

Att le på bild är ett tämligen
nytt fenomen. Att visa tänderna
tolkades länge som brist på
självkontroll, vilket bara fyllon,
dårar och mindre begåvade
ägnade sig åt.

Och så huvudregeln. Du behöver
inte tro på våra rykten. Bara
sprid dem.

Praktisk matlagning
Lägg ut lökarna på nätet och få
dem hackade.

Ha en bra månad. Vi ses väl på
årsmötet 11 maj?

Storsnackaren
Han hade sylen i vädret hela
mötet.

Lars-Olof (LO) Landin
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