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

I denna utgåva;
Fortsatt reformation,
hoten mot de fria orden,
integrationen och ryss-skräcken.
Följ också Kreaprenörs båda projekt om
HJÄRNANS Frihet http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
Bortom ARBETSLINJEN? http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html
UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VÅRT BLIR ALLT VIKTIGAR
www.Creapreneur.se
Framtidens mest trovärdiga nyheter finns i media du just nu läser, finansierade
av läsare, som läser därför att vi inte är betalda för att skriva det vi skriver
och inte har någon dold agenda.
Är Du med oss behövs ditt stöd 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 grundades på Dalarö i juni 2017 och har redan
570 betalande medlemmar. Trots självklara hälsovinster framhärdar rader av
skolmedicinare i varningar mot kolhydratsnål kost och mättade fetter, när
problemet alltid har varit sockret. Är de rädda för att människor ska bli för
friska? Gå med i folkrörelsen för metabol hälsa. Välkommen!
Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
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En av Sveriges största kreaprenörer är död

En kreaprenör tänker med både hjärnan och hjärtat.
Ingvar Kamprad gjorde det och blev också mycket
framgångsrik i en tid, när industrisamhällets entreprenör
successivt ersätts med kreaprenörer.
Hans råd till studenter i Lund 2001 är talande för hur en
kreaprenör tänker;
• Kompensera dina brister. Vet att du har många.
• Misstro dem som kan och vet allt.
• Var alltid på väg. Nöjdhetskänsla är ett sömnpiller.
• Se upp med erfarenhet. Hindrar dig att tänka annorlunda.
• Varför är ett bra ord.
• Se till att ha din arbetsplats nära verkligheten.
• Arbeta positivt, Det negativa ger dig bara magsår.
• Tillstå dina fiaskon och försök inte bortförklara.
• Lär dig skilja mellan verkliga och inbillade behov.
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REFORMATIONEN AV KYRKAN MÅSTE FORTGÅ

Med ett debattinlägg med denna rubrik i Kyrkans tidning 25 januari 2018
vill vi starta en dialog om Svenska kyrkans samhällsbyggande roll.
Vill Svenska kyrkan behålla sin roll som ledande samhällsbärare
i en sekulariserad tid måste hon kunna samla ALLA kristna –
inte bara de troende.
LÄS HÄR:
http://www.kreaprenor.se/pdf/Reformationen%20av%20kyrkan%20måste%20fortgå%2020180125.pdf

LÄS OCKSÅ EN KRISTEN SÖKARES BEKÄNNELSE
Jag tror på ett evigt liv i ett oändligt universum.
Jag tror ock att Jesus, tidigare än andra fick insikt
om evolutionen och människans medvetande.
Jesus var född av Maria från Galileen,
pinades under Pontius Pilatus,
korsfästes och dog martyrdöden för sina insikter.
Några av hans samtida såg i honom en övermänniska,
som övervinner döden och skänker evigt liv.
Hans gärningar har fått många, många efterkommande
att tro på en högre mening.
Jag tror ock på den heliga Ande, och….. ATT en insiktsfull kyrka i tiden, som
predikar kärlekens och medvetandets kraft, är en väg till högre insikt om
evolutionen och livet.

INBJUDAN
Ge oss dina synpunkter om vårt kristna kulturarv.
Och anmäl ditt intresse att delta i dialogen.
Mailto:lo.landin@ebc.se
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MISSADE DU DETTA

S-politikern och IT-entreprenören,
Sebastian Merlöv, luftar i Aftonbladet
(20/12) liknande idéer. Han vill ta
fram ”digitala fartkameror” som
automatiskt bötfäller människor som
bryter mot lagen på nätet, d.v.s.
även domstolars bedömning av
yttrandefrihetsbrott kan skötas av en
dator.

Håkan Boström skriver i SvD –
Det fria ordet hotat även i Sverige.
Den statliga myndigheten Vinnova
ska tillsammans med ledande
medieföretag, däribland SVT, Bonnier
och Schibsted, ta fram digitala
faktagranskningsverktyg för att
motverka ”falska nyheter” och
”filterbubblor”. Av
projektbeskrivningen framgår att ett
digitalt verktyg ska tas fram i syfte
att ”minska risken för att falska
och irrelevanta fakta når
publiken”. Grunden för all
journalistik – nyhetsvärderingen –
ska ersättas av datorer. Projektet
ska även ta fram en
”personaliseringsmotor”, d.v.s. ett
individuellt anpassat verktyg som ska
erbjuda ”nya och alternativa
perspektiv i avsikt att slå hål på
filterbubblor”. Information ska med
andra ord riktas till medborgarna i
akt och mening att påverka deras
världsbild, och i förlängningen deras
politiska värderingar.

Kina håller just nu på att ta fram
ett övervakningssystem för samtliga
sina medborgare där individen
poängbedöms bland annat beroende
på surfvanor på nätet. Ett
poängsystem som kan påverka
möjligheter till jobb- och bostadslån.
Det ska främja ett ”harmoniskt
samhälle”. I Ryssland beskylls
regelmässigt oppositionen för att gå
utlandets ärenden. Stat och medier
är i bägge dessa länder
sammanvuxna.
Vi har lätt att se de auktoritära
mönstren på bortaplan, men är
blinda inför liknande tendenser
hemma, skriver Håkan Boström.

Initiativet handlar om vår tids
demokratiska ödesfråga: Kontrollen
över informationen. Möjligheten
att ta del av olika sorters åsikter och
information är idag större än
någonsin. På 1980-talet var man
hänvisad till sin dagstidning och
landets två statligt ägda TV-kanaler.

RED. KOMMENTAR
Vi har tidigare i KreaprenörNYTT
redovisat att USA:s säkerhetstjänst i
dag har digitala verktyg för att ta sig
in i andras datorer och därifrån
skicka information utan att det
framgår vem som egentligen har
skickat informationen. Vore det inte
bättre, om Sverige nu vill vara
bättre, att istället lägga våra
skattepengar på att skapa digitala
verktyg för att skydda medborgarna
från att utsättas för bedrägeri och
även avslöja andra staters ”fake
news” istället för att fortsätta att
fungera som nyttiga idioter.

Att ”falska nyheter” skulle vara ett
stort problem har inte stöd i
forskning. Ändå upprepas detta
påstående dagligdags. Intrycket är
istället att etablerade mediaägare
och politiker känner sig hotade av att
tappa kontrollen över
informationsflödet. Samma
moralpanik, som alltid drabbar nya
media.
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OBALANSEN I SAMHÄLLETS STÖRSTA BEHOVSOMRÅDE

Var och en måste dra sina egna
slutsatser. Är Sverige 36.000
gånger rikare eller skickligare på
att ta hand om flyktingar än våra
nordiska grannar? Eller har vi
samma förutsättningar, men
Sverige är 36.000 gånger
humanare? En sak är säker, och
det har SD haft rätt i hela tiden,
vi måste lära oss att tala om
obalansen i samhällets just nu
största behovsområde.
Vårt tips; den som lyckas ta
ledningen i den diskussionen
vinner valet.

regering, av socialdemokraternas
gruppledare i Riksdagen samt av
utnämnda och självutnämnda
representanter för förorterna,
skriver PM Nilsson i Dagens
Industri. Men lyssna istället för att
fördöma. Hon är en erfaren
åklagare, som har insett att
automatvapen och handgranater,
som används i ökad utsträckning
av kriminella i Sverige, mer liknar
gerillaverksamhet än vanligt bus.
Eftersom Sverige är ett land som
gärna tillber nakna kejsare bör
man lyssna noggrant på personer
som faller i onåd, skriver PM
Nilsson. Bra skrivet!

DAGS ATT LYSSNA ?
Åklagare Lise Tamm hävdar att
vi måste lära oss av länder som
använder militära metoder för att
bekämpa tilltagande brottslighet.
För det blir hon fördömd av

Sveriges fd polischef Dan lät som
Iraks fd informationsminister Bob.
Därför har vi börjat kalla Eliasson
för Stockholms-Dan
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OM FRED OCH MEDLEMSKAP I NATO
Det folkliga stödet för svenskt
medlemskap i NATO är nere på 30%.
De borgerliga politikerna vill att
Sverige ska gå med som medlem
ändå. Den socialdemokratiska
regeringen vill inte stöta sig med
folket, utan vill arbeta som tidigare,
dvs Sverige ska vara med - utan att
vara medlem.
En majoritet av folket tror att
NATO kommer att hjälpa oss även
om vi inte är med. Om nu svenskt
territorium är så intressant att
invadera, då måste väl NATO
försvara oss även om vi inte är med.
Men om vårt territorium inte är så
intressant, då blir vi inte angripna
och då behöver vi inte vara med.
Sverige bör som ett litet land, anser
vi, måna om goda relationer med alla
och värna allianser för fred, inte
allianser för krig.

Ytterligare 100 år senare, efter att
ha lagt stora delar av Europa under
sig, bröt Hitler sitt avtal med
Ryssland och gick mot Moskva med
miljontals soldater. Även detta försök
misslyckades och Ryssland stärkte
sina positioner i Europa.
Efter järnridåns fall försökte USA
och NATO under Jeltsins tid flytta
fram sina positioner för att i akt och
mening få del av Rysslands stora
naturresurser. Även detta försök att
ta Ryssland tycks ha misslyckats.
Ryssland har under Putin stärkt
position i världen, medan USA:s roll
har kraftigt försvagats.

OM RYSS SKRÄCK

Kreaprenör tar mot bakgrund av
detta initiativ till att tillsammans med
föreningslivet på Dalarö i Stockholms
skärgård starta en dialog om fred i
Europa till minne av att det snart är
300 år sedan Dalarö och hela
skärgården 1719 brändes ner av
ryssarna. Och, förmodligen brändes
skärgården ner på grund av just det,
ett misstag.
Det och andra förhållanden och
händelser i vår del av världen under
de 300 år som gått sedan 1719 vill vi
diskutera och utreda i dialog med
historiker, forskare, diplomater,
affärsmän m.fl. inbjudna från
Sverige, Finland, de baltiska staterna
och från Polen, Ukraina, Belarus och
Ryssland.
En inbjudan att delta skickas ut när
projektet startar inom kort. Anmäl
intresse. Mailto:lo.landin@ebc.se

Einstein brukade säga att misstag
kan vem som helst göra. Men gör
man samma misstag två gånger är
man en idiot. Vad skulle Einstein ha
sagt om dem som gör om samma
misstag för fjärde gången???!!!

Inte ens under Per Albin Hanssons tid
var Sveriges försvar starkt, även om
han sa så. Egentligen har vi svenskar
sedan Karl XII:s tid inte varit särskilt
bra på krig. När Karl XII efter att ha
lagt stora delar av Europa under sig
till sist bestämde sig för att gå mot
Ryssland, då var hans tid ute och
den svenska stormaktstiden var
över. Sedan dess har Sverige
framgångsrikt varit bra på att ligga
lågt när det gäller krig till stort gagn
för civilbefolkning och välstånd.
100 år efter Karl XII gjorde
Napoleon samma misstag. Efter att
framgångsrikt ha lagt stora delar av
Europa under sig gick Napoleon mot
Moskva med 600.000 man, den
största armé världen dittills skådat.
Han kom tillbaka med 90.000 man
och sedan var hans tid ute.
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FAKE NEWS
Nej ännu är den allmänna kunskapen
hos politiker och allmänhet obefintlig.
Den etiska debatten om en av nuets
viktigaste frågor lyser med sin frånvaro.
Informationen finns egentligen bara hos
de inblandade och har utvecklats bakom
militär sekretess och ett omfattande
skyddsnät av grindvakter.

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter 29
januari slår Sveriges största MSM sitt
eget svårslagna rekord i Fake News.
DN refererar en udda undersökning
gjord av NATO-landet Estlands statsradio
ERR för NATO, om att Sverige är i fokus
för ett informationskrig. Varifrån – ja
gissa – från Ryssland förstås, som vill
påverka svenskar att inte vilja gå med i
NATO. Är vi inräknade i kampanjen?
Vi har dock svårt att känna igen oss. Vi
har inte sett mycket av det påstådda
ryska informationskriget. Däremot läser
vi dagligdags artiklar inte minst i DN,
som ingår i den betydligt mer
omfattande NATO-informationskriget för
att få Sverige att gå med i NATO.

Redan 1986 inbjöd Justitiedepartementet
till en konferens om ämnet forskning och
integritet, där Peter Westerholm, idag
professor emeritus vid Institutionen
Arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet, konstaterade att
”människors upplevelser, deras
åsikter, värderingar och detta för
oss in på områden som inte är
oskyldiga……..I grunden handlar det
här om en politisk process. Det är ett
interagerande mellan medborgarna
och de institutioner samhället byggt
upp, forskningsinstitutioner eller
tillsynsmyndigheter……. Vi har de
som gör forskningen, det är
forskarna. Sedan har vi de
forskningen utförs på. Det är
subjekten eller medborgarna.
Därefter har vi den tredje gruppen,
vi kan kalla för ’grindvakterna’, de
som ser till att det så att säga läggs
upp spärrar på vägen så att det inte
går för tokigt.”

Projekt Hjärnans frihet
NYA LIVET
Det är titeln på Fredrik Reinfeldts bok
(2016) som handlar om hans tid efter
det att han lämnat partipolitiken. Han tar
ställning mot utvecklingen av
hjärnkontroll och artificiell intelligens,
som han ser som hot mot mänskligt liv;
”Vi står inför förändringar som
kommer att påverka allt mänskligt
liv. Våra teknologiska landvinningar
rör sig framåt i ett tempo som ställer
mycket av det vi tagit för givet på
ända. Maskiner i form av datorer och
robotar är på väg att utveckla
färdigheter som tidigare beskrivits
som fantasier. Maskinerna är
skapade av människor. Vi har använt
allt vårt kunnande för att ge
maskiner möjligheter att stödja och
utveckla det mänskliga livet. Är
tanken att maskinerna också ska
ersätta människorna? Eller har vi
inte tänkt igenom det ännu?”

I oktober fick en annan fd partiledare
Håkan Juholt på pälsen av de egna

när han i Svd skrev ”att på sikt blir
Sverige en diktatur. Jag är ledsen
att säga det, men jag är 100%
säker. Den teknologiska
inriktningen håller på att
avveckla demokratin. Våra barn
kommer att leva i en
teknokratur.”
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HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?

HC Andersen skrev 1837 – i slutet

OROVÄCKANDE FÖR
MODERATER

av jordbruksepoken – ”Sagan om
kejsarens nya kläder”.
Kejsaren lät ett par skräddare sy
en klädnad åt sig av en ny, mycket
speciell guldtråd, som var så tunn att
man bara såg den om man var
intelligent. Snart såg kejsaren och
alla ja-sägarna på hovet, som inte
ville vara dummare, den fina tråden.
De beundrade också kejsarens nya
kläder sydda med den fina
guldtråden. Bara det lilla, ännu
outbildade barnet såg att kejsaren
var naken.
Nu i slutet av industriepoken talar
dagens nakna kejsare om en mycket
fin gyllene linje, som man måste
vara mycket intelligent för att se –
Arbetslinjen!
”Eftersom Sverige är ett land
som gärna tillber nakna kejsare,
bör man lyssna noga på personer
som faller i onåd”.

Det börjar gå bra för (m) igen. Då
går de båda hajarna från Carl Bildts
gamla hajbur, Lars Tobisson och
Gunnar Hökmark, in i debatten (DI
10 januari). Det bådar inte båda gott
för (m). De brukade båda vara lika
effektiva röstfångare FÖR
socialdemokraterna, som 10 egna
valarbetare.

”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.

PM Nilsson, Dagens Industri

VA FAN FÅR VI?
Leif Östling, fd ordf Svenskt Närigliv

Ett dubbelt så dyrt nya Karolinska
(förlåt oss våra sonder), Polisens
låga uppklaringsprocent (pocenten
som räknas). Arbetsförnedringen
och oförmågan att sätta fast någon
för ekobrott. (Ekobrott lönar sig,
Alltid något Östling!)

Du behöver inte tro på våra rykten.
Bara sprid dem. Ha en bra månad.
Lars-Olof (LO) Landin
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