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BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Stöd oss för nytänkande med
humanism som grund. Årsavgift
100:-- till plusgiro 231666-9.
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
eller ”det vi vet att vi inte vet”.

I denna utgåva;
* ÅRSMÖTE sid 2
* Därför växer Sverigedemokraterna sid 3

Följ Kreaprenörs projekt
HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKTHjarnans-frihe.html

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

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 700 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!

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

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

ÅRSMÖTE

Årsmötet fortsatte sedan
med två workshops.

Fredag 11 maj höll Föreningen
Kreaprenör® årsmöte i på Dalarö.

Under året har vi fortsatt att
formulera och organisera två
projekt, som bägge handlar om
hälsa, identitet, integritet och
existentiella frågor i
Medvetandeeran. Vi delade
gruppen och diskuterades dessa
projekt i två parallella workshop, så
att alla deltog i båda med kaffepaus
emellan.

Vi började med gemensam lunch i
Tullhusets nya Restaurang & Bar
Årsmötet inleddes med
stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Styrelsen
omvaldes. Protokoll finns på
hemsidan och kan läsas här
http://www.creapreneur.se/files/PDFdokument/20180511protokollkreaprenrsrsmte.pdf

Leif Sundsvik tankesmedjan
Stallarholmen redogjorde för
Stallarholmens projekt som går
på djupet i hur samhällslivet
fungerar, särskilt i det lokala
samhället. Man beskriver sig
också som en ”resebyrå” för inre
resor. Tankesmedjan inbjuder
under 2018 till inspirerande
samtal om hur människor och
lokalsamhällen kan utvecklas i
gemenskap. Läs inbjudan till
Stallarholmens möten här:

Workshopledare var Stig Zandrén
och Robert Näslund. De båda
workshopparna (2x2) redovisas
här:
Hjärnans frihet
http://www.kreaprenor.se/pdf/Worksh
ops%20om%20Hjärnans%20frihet%20
2018-05-11.pdf

Bortom Arbetslinjen

http://www.kreaprenor.se/pdf/Worksh
op%20om%20Bortom%20Arbetslinjen
%202018-05-11.pdf

http://www.kreaprenor.se/pdf/StallarholmenProg
ramSamtalsserie.pdf

En tänkbar fortsättning kan bli att
de båda projekten slås samman till
en större konferens med tema
SAMHÄLLET OCH MÄNNISKANS
EXISTENS som fortsättning på den
stora konferensen 2015 med tema
MÄNNISKANS EXISTENS OCH
FREDENS MÖJLIGHETER - läs här:

Kreaprenör är i ett expansivt
skede. Intresset för våra projekt
ökar. Under verksamhetsåret 2017
har projekt FORUM Frisk gått över i
Riksföreningen för Metabol Hälsa.
Läs verksamhetsberättelse
och årsbokslut här;

http://www.kreaprenor.se/main.asp?g
=5&r=415

http://www.kreaprenor.se/pdf/2017%20Årsredovi
sning%20föreningen%20Kreaprenör.pdf
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samma konservatism som ryms i
Moderaterna. Under 30 år i
Riksdagen har SD vuxit år från år
och ensamt punkterat svensk
blockpolitik. Det har man gjort
när man talat om deras frågor,
när man inte har talat om deras
frågor, när man exkluderar dem
och kallar dem fascister och när
man senare kopierar dem. Under
dessa 30 år har fyra av de övriga
riksdagspartierna bytt namn, bytt
ideologisk beteckning och gjort
dramatiska politiska förflyttningar.
Men om M och S kan vara lika
trofasta sina grundläggande
värderingar som SD är sina går
det nog bra till slut, skriver Heinö.

NÅGRA AKTUALITETER
EN DÖENDE VÄSTVÄRLD
Europa, en halvö till Asien, gjorde
sig själv till världsdel under
Upplysningstiden. Men nu
eroderar moral, sanning och fakta
i en döende västvärld, skriver den
amerikanske journalisten Paul
Craig Roberts. I senaste
KreaprenörNYTT refererade vi till
Kinas officiella uttalande om
samma sak. Läs här:
https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/03/mo
rality-truth-facts-exited-dying-west/

DEMOKRATI
Demokrati är ett grekiskt begrepp
för pöbelvälde, som ingen vill ha.
Det alla idag kallar demokrati
hette på grekiska RES PUBLICA
(=republik) dvs en ordnad stat,
som på de gamla grekernas tid
var en elitistisk stat.
Det man idag oftast menar
med DEMOKRATI är vare sig
pöbel- eller elitvälde, utan det
hittills bäst fungerande sättet
att vara enig om formerna för
fortsatt oenighet.

Vad är svenska värderingar?
När Dagens Industri redovisar de
olika partiernas program inför
valet och SD:s partiledare Jimmie
Åkesson deklarerar partiets
värderingar, att Sverige ska ur
EU, som är korrupt enligt honom.
Och Sverige ska inte vara med i
en överstatlig organisation utan
istället samarbeta med andra
länder som England och de
nordiska länderna. Med detta sagt
enas de båda blocken – det
blågrönsvarta och det rödgröna –
i sin kritik om att detta vore
farligt för Sverige. M+S är
överens om att västvärldens
USA-ledda globalism och

DÄRFÖR VÄXER
SVERIGEDEMOKRATERNA
I Sverige brottas vi med partiet
Sverigedemokraterna. I den stora
tidningen DN skriver Hanne
Kjöller att det beror på att SD är
bäst på missnöje. Andreas
Johansson Heinö skriver i samma
tidning att det beror på att SD är
sig likt men allt annat är olika.
Media har inte förstått, menar
Heinö, att det är en överdrift att
kalla SD fascister, men att det har
varit en önskedröm att i SD se
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därmed associerat rysshat är
bäst för Sverige.

aldrig SD heller aldrig förespråkat.
SD har istället hävdat att ”De
öppna era hjärtans-.” och
”Flyktingar välkomna-” politiken
skulle bli okristlig, när Staten inte
längre förmår ge flyktingar som
kommer tak över huvudet. Det
var inte Staten som i första hand
fixade välkomnandet i
flyktingströmmen 2015. Det var
mängder av kulturkristna. 82% av
kyrkans församlingar var aktiva i
mottagandet. Stat och kommuner
stod handfallna. Och SD växte.

Just nu ser det inte ut som om de
etablerade partierna avser att
ändra sig i dessa avseenden. Och
det gynnar SD och har gynnat SD
i 30 år.
Vi har länge tjatat om att det inte
går att tala om svenska
värderingar utan att tala om den
svenska monarkins historiska
betydelse. reformationen och den
Svenska kyrkans betydelse. Det
enda parti som i dag strategiskt
eller intuitivt drar nytta av detta
är SD.
När Jimmie Åkesson kom in i
Riksdagen iklädd folkdräkt
noterades det huvudsakligen
positivt. När biskop Brunne vid
samma riksdags öppnande
använde Storkyrkan som
plattform för ett politiskt tal, var
det splittrande. Drygt 6 miljoner
svenskar är nämligen fortfarande
betalande medlemmar i Svenska
kyrkan - världens mest kristna,
men också ett av de mest
sekulariserade länderna. Och
många kommer så att förbli om
kyrkan förmår att göra skillnad
mellan en kristen kyrka och en
sekulär stat. En stor majoritet
kyrkotillhöriga i dag är inte djupt
troende utan vi är kulturkristna.

En bra värdegrund är bra för
demokratin
De kulturkristna värderingarna i
det reformerade Europa (Norden,
Nederländerna, Schweiz), i
England och i de protestantiska
staterna i USA har de senaste 500
åren varit betydligt bättre för sina
befolkningar - både vad avser
välstånd och frihet i tanken - än
länder med katolska och
islamitiska värdegrunder.
Intressant är att den värdegrund
som tävlar med protestantismen i
dessa avseenden är
konfucianismen, som länge var
kinesisk statsreligion och
handlade om att styra Riket enligt
humanistiska ideal. Något att
framhålla i de fortsatta
kontakterna med ett växande
Kina.

Den svenska protestantiska
kyrkan har i 500 år utgjort en bra
värdegrund för att ta hand om
människors behov av andlighet
och traditioner. Kulturkristna
behöver inte någon biskop som
talar om för dem att Sverige inte
ska ha en okristen invandringspolitik. Och det har ju faktiskt

Länder som utsattes för de
kommunistiska värdegrundsexperimenten inkl. Kina under
främst 1900-talet blev de stora
förlorarna. Det kanske inte är så
farligt att knyta fastare band med
de nordiska länderna, med
Nederländerna, Schweiz och
England, som SD förespråkar.
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LOL - Laughing Out Loud

Den ohämmade globalismen
Den stora röstmagneten för SD är
att partiet är det enda i Sveriges
riksdag som inte okritiskt har
tagit parti för en ohämmad
globalism. Det finns nämligen i
praktiken ingen möjlighet att
upprätthålla den demokrati som
alla förespråkar om vi inte också
fortsätter att bygga på den grund
demokratin vilar, nämligen
självständiga nationer med lokal
självständighet, som arbetar
tillsammans för jämställdhet,
religions- och åsiktsfrihet.

FOTBOLL – ETT
HISTORISKT VANVETT?
Borde inte fotbollsmiljardärer
leverera, som det heter på
affärsspråk, istället för att ligga i
gräset och låtsas vara skadad.

Det går inte att låta 7,5 miljarder
människor rösta genom elitistiska
och ofta korrupta ombud i
överstatliga världssamfund. Det
är EU ett tydligt bevis för. Precis
som Åkesson säger, när han
enligt S och M är farlig. Den stora
förloraren med ohämmad
globalism är faktiskt lokal
demokrati på vilken all utveckling
vilar.

Ta exemplet Island mot Argentina
nyligen. Ett kallt land med
330.000 invånare möter ett av
världens hetaste fotbolls-nationer
med 43 miljoner invånare och
med superstjärnor som Messi och
Agüero i laget.

Anser man det är det faktiskt bara
SD i Riksdagen som försvarar den
uppfattningen. Men också ett än
så länge alltför litet parti till bland
de elva största partierna i förra
årets val, nämligen partiet Enhet.

Resultat = Oavgjort
I de otaliga analyserna efteråt
talas om Islands fina lagarbete.
Ingen tar i frågan varför laget där
varenda spelare tjänar som den
värsta sortens ockrare borde
kunna skapa ett bättre samspel
än en skara lågrankade spelare,
däribland en saltpaketerare, som
leds av en tandläkare?
Att avsky fotbollens miljardärer är
måhända onödigt, men att dyrka
dem mer än vad kungar, kejsare
och religiösa ledare någonsin
blivit dyrkade lär i sinom tid
framstå som historiskt vanvett,
skriver Roland Paulsen, professor
vid Lunds universitet.

Detta faktum gör att SD mycket
väl kan bli största parti i Sverige i
det förestående valet.
LÄS MER OM VARFÖR SD BLIR
SVERIGES STÖRSTA PARTI på
Lars Berns blogg Anthoprocene
https://anthropocene.live/2018/05/
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”PRAETERERA CENSEO
CARTHAGINAM ESSE
DELENDAM”

Och till sist - i sann GDPRanda är 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.
Men vill du inte vara med,
maila mig så stryks du.

”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.

Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
lo.landin@ebc.se
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