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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;
Om fortsatt upprop för fortsatt reformation,
apokalyps och bjälken i sitt eget öga,
om att tänka utanför boxen i en söndersurfad värld
och om den livsfarliga historielösheten.

Följ 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
600 betalande medlemmar. Trots självklara hälsovinster framhärdar rader av
skolmedicinare i varningar mot kolhydratsnål kost och mättade fetter, när
problemet är och alltid har varit socker. Är man rädd att vi 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
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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REFORMATIONEN AV KYRKAN MÅSTE FORTGÅ

Med ett debattinlägg med ovanstående rubrik i Kyrkans tidning 25 januari 2018
vill vi starta en dialog om Svenska kyrkans historiska samhällsroll.
Vill Svenska kyrkan behålla rollen som ledande samhällsbärare
måste hon samla ALLA kristna –
INTE BARA de troende.
LÄS HÄR:
http://www.kreaprenor.se/pdf/Reformationen%20av%20kyrkan%20måste%20fortgå%2020180125.pdf

LÄS OCKSÅ KRISTNA SÖKARES BEKÄNNELSE
Vi tror på ett evigt liv i ett oändligt universum.
Vi tror 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.
Vi tror också på den heliga Anden som liv, och … ATT en insiktsfull kyrka i tiden,
som predikar kärlekens och medvetandets kraft, är en väg till högre insikt om
evolutionen och vår existens.

INBJUDAN
Vi startar nu en dialog om att vara kristen men inte
nödvändigtvis troende.
Fortsätt anmäla intresse att delta. Mailto:lo.landin@ebc.se
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INNAN GRYNINGEN

APOKALYPSEN I
BETRAKTARENS ÖGA

I anslutning till reformationsuppropet
ovan, bjuder vi på vår favoritpsalm i
den svenska psalmboken, psalm 717,
som tillkom i samband med det
senaste millennieskiftet.

Direkt under Per Svenssons
ledarartikel i DN 12 februari om
Populism och apokalyps skriver
redaktionskollegan Lisa Magnusson
om att vi lämnar ett brinnande
inferno till barnen. Hon vill att vi
ändrar klimathotet till apokalypshotet
för att alla ska förstå att det hon vet
är precis som det är.

Text: Ylva Eggehorn
Musik: Benny Andersson
Så kom du då till sist du var en
främling, en mytgestalt som jag hört
talas om.
Så många hade målat dina bilder
men det var bortom bilderna du
kom.

DN håller säkert med Per Svensson
om att populism och apokalyps hör
ihop. Hans artikel handlar om
Sverigedemokrater och kommunister
– les extrèmes ses touche som
fransmännen säger. Men bara på
områden DN själv definierar. Politiker
som tycker att förorter blivit
brinnande infernon är populistiska
apokalyptiker, enligt Per Svensson i
DN. Journalister som hotar med att
vi gör hela planeten till ett brinnande
inferno för våra barn och hotar med
jordens undergång i klimatapokalypsens spår, som Lisa
Magnusson, är seriösa apokalyptiker
enligt DN.

Vi trodde du var användbar, till salu
Vi skrev ditt namn på våra
stridsbanér
Vi byggde katedraler högt mot
himlen, men du gick hela tiden
längre ner.
Du är ett barn som ligger på ett
jordgolv, du fryser om vi inte griper
in. Du rör vid kroppar, hatar
orättvisor, du bjuder älskande på
moget vin.
Du stiger ut ur tomma gravar
du är en vind som säger: det blir vår.
Du kommer som en flykting över
bergen, du följer oss dit ingen annan
når.

När Björn Wiman, kulturredaktör i
DN, skådade ut genom fönstret i
Högfjällshotellet för något år sedan
och såg lite snö i backen var dem
seriösa apokalypsen nära. Om 50 år
skulle vi inte ha någon snö i Sälen,
skrev han i DN Kultur. I år är det
mer snö än någonsin i Sälen.
Apokalypsen har tydligen tagit ett
mellanår.

Du är den sång om livet som jag
glömde, den sanning jag förrådde
dag för dag.
Jag svek mig själv den spegel som
jag gömde, bär dina bråddjup, dina
anletsdrag.

Sanningen finns som bekant i
betraktarens öga. Historiskt vet vi att
det kommer fimbulvintrar med jämna
mellanrum. Det är därför det alltid
har bott relativt få människor långt
norrut som t.ex. i Sverige och i
Sibirien. Det är också därför som de

Kom närmare, bli kvar hos mig. det
mörknar och kanske ljusnar det på
nytt igen. Ditt liv ska bära mig, jag
hör en koltrast, som sjunger timmen
innan gryningen.
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flesta politiker har börjat bli lite mer
realistiska (eller kanske populistiska
enligt DN) och har insett att vi nog
inte kan bo 80 miljoner människor i
Sverige (Annie Lööfs idé), särskilt
som vi redan bara har ca 35%
egenförsörjningsgrad av livsmedel
med 10 miljoner invånare och är
medlemmar i ett ganska osolidariskt
EU, där inte många delar med sig när
den stora, kalla apokalypsen
återkommer.

krafter som finns i en självständig,
kreativ befolkning. Utmana
gammeldags professorerna nu.

Vi tycker det vore kul med lite mera
sans i debatten och lite mera pingis
vid samma bord som omväxling.

I Silicon Valley, i den dal där man
tjänar mest i världen på den nya
rationella digitaltekniken, håller man
på att börja förbjuda barn och
ungdomar att använda tekniken i
skolorna. Orsaken är nya
undersökningar, som visar att barn
som sitter framför en mobiltelefoneller dataskärm mer än 3 timmar om
dagen löper 35% större risk att begå
självmord. Om de är uppkopplade
mer än 5 timmar stiger risken till
71%. I en enkät som University of
Alberts genomfört med 2300 lärare
svarade 2 av 3 att telefonerna blivit
ett störande moment i klassrummen.
Koncentrationsförmågan försämras.

VÄRLDSEKONOMIN
SÖNDERSURFAD
Som ett brev på posten efter det att
det förra inlägget skrevs, kom en
artikel med denna rubrik i Dagens
Industri.

HÖJD SKATT MÅSTE
FINANSIERA
VÄLFÄRDSJOBBEN
Det påstår professor Lars Calmfors,
en av de ekonomer som ideligen
snickrar den ekonomiska boxen för
alla rättroende, i en ny rapport om
hur vi ska lösa personalbristen i
offentlig sektor.
Höjd skatt är det rådande
paradigmets mantra, dvs industrioch löneskattparadigmets in-thebox-thinking. Alltfler inser emellertid
att samhällets behov måste lösas på
andra sätt än att ytterligare förstärka
den politiska centralmakten på
bekostnad av de lokala krafternas
dynamik. Varför inte pröva lite outof-the-box thinking med en
medborgarandel till hela
befolkningen. Bort med all
komplicerad, centralstyrd och
godtycklig fördelning av
existensminimum och sätt fart på
samhället. Genom att lita på
människor och föra ner besluten dit,
där jobben verkligen skapas, släpper
vi loss de lokala samhällskrafterna.
Idén prövas i Finland och Holland,
där de lutheranska och kalvinistiska
värdegrunden redan visat vilka

Marc Zuckenberg, som tjänat 600
miljarder kronor på Facebook, har en
handfull medhjälpare som postar
hans egna inlägg och ytterligare ett
dussin som rensar bort inlägg på
hans sida. Forskningen visar att
modern teknik är lika beroendeframkallande som alkohol. Och
teknikbolagen tävlar hela tiden om
att hitta på nya sätt att stjäla vår
uppmärksamhet. Ju bättre de lyckas
desto mindre tid får vi över att göra
något annat. Jobba t.ex.
Nu visar det sig, att sedan 2007 har
produktiviteten stadigt fallit, trots att
vi sägs vara mitt inne i den
teknikepok som dramatiskt ska höja
produktiviteten. Mycket mer än
under det förra stora tekniksprånget
med ångmaskin och elektricitet.
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Att Ryssland på tre ynka decennier
inte har lyckats demokratisera ett
historiskt traumatiserat land med
144 miljoner invånare med olika
etniciteter och språk utspridda på 17
miljoner km² är väl inte särskilt
märkligt eller skandalöst, skriver
Croneman - synnerligen insiktsfullt
för att vara i Dagens Nyheter, som ju
har ryssfobi och dagligen blåser i den
största USA-trumpeten.

FORTS… VÄRLDSEKONOMIN
SÖNDERSURFAD

Ännu mer absurt blir det när man
upptäcker att tekniken gör oss
mindre kreativa. Det som har kallats
den kanske hittills största
innovationen i mänsklighetens
historia, visar sig nu alltså istället
stoppa innovationer.
Frågan är hur motreaktionerna
kommer att förändra tillvaron för den
nya distraktionsindustrin, som det
senaste kvartalet (Apple + Google +
Facebook tillsammans) gjorde en
vinst på 340 miljarder kronor, eller
155 miljoner i timmen, avslutar
Andreas Cervenka sin artikel i
Dagens Industri från Palo Alto.

I Sverige brukar vi gå i taket varje
gång någon har sett något mystiskt i
vattnet – en mink eller en svensk
ubåt har det brukat vara på senare
år. Är det då så märkvärdigt om
Ryssland reagerar med 370
västerländska militärbaser runt sina
gränser, övervakningsplan och
satelliter.

HISTORIELÖSHET ett stort samhällsproblem

Historielöshet är inte bara
fördummande, det kan vara
förödande också. Med brist på
lösningar på dagens svåra
ekonomiska och politiska behov i en
tid av total samhällsförändring
brukar svenska politiker tala om
svenska värderingar. Och i svenska
skolan undervisar man i historia.

Det vi får se och läsa om rysk
verklighet är ofta ensidigt och
entonigt…. Hur ska vi på allvar kunna
förstå vad som händer i detta
gigantiska, mystiska Ryssland, när vi
har bristfälliga kunskaper om både
landets komplicerade bakgrund och
ryssens vardag överhuvudtaget? Vi
har ingen överblick alls, skriver
Johan Croneman i Dagens Nyheter
med anledning av ett TV-program
om journalisters situation i Ryssland.

TVÅ VIKTIGA PROJEKT I TIDEN
Att diskutera globalisering,
världspolitik, undervisa i historia och
tala om svenska värderingar utan att
tala om religionens och kyrkans
betydelse för samhällsutvecklingen inte minst i Sverige, världens i
särklass mest kristna land - är
exempel på fördummande och ibland
också förödande historielöshet.

Rapporteringen i svenska media
handlar som bekant mest om hot
från öster. Allt Ryssland gör är
propaganda. Allt västvärlden företar
sig är gudomligt. Hur lång tid har det
inte tagit att bygga upp den
demokrati vi hyllar i västvärlden,
men som just nu tyvärr raseras av
girig, global härskarkapitalism. Se
vilken röra vår svenska demokrati
upplever just nu med 10 miljoner
invånare med i stort sett samma
språk och kultur på 447 tusen km².

Därför initierar Kreaprenör nu
två viktiga projekt i tiden;
1) Fortsatt reformation (se ovan)
2) Ett fredsprojekt med anledning
av minnesåret 2019 - 300 år efter
det att Stockholms skärgård brändes
ner troligen pga ett politiskt misstag
(Se KreaprenörNYTT februari 2018)
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HUR KUNDE DET BLI SÅHÄR?

”Fågeln är skadad. Jag ringer veterinären
och du håller truten under tiden”.
sprängare för kreaprenörer.
Entreprenörerna – tekniker och
ekonomer - blev industrisamhällets
hjältar. Kreaprenörer med förmåga
att tänka med både hjärta och
hjärna, blir de som klarar det
pågående paradigmskiftet bäst.
Därför blev Leonardo Kreaprenörs
förebild. Det är kul att industrialisten
Per Nuder nu har upptäckt samma
sak som vi.

På bilden ovan angriper förre
finansministern och 60-talisten
”David” Nuder med sin slunga,
Jätten, 40-talisten och sin dåvarande
chef, statsminister Göran ”Goliat”
Persson. Nuder var fräck nog att då
kalla 40-talisterna för Köttberget.

”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”

Nu gläds Kreaprenör åt att den yngre
generationens Per Nuder som
krönikör i Dagens Industri upptäcker
och hyllar universalgeniet Leonardo
da Vinci. 1500-talets store konstnär
var även ekonom och tekniker i en
och samma person, egenskaper som
gjorde att han klarade det förra stora
paradigmskiftet, renässansen, bäst
av alla.

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 varje dag som går.
Du behöver inte tro på våra rykten.
Bara sprid dem. Ha en bra månad.

Per Nuder kallar Leonardo för
entreprenör. Men vi har valt att kalla
nutidens korsbefruktande gräns-

Lars-Olof (LO) Landin

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.

6

