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

I denna utgåva;
* POTKEMKINSAMHÄLLET OCH
INFORMATIONSKRIGET
* POLITIK ÄR ATT VILJA, MEN
VART ÄR SVERIGE PÅ VÄG?
* INBJUDAN Qigong med

meditation
* LOL MED VETT OCH ETIKETT

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

ALLT VISAR ATT MEDIA SOM
VÅRT UTAN DOLD AGENDA
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
www.metabolhalsa.se
grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 700 medlemmar. Trots alla
kända hälsovinster framhärdar
skolmedicinen i varningar mot
kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid har varit
socker. Stöd folkrörelsen för
metabol hälsa och bilda lokala
aktionsgrupper. Välkommen!

Bortom ARBETSLINJEN?

MISSA INTE ”KRAFTEN I

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

GEMENSKAP” 11 och 18 sept,

Lördag 20 okt Kreaprenörs
årsmöte på Dalarö

9 okt samt 6 och 27 nov.

https://www.facebook.com/e
vents/1827307220655957/

POTEMKINSAMHÄLLET
Du känner kanske till uttrycket
Potemkinkuliss. Det var ryssen
Potemkin, som ville lura sin
härskarinna Katarina den Stora av
Ryssland genom att bygga kulisser,
så att när hon reste genom landet
det skulle se mycket finare ut än det
i verkligheten var. Idén hade han
säkert fått efter det att ryssarna
hade bränt ner hela skärgården
1719, men hade skonat Sandemars
slott och båtarna som låg runt Dalarö
skans, eftersom de fruktade
kanonerna i skansens torn. Att det
egentligen inte fanns några kanoner
där fick Potemkin reda på senare.
Som så mycket annat har kanske
därför också Potemkinkulissen sitt
ursprung på Dalarö.
Men till saken. Ekonomiprofessor
Mariana Mazzukato använder
bilden Potemkinkulissen i sin bok
”The value of everything”, där hon
skärskådar ett antal starka sektorer i
dagens amerikanska ekonomi.
Tittar man på den amerikanska
ekonomin, skriver hon, är
investeringsnivån den lägsta på 60
år. Snarare än att investera i
framtida produktion eller forskning
köper företag upp sina egna aktier
för att öka börsvärde och bonusar
och plocka ut kortsiktiga vinster.
Företag som gör så äventyrar den
fria företagsamhetens grundvalar.
Marknadsekonomi bygger på
ömsesidigt utbyte av verkliga värden
och att båda parter tjänar på en
affär. Så fungerar det fortfarande de
flesta företag.
Men idag hotas samhällets tillit av
stora, globala företag vars beteende
riskerar att rasera grunderna för den
fria ekonomin. Misstron och

motreaktionerna mot dessa företag
och många staters svek genom brist
på regleringar av de globala
företagen urholkar demokratin.
Framtidens utmaning är att fortsätta
driva på den befolkningsminskning
som sker, när ländernas ekonomi
utvecklas och när välfärden sprids
mera rättvist, om vi ska lyckas
minska jordens överbefolkning. Det
kommer att lyckas om staterna inser
att den ökade välfärd som är möjlig i
det digitala samhället måste spridas
till alla och inte stanna som enorma
förmögenheter hos några få.
Risken är annars stor att lösningen
blir ett tredje världskrig.

INFORMATIONKRIGET
Donald Trumps angrepp på den s.k.
fria pressen har gjort att flera stora
nyhetsmedia i USA har gått till
motattack.
Svenska media har hakat på.
Tidningen Dagens Industri (DI)
spinner i en ledare 18/8 på samma
tråd genom att skriva om att
Facebook och Youtubeklipp från det
amerikanska mediahuset Infowars
har tagits bort. Som exempel
nämner DI att Infowars framhärdar
att 11 september var ett insiderjobb.
Nätjättarnas censur har av somliga
stämplats som en kränkning av
yttrandefriheten, medan Facebook
menar att det är att rensa ut
hatpropaganda. Men skriver DI,
fejknyheter är mycket knepigare att
ringa in.
När Sveriges finansminister
Magdalena Andersson i samband
med sin senaste budget påstår att
Sveriges ekonomi är stark, är inte
detta ett exempel på en fejknyhet?
Alla vi som har vår pension och våra

löner i kronor kan enkel testa att så
är fallet. Det är bara att åka till
Finland och betala i Euro, så märker
du att värdet på kronan rasar.
Och när det gäller 11 september är
det bara att leta efter vad som
skrivits i den s.k. fria pressen om de
tre husen som föll på Ground Zero 11
september.
- Vafalls – tre hus, det var ju bara
två!
Nej det var tre, varav flygplan flög in
i två. Det tredje huset som föll några
timmar efter de två andra var aldrig
ens påfluget, men det skrev den s.k.
fria pressen ingenting om. Många
personer (fråga själv dem du träffar)
vet inte ens om detta. När seriösa
vetenskapsmän börjar ifrågasätta om
det verkligen är möjligt att hus som
blir påflugna av flygplan kan falla
ihop i fritt fall några timmar senare
– det måste väl finnas en massa
stålbalkar som rimligen håller emot –
så avvisas deras tvivel med att
stålbalkarna smalt pga värmen som
uppstod ett stort antal våningar upp i
huset pga brinnande flygbränsle. Stål
smälter vid ca 2000 grader. Så varmt
var det dock aldrig någonstans
hävdar experterna.
Men hur det nu är med den saken, är
den officiella förklaringen av hur det
tredje huset som föll senare i fritt fall
ännu märkligare. Utan påflygning och
inget flygbränsle överhuvudtaget.
Alla tre husen som faller finns på film
när det händer. Experter som håller
på med kontrollerad rivning av hus
hävdar med bestämdhet att husen
faller pga att de sprängs. Studera
själv bilderna och bilda dig en egen
uppfattning, innan någon ansvarig
tar bort även dessa filmer från nätet.

Nej den fria pressen är sannerligen
inga sanningsvittnen. De skriver sånt
som är politiskt korrekt och sånt de
får betalt av ägarna att förmedla.
Potemkinkulissägarna har ett
intresse av att kunna fortsätta att
plocka ut de sista bonusarna ur sina
företag som inte längre förmår att
skapa verkliga värden i den nya era
som växer fram. Den gamla eran
befinner sig i fritt fall med att
förmedla fejkade nyheter om
Sveriges starka ekonomi och den
officiella versionen om 11 september.
I Sverige har vi också några officiella
versioner av mordet på Olof Palme
och Estoniakatastrofen att få full
klarhet i. Men vi håller med DI:s
ledare om att verkligheten alltid
kommer ikapp fejknyheterna. Förr
eller senare sjunker de undan och
dör skriver DI.
Men – hävdar vi - en hel del av det
som den fria pressen betraktar som
sanningar kommer också att visa sig
vara just fejknyheter. Glöm inte
patentchefen som i början av 1900talet ville lägga ner Patentverket,
eftersom allt var uppfunnet. Eller Al
Gore som oemotsagd i s.k. fria
media påstod att isen på Antarktis
skulle ha smält bort 2013. Eller
miljöminister Isabella Lövin, som
lika oemotsagd i svensk TV påstår att
öknarna breder ut sig, när det i
själva verket är tvärtom. Eftersom
det finna mycket koldioxid i
atmosfären just nu, växer det som
sjutton och öknarna minskar så att
världen kan föda dubbelt så många
människor nu som för 100 år sedan.

Och så lite bad news:
Snart blir det kallare!

INGEN FEJKNYHET
Enligt Sveriges kommuners och
landstings websida i oktober 2017
kostade sjukvården totalt nära
274 miljarder kronor om året. Av
detta gick största delen till hjärtoch kärlsjukdomar, och kan alltså
till en övervägande del förklaras
av den metabola pandemi på
grund av felaktig kost, som
hemsöker inte minst de rika
länderna i världen sedan närmare
ett halvsekel.
Läs om hur ett friskt liv är på väg
att bli ett klassproblem
https://anthropocene.live/20
18/08/26/ett-friskt-liv-pavag-att-bli-ett-klassproblem/
och stöd Riksföreningen för
Metabol Hälsas kamp för hur du
kan vara frisk hela livet på
www.metabolhalsa.se

POLITIK ÄR ATT VILJA
- välj politiker som vill
och vågar och med en
tydlig svensk kompass
Välfärden i Sverige är ojämnt
fördelad trots att ekonomin
stärkts kraftigt sedan under 1900talet, vi är avsevärt rikare och
den offentliga sektorn
effektiviseras nu genom
digitaliseringen. Ändå satsas inte
mer och problemen tornar därför
upp sig på bred front. Det skriver
forskaren vid Lunds Universitet
Andreas Berg i DN. Det enkla
beskedet han ger efter det han
själv beskriver som en lång text
är: ”Om vi vill har vi råd”

Vi är bara i början av en stor
teknologisk omvälvning. Utan
demokratisk reglering kan
medborgarna förvänta sig kraftigt
förstärkt otrygghet, ständigt
digital övervakning och allt
mindre del av nationalinkomsten.
Kärnfrågan i årets val i Sverige
borde vara hur vi ska undvika hur
extrem förmögenhetskoncentration, som i kombination
med automatisering skapar ett
nytt ännu värre klassamhälle.
Och det enkla svaret är;
Politikerna kan bryta denna trend
om dom vill.

Vill politikerna har vi råd!
Rösta därför på politiker som vill
och vågar reglera den ohämmade
globaliseringen, som sätter alla
medborgares lika rättigheter
främst, ger medborgarna större
inflytande och ansvar, utnyttjar
digitaliseringens möjligheter till
småskalighet som motverkar
stordriftens nackdelar och
politiker som arbetar för att skapa
fredliga internationella relationer
med alla.
Svenska värderingar bygger
på en historisk kristen grund.
Gör det du vill att andra ska
göra dig. Döda inte och stjäl
inte. Enkla kristna bud som
gjort Sverige till ett av de
bästa länderna i världen. Låt
inga andra gudar ta över och
framförallt inte Mammon.

ÅRETS VALFLÄSK
– vart är Sverige på väg?
Centern är på väg framåt läser vi
på årets valaffischer.
Liberalerna mot extremism.

ökningen av grova sexualbrott,
organiserad brottslig-het, skenade
migrationskostnader och en
havererad sjukvård…..Vi vill
förändring på riktigt”.
Klart är att Sverige är på väg
mot en konstitutionell kris!
VÄGRA BETALA
OBLIGATORISK SVT-LICENS

Socialdemokraternas
statsminister vill ha ”en kokt med
bröd”. Förr - med Persson och
Ringholm - fick vi en tjockkorv
och en pucko i folkmun. Dagens
finansminister säger ”varför ska vi
det största partiet agera stödparti
åt ett gäng småpartier?” Vem
hon vill regera med får vi inte
veta.
Vänstern har fått mycket stöd
under denna mandatperiod, men
Miljöpartiet känner säkert inte
att de har fått mycket stöd av det
som S har kallat Samarbetsregeringen.
Vem Moderaterna vill regera
med vet vi heller inte. Men de får
säkert inte en kokt korv med
bröd. De får säkert korven grillad.
Sverigedemokraterna är
tydligast med vad de vill. De
skriver: ”Det brukar sägas att SD
inte är som andra partier. Det
stämmer – och det är heller inget
vi försöker vara. Vi är ensamma
om att varna för de problem som
de andra partierna skapat med sin
politik. Vi varnade för framväxten
av utanförskaps-områden,

I 2014 års val blev Enhet tredje
största parti utanför Riksdagen.
Men istället för att bidra till
demokrati och seriöst granska
också de partier som lyckas bäst
utan att komma in i Riksdagen,
publicerar SVT detta osakliga och
direkt oförskämda reportage:
http://www.kreaprenor.se/pdf/SVT%2
0Nyheter%20om%20udda%20partier%
202018%20(003).pdf.

Jämför med
de miljontals timmar och
spaltmillimeter mediatid som SVT
ger de etablerade Riksdagspartierna och sedan dessa
satiriska rader åt ett parti som
har ägnat 20 år att bygga upp ett
modernt och framtidsinriktat
program, som redovisas på
www.enhet.se.
Det borde därför vara självklart
att inte behöva betala obligatorisk
SVT-avgift, när man så tydligt
visar att man inte är någon Public
Service utan är de etablerades
trumpet och demokratins
dödgrävare.
Leif Sundsvik, engagerad med
lokal utveckling i Stallarholmen
ger här en rättvisande bild av vad
partiet Enhet står för och varför
han röstar på Enhet:
http://www.kreaprenor.se/pdf/Därför
%20röstar%20jag%20på%20ENHET.pdf

VARFÖR SÅ TYST OM
KÄRNVAPENHOTET?
Pierre Schori, fd diplomat och
statsråd, anser att det är märkligt
av NSV:s broschyr om alla hot
inte nämner ett ord om
kärnvapenkrig, som är mycket
mera troligt än ett enskilt ryskt
anfall mot Norge eller Sverige.

Och varför är det så tyst i
valrörelsen. Kommer Sverige att
gå med i NATO utan att folket ska
få ha en åsikt om det?
Läs mer här:
https://www.svt.se/opinion/
article19054419.svt
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Qigong med
meditation och
samtal
Måndagskvällar under hösten
2018.
Lokal: IOGT-NTO, Klara
Södra Kyrkogata 20
Stockholm
Efter en stunds samtal med fika
gör vi en enkel och behaglig
stående Qigong, som kallas Tai
Chi Qigong, och som avslutning
en sittande meditativ form från
Sheng Zhen.
I den avslutande guidade
Meditationen fortsätter vi in i ett
tillstånd, där vi bara kan vara
med hjälp av lugna, djupa
andetag. Till stöd och vägledning
har vi med oss andliga mästare,
guider och änglar. Tankar och
känslor kan fritt komma och gå på
vår väg till djupare medvetenhet,
självkännedom och glädje.
Qigongen och meditationen
övningar passar både nybörjare
och mer vana deltagare.

Datum: 24 september,
29 oktober, 26 november
och 10 december.
Tid: 18.30-21.00
Pris: 200 kr per gång

Meditation:
IngaLill Wener 070-2758804
ingalill.wener@gmail.com

Qigong:
Anna Holtenstam 073-9539880
merchi@live.se
Anmälan i förväg till Anna
Anordnas i samarbete med NBV
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Laughing Out Loud

”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”

Vilken sommar. Aldrig trodde man
väl att SMHI skulle börja varna för
alltför soligt väder.

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.

DAVID OCH GOLIAT
Elefanten i rummet tycks vara
något katten har släpat in.

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.

VETT OCH ETIKETT
Från 1936 års upplaga av
standardverket Vett och Etikett,
som alltid må styra vårt
uppträdande, vet vi att man inte
ska ta mer än 6 jordgubbar, när
man är på fest. För äpplen
däremot gäller inga sådana
reglar. Där får man ta så många
man pallar.

Din integritet är viktig för oss.
Vill du inte ha fortsatt
information, maila och skriv
det så stryks du.
Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
lo.landin@ebc.se
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