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APRIL 2020                                                        

Årgång 39 
 

 
 

Kreaprenör®nätverksallians i 

Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” i vår tid  

eller om ”det vi vet att vi inte vet” 

- i konsumismens tid när vi har 

allt och allt är allt vi har. 
 

”Ty inte mot sanningen förmår vi 

något, utan för sanningen.” 

2:a Korintierbrevet 13:8   
 

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE 

att våga  vidga den trånga 

Åsiktskorridoren i Sverige.  

Årsavgift (2020) 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 

www.creapreneur.se/Kontakt.html  
 

FÖR ÖVRIGT i sann GDPR-anda. 

Vi spar e-post  och tel.nr, noterar 

om/när du betalar årsavgift och sånt 

du meddelar oss, så att du får nästa 

KreaprenörNYTT och annan 

information. Vill du inte ha 

KreaprenörNYTT maila ”Nej tack” 

till kreaprenor@ebc.se så stryks du.   

 

BRASILIEN JUST NU 

 
Det är öde på gatorna, men Antonio 

fortsätter sälja sina kokta majs-
kolvar, serverade med lite smör och 
salt. Han har en familj att försörja! 

Men kunderna är få trots att han 
sänkt priset.  

   Man reflekterar över konsekven-
serna och några frågar sig vad som 
kommer att hända.  

   ”Só Deus que sabe” säger man, 
vilket betyder ”Endast Gud vet”. 

Men vem tar notan, undrar vår 
utsände i Brasilien Bjorn Rasmusson 

 
KREAPENÖR PROJEKTET 
MÄNNISKANS EXISTENS 

- vad händer med Sverige 

 
TEMA 

Hur står västvärlden upp för våra 
hittills så framgångsrika kristna 
värderingar? Läs artikel i denna 

utgåva. 
 

Anmäl intresse för kommande 
möten i projektet och till årsmöte 

planerat till 22 maj med stor 
reservation för hur situationen är 
då i landet;  

http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html 

http://www.creapreneur.se/Kontakt.html
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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MÄNNISKANS EXISTENS 

- om det västerländska 

medvetandets tillblivelse 

 

I projektet Människans existens om 

hur vi i västerlandet står upp för våra 

hittills så framgångsrika kristna 

värderingar, när dessa nu utmanas 

från Kina, Ryssland och de 

muslimska länderna, sammanfattar 

vi här hur det västerländska 

medvetandet vuxit fram under 2400 

år. Vi gör det med hjälp av 

kreprenören Rolf Solheim och med 

författaren Torbjörn Elenskys 

recension av historikern  

Tom Hollands senaste bok. 
 

Kärlek och Altruism 

Aristoteles ansåg att det grekiska 

begreppet ”Philia” (ett av fyra 

grekiska ord för kärlek) handlade om 

broderskap och jämlikhet enbart 

mellan individer. Altruism uppstår 

enligt den välkände sociologen 

Pitirim Sorokin genom meningsfulla 

interaktioner mellan människor, som 

skapar goodwill mellan folkgrupper, 

religioner och nationer för att 

motverka hat.  

 
 

Begreppet altruism fanns inte när 

Sokrates, Platon (1), Konfucius, 

Buddha och Jesus (2) var och en 

på sitt sätt framhöll ”att göra mot 

andra vad du önskar andra ska 

göra mot dig”, men som egentligen 

är samma sak. Aristoteles var 

lärjunge till Platon, men lärjungen 

tycks inte ha uppfattat vad Platon 

tillsammans med sin mentor 

Sokrates kom fram till, nämligen att 

kunskap och kärlek är visdom.  

Denna skillnad mellan platonism och 

aristotelisk livskunskap, om hur 

människor beter sig mot varandra 

och mot allt annat liv, har 2400 år 

bakom sig. All kunskap måste enligt 

Platon kopplas till altruismens olika 

aspekter för att komma hela 

mänskligheten till nytta. Sedan har 

renässansen aristotelisk empirisk 

vetenskap satsat på att enbart 

kunskap ska lösa människans 

problem. Visdomen, det vill säga 

altruismen, har i århundraden varit 

frånvarande hos Homo Economicus, 

en egoistisk varelse som patenterar 

kunskap, spionerar på andras och 

dyrkar konkurrens.  

Norges tidigare statsminister Kåre 
Willoch höll för några år sedan ett 

radiokåseri om aktiebolaget, börsen 
och krav på tillväxt i BNP som 

grundläggande för kapitalismen. Han 
påpekade att om en människa hade 
samma egenintresse som 

aktiebolaget, skulle hon anses vara 
psykopat. 

 

Hur har vår kultur formats av 

kristendomen? 

”Dominion - The making of the 
Western mind” är titeln på en bok 

skriven av historikern Tom Holland.  
 

Kristendomen växte fram i periferin 
av Romarriket som en kombination 

av flera olika religioner och filosofier 
under de första århundradena kring 
vår tideräknings början. Den 

utvecklades till en tro för slavar och 
kvinnor, i det då världsomspännande 
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Romarriket, för att efter bara några 

århundraden och mot alla odds, 
erövra imperiet och ta över dess 

globala anspråk. Sedan har 
Kristendomen under de följande 
årtusendena ömsom, och inte sällan 

samtidigt, varit såväl de starkas kult 
som de svagas tröst. 

 

I takt med att det 

västerländska inflytandet över 

världen nu minskar, tycks ironiskt 

nog den egna övertygelsen om att 
våra värderingar egentligen är 
universella tillta.  

   Humanismens individualism ”om 
allas lika värdighet”, har t.ex. sin 

bakgrund i Bibeln om att människan 
är skapad till Guds avbild.  
 

Sekularismen, åtskillnaden mellan 

stat och kyrka (organiserad religion), 
växte fram under medeltidens strider 

mellan kejsaren och påven.   
   Anspråket på universalism har 

utvecklats via många omvägar ur 
tron på en helig, allmännelig kyrka, 
där ingen är jude eller grek. Den 

religiösa tron har sedan övergått i en 
sekulariserad övertygelse, som visst 

kan vara rimlig, önskvärd och den 
bästa tänkbara, men som inte är 
naturgivet självklar, för det är nog i 

grunden inget mänskligt utan 
grundläggande fysiska behov som 

också omfattar djur och natur. 
 

I kristendomen förenades judisk 

religiositet, grekisk filosofi och 
romersk makt till världshistoriens 

mest framgångsrika trossystem. 
Kristendomen har formats av 
historiska maktförhållanden och har 

samtidigt bidragit till att forma 
världen. Det är ur den vi utvecklat 

många av våra grundläggande 
uppfattningar, om individens ansvar, 
om den svages särskilda värde, om 

vikten av att älska och känna omsorg 

om sin nästa, men även om 

främlingar, om en särskild sorts 
universalism, som även de 

protestantiska kyrkorna fört vidare, 
och som i sekulariserad form 
genomsyrar vår människouppfattning 

än i dag - allas lika värde och 
mänskliga rättigheter. 

 
Frågan om universalism respektive 

kulturskillnader är en av de svåraste, 
inte minst i samband med 
globaliseringen. Visst har idéer 

utvecklats här på religiös grund och 
blivit till uppfattningar vi anser 

baserade på fakta och verkliga 
omständigheter. Men varför skulle 
inte samma idéer kunnat utvecklas 

på andra håll?  
   Ett sätt att samordna idéer från 

olika kultursfärer är att se till det 
som är likt. Men liksom den som 

ägnar sig aldrig så lite år etymologi 
snabbt inser att ord som ser ut och 
låter likadant kan ha helt olika rot, 

kan även idéer som vi tycker oss 
känna igen i andra religioner, 

kulturer och civilisationer ha 
utvecklats annorlunda.  
   Spelar det någon roll? Jo, vi kan 

aldrig vara säkra på att vi menar 
samma sak, ens då vi talar om så 

grundläggande samtida saker som 
demokrati, yttrandefrihet, 
individualism och så vidare. Att 

känna den historiska bakgrunden till 
vår egen kultur, våra värderingar och 

begrepp är helt grundläggande, inte 
minst för att förstå andra. 
 

Reformationen 

De som på 1100-talet 
sammanfattade kyrkans lagar i 

”Decretium Gratiani”, som inleds 
med orden ”Hela lagen är 

sammanfattad i budet: 'Älska din 
nästa såsom dig själv' ”, menade att 
lagen skrivits i människors hjärtan 

och den kristna lagen var i princip  
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”den naturliga lagen”. Allt som går 
emot den, vare sig det är kyrkligt 
eller sekulärt, måste uteslutas. Detta 

var ett uttryck för den medeltida 
andliga nyväckelsen inom kyrkan, 

vilken på flera sätt, som Holland 
beskriver, var en tidig förebild för 
1500-talets reformation.  
 

   Men inte bara det, utan hela denna 

tanke om att bryta med den skrivna 
lagen, för en högre lags skull, är helt 

central redan i Jesu förhållningssätt 

till de skriftlärde; liksom än i dag i 
synen på individuellt ansvar inför 
lagar och order som går emot vad 
som numera inte kallas Guds lag, 

utan mänskliga rättigheter. 
 

Sverige var ett av de mest stridbara 

protestantiska länderna under de 
första århundradena efter 

reformationen och är än i dag det 
land som sätter den sortens principer 

högre än de flesta andra nationer. 
Kanske finns det en kontinuitet här 
som går djupare än vi inser. Synen 

på lagen har också varit viktig i 
relationen till såväl judendomen som 

islam. Det finns en slags 

antisemitism, med kristen bakgrund, 

som föraktar judarna just för att de 
anses vara så bundna av det skrivna 

ordet.  
 

   Tom Holland beskriver hur 
britterna 1840 pressade sultanen i 
Konstantinopel att avskaffa 

slavhandeln, med hänvisning till att 
Koranens anda var viktigare än dess 

bokstav – en typ av tolkning av en 
helig text och dess föreskrifter som 

utvecklats i kristendomen, och som 
ytterligare förstärktes av 
protestantismens dubbla 

upptagenhet vid närsynt texttolkning 
respektive andlig inspiration. 
 

Än i dag kämpar vi med att 

formulera våra värderingar som 

fakta. Allt som inte låter sig grundas 
i objektiva fakta avskrivs som 
subjektivt eller kulturspecifikt. Tom 

Holland visar med sin bok hur denna 
drift att ”översätta” till en 

gemensam, föregivet förnuftsbaserad 
och därmed universell sanning vuxit 
fram ur kristendomens  

förhållningssätt till världslig makt, 
främmande religioner och 

vetenskapens genombrott, från tiden 
av förföljelse i Romarriket, över 
medeltidens skolastiska strider, via 

Darwins omkullkastande av tron att 
människan är en särskild varelse, 

skild från den övriga naturen, till 
dagens diskussion om universella 
värden och värderingar.  
 

Ty - en myt är ingen lögn 

Hollands bok kan hjälpa oss att 
förstå oss själva bättre, vilket är en 
förutsättning för att förstå andra. 

Denna Hollands insikt fungerar som 
sammanfattning av bokens budskap: 

”A myth, though, is not a lie.”  
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Treegratian.jpg
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ÖPPET BREV TILL 

STATSMINISTERN 

Starkt och bra skrivet brev av en som 

vet. Politiker har sällan jobb med 
fakturor som måste betalas och vet 
inte hur det går till att tjäna pengar så 

att man kan betala. Politikers skatte- 
finansierade löner kommer månadsvis 

in på bankkontot från alla jobb de just 
hållit tal om att de har fixat.  
Läs brevet här: 

https://newsvoice.se/2020/03/o
ppet-brev-stefan-lofven/ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

SVERIGE LIGGER BRA TILL 

John Hopkins University 26/3 2020 

Varje landkurvas LUTNING i nutid 

visar hur alla tillsammans påverkar 

Coronaspridningen. Målet är att hålla 

nere belastning på sjukvården genom att 

följa myndigheternas anvisningar. Ju 

snabbare kurvan planar ut desto bättre 

har landets strategi lyckats. Varje lands 

smittspridning mäts på olika men i nutid 

konsistenta sätt. OBS! För framtiden är 

kurvans LUTNING det väsentliga. 

Kommentar: Mats Ensér Kreaprenör 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

Tänk på att det är denna kurvas LUTNING för Sverige i nutid visar hur 

väl vi alla tillsammans påverkar utvecklingen. Den målsättning som 

kommunicerats till oss är att hålla nere belastningen på sjukvården så 

https://newsvoice.se/2020/03/oppet-brev-stefan-lofven/
https://newsvoice.se/2020/03/oppet-brev-stefan-lofven/
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RÅD HUR UNDVIKA 

FALSK INFORMATION 

Svenska Dagbladet (SvD) ger 

anvisningar om hur man bör vara 

källkritisk inte minst i Coronatider; 
 

1) Fråga dig, är det personliga 

åsikter? Finns källhänvisningar? 

2) Hur gammal är informationen? 

Var är den publicerad? 

Svar: I detta fall SvD 30 mars 2020 

3) Hur fick du information? 

Vem ligger bakom? 

Svar: I detta fall som prenumerant 

på SvD digitalt. 

Jani Pirttisalo Sallinen, journalist 

på SvD, har intervjuat Sebastian 

Bay från FOI, som båda vill sprida 

information som Jani tycker och som 

Sebastian vet är åsikter, som det 

officiella Sverige vill att vi svenskar 

ska hysa. 

4) Varför informerar man? 

Tjänar någon pengar på 
informationen? 
 

Faktagranskning av en SvD artikel 

30/3 med hjälp av SvDs råd ovan. 
 

Artikelrubrik och ingress lyder 

som följer;    
Prorysk strategi: Sprida fel om 

svenska coronaåtgärder  
   Konspirationsteorier och 
desinformation sprids i det nya 

coronavirusets spår. Proryska medier 
följer en medveten strategi – att så 

folkligt tvivel mot myndigheter och 
ledare i väst. 
 

Artikeln inleds sedan såhär:  
En amerikansk tv-evangelist (vår 

kursivering) sitter med en liten 
panel och spänner blicken i kameran 

medan han talar långsamt. ”Vi har 
information som vi inte får berätta 

om”. En deltagare börjar applådera.  

   TV-framträdandet syftar till att 
sälja en silverlösning som evange-

listen (vår kursivering) påstår kan 
bota Covid-19. Priset: 80 dollar, 
närmare 900 kronor per flaska.  

De senaste dagarna har andra 
påhittade mirakelkurer dykt upp.  

Den ena sticker ut mer än den andra 
Någon lägger upp en video med en 
hårtork rakt in i munnen som tar bort 

coronaviruset. En annan att man kan 
döda viruset genom att sitta 20 

minuter i bastun. Alla är 
osanningar (vår kursivering),  
och har kritiserats av forskare och 

experter.  ”Vi är medvetna om en 
ökad mängd falsk information om  

Covid-19 som dyker upp i den of- 
fentliga diskursen. Vi är oroade över 

att en del av dem kan leda till allmän 
skada”, säger Johannes Bahrke, 
talesperson på EU-kommissionen 

(vår kursivering), i ett mejl till 

SvD. Men jakten på klick och snabba 

pengar är inte den enda drivkraften 
för att sprida desinformation. Ett 
annat syfte är att så tvivel och 

splittring bland människor, mot 
ledare och mot experter under tider 

av kris……….. 
 

Därefter följer intervjun med 

Sebastian Bay forskare  

inom psykologiskt försvar på 
Totalförsvarets forsknings-

institut, FOI, som inleds såhär; 
  

”Rysk desinformation i samband med 
kriser eller större internationella 

händelser är inget nytt.” 
 

Vår faktagranskning av artikeln 
ger anledning till följande 
kommentarer. 

 

I rubriken gör journalisten det 

närmast övertydligt att artikeln 
handlar om rysk konspiration. Men 
exemplen, som han sedan inleder 

artikeln med, har inget med rysk 
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konspiration att göra. Exemplen 

handlar istället om kolloidalt silver, 
som bl.a. säljs på apoteket att 

blandas i vatten med följande 
information - Ionosil Kolloidalt 
Silver är klassad som 

vattenrenings-produkt med 
styrkan 10 ppm. Kolloidalt silver 

dödar virus, bakterier, svampar 
och mikroorganismer. 
 

Journalisten berättar om en 
evangelist och om osanningar, vilket 

lika tydligt visar vad han själv anser 
om de med rubriken inte 
sammanhängande exemplen. 
 

Att blanda information om rysk 
desinformation i Coronatider och 
stödja sig på en forskare inom det 

området och använda denne 
referent för att kritisera av 

journalisten själv utvalda 
behandlingsråd, som intervjun med 
referenten inte handlar om, är ett 

vanligt grepp inom desinformation. 
Att dessutom blanda in FNs 

talesman, som inte har något med 
vare sig FOI eller exemplen att göra, 
förstärker intrycket av bedräglig 

desinformation. 
 

Att bland medicinska exempel ta en 
godkänd produkt som säljs på 
apoteket för att rena vatten från 

bl.a. virus och jämföra den med 
aprilskämtmässiga varmluftfläktar 

och bastu som behandlingsmetoder 
förstärker artikelns oseriositet. 
 

Och till sist frågan – varför 
informerar SvD journalisten och 

tjänar någon pengar på 
informationen? 
 

Skolmedicinska företrädare och 
journalister i svensk dagspress 

ägnar mängder av spaltmetrar  
åt att desavouera icke skolmedi-

cinska råd. Samtidigt uppmanas 
människor att ta ansvar för sin egen 
hälsa och därmed för Samhälsan.  
 

SvD ställer in sig i ledet av media 

som förlöjligar människors egna 
initiativ att ta ansvar för sin egen 

hälsa. Om SvDs journalist hade 
besvärat sig med att kontrollera 
kolloidalt silver så finns det inga 

dödsfall rapporterade, vilket ofta 
påstås, men det finns mängder av 

fall rapporterade, där svåra 
infektionstillstånd hos både 
människor och djur har försvunnit 

efter behandling med kolloidalt 
silver. Och att vitamin C förstärker 

immunförsvaret är inte ifrågasatt.  
 

Det är skamligt att journalister och 

skolmedicinare i svenska media 
ägnar sig åt att avråda människor 

som vill stärka sitt immunförsvar 
med C-vitamin och vattenrening 

m.m. när de samtidigt får 
information om att man i andra 
länder sett hur t.ex. intravenös 

behandling med C-vitamin har gjort 
människor friskare snabbare. 
 

Skolmedicinen i Sverige är starkt 

knuten till Livs- och Läkemedels-
verk samt Livs- och Läkemedels-
industri. Personer byter anställning 

mellan kontrollerande och 
kontrollerade funktioner.  

Beslutande politiker är inget 
undantag. Och okunniga journalister 
fungerar som trumpeter.  

 

FORTSÄTT ATT LITA PÅ DITT 

OMDÖME OCH TA ANSVAR FÖR 

DIN EGEN HÄLSA 
 

Att äldre personer drabbas hårdast i 
Coronakrisen tycks vara allmänt 
bekant. Varför är det så borde man 

fråga sig. 
 

I Riksföreningen för Metabol 
Hälsa har vi satt igång en 

folkrörelse för att sprida information 
om betydelsen att ta ansvar för vår 

egen hälsa. Idag närmar vi oss 3000 
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intresserade och betalande 

medlemmar.  
 

På frågan vem som tjänar på 

negativ information om kost och 

hälsa, kosttillskott och 

naturmedicin, är svaret Läke-

medelsindustrin som vill ha 

monopol på all medicin-

försäljning. 
 

En studie från Wuhan i Kina visar att 

de sjuka hade markant sänkt 

kolesterol. En medicin som sänker 

kolesterol och som skolmedicinen 

rekommenderar gamla människor 

att ta, trots att kolesterol är viktigt 

för vårt immunförsvar och statiner 

har många biverkningar.  
 

En 2 år gammal studie visar att akut 

influensasjuka hade låga Q10 nivåer 

i blodet, vilket också sänker vårt 

immunförsvar genom sämre 

hjärtfunktion. Statiner minskar 

också Q10 i kroppen.  
 

Statiner påverkar således kroppens 

immunförsvar negativt. Statiner är 

världens mest sålda medicin och 

som hittills sålts för 10.000 

miljarder kronor. Läs mer i vårt 

senaste blogginlägg varför medicin 

kan vara dödligt farlig i Coronatider; 

https://www.metabolhalsa.se/2

020/03/30/borde-inte-allt-

statinbruk-omedelbart-

avbrytas/   

 

         

LOL-Laugh Out Loud  

    
Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

ÄNTLIGEN som Fylkingen säger! 

Ett mikroskopiskt litet virus har 

lyckats med det världens politiker 

misslyckats med.  Att få ner 

utsläppen av den giftiga kväve-

dioxiden, som kommer ur samma 

skorstenar och avgasrör som den 

livgivande koldioxiden. Genom 

den dramatiska minskningen av 

kvävedioxidutsläpp räddas kanske 

fler liv än som dör av coronaviruset. 

INGET ONT SOM INTE HAR 

NÅGOT GOTT MED SIG  

På samma sätt som statistiker och 

forskare nu anstränger sig till sitt 

yttersta för att värdera Corona-

krisens båda sidor  

1) hur liv kan sparas och  

2) vilka de samhällsekonomiska 

konsekvenserna av åtgärderna blir, 

borde vi efter detta kunna få mått på 

hur den kraftiga och av människor 

påverkade sänkningen av koldioxid-

utsläpp påverkar den globala 

uppvärmningen och jämföra med 

konsekvenser för samhällsekonomin.  
 

Ta hand om er tills vi får träffas igen 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna i mail till oss 

eller på Facebook 
 

https://www.facebook.com/kreaprenor 
 

https://www.facebook.com/metabolhalsa  
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