WE THE PEOPLE
– THE MIND ERA
Vi människor är som
hjärntvättade grodor i en
badbalja med successivt
stigande vattentemperatur.
Det gäller att ta sig ur innan
vattnet når kokpunkten.

AUGUSTI 2020

Kreaprenör®nätverksallians i
Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”sånt som
verkligen händer” eller ”det vi vet att
vi inte vet” - i konsumismens tid när
vi har allt, men allt är allt vi har.

Vi människor - We the People måste själva ta ansvar för vår
hälsa och vår tillvaro. Sluta förlita
oss på en handfull biljonärer,
politiker och experter, som
successivt berövar oss makt med
bedräglig De-mock- racy.

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Årsavgift (2020) 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Den i media upphaussade globala
Coronapandemin med dess
många motsägelsefulla
expertutlåtanden och brist på
politiskt ledarskap är en
vattendelare, som bl.a. tydliggör
att den allra största riskgruppen
att dö i denna virusinfektion
utgörs av personer med
underliggande sjukdomar, varav
de flesta kan klassas som
välfärdssjukdomar, förorsakade
av förändrade kostvanor de
senaste 50-70 åren och vars
symtom behandlas med
farmaceutiska produkter.

www.creapreneur.se/Bli-medlem.html

I denna utgåva
* WE THE PEOPLE - The Mind Era
* ALL KUNSKAP kommer från
våra sinnen
* HUR MÄNNISKOR OCH
SAMHÄLLEN NÅR SIN
FULLA POTENTIAL
* ÄR SVERIGE DEMOKRATISKT?
* KLIMATSANS
* AMAZONAS BRINNER
* GLOBALISMENS nedgång & fall
* UPPVAKNANDE i Coronakrisen?
* TILL SIST LOL-Laugh Out Loud
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I tidigare pandemier var det
främst fattiga människor som
strök med. Idag är det är i de
rikaste länderna, välfärdsländerna, som viruset har fått
bäst grogrund. Inte minst i USA,
där den tredje vanligaste
dödsorsaken f.ö. är läkemedel.
Fler och fler inser nu att vårt
bästa försvar mot sjukdomar är
att på naturlig väg förstärka vårt
eget genom evolution sinnrikt
utvecklade immunförsvar och att
vi inte bör avvika från levnadsoch matvanor, som under
miljarder år skapat oss som Homo
Sapiens. Det är därför glädjande
att se hur allt fler nu ansluter sig
till hälsoinitiativet
Riksföreningen för Metabol
Hälsa, som Kreaprenör står
bakom och vars huvudsyfte är
just att påtala vikten av att vi alla
måste ta ansvar för vår egen
hälsa.

Integritet, Jämställdhet och
Inflytande mot högre
Medvetande. De senaste 20 åren
har visat att modellen är
användbar. Att hälsa blivit den
största drivkraften är uppenbart.
Nu börjar Identitets- och
jämställdhetsfrågorna att allt
oftare skapa nya folkrörelser och
kraven på individuellt inflytande
ökar, som en följd av högre
kollektivt medvetande. På ett
bredare samhälleligt plan läser
modellen av hur världen och
samhällena är inne i ett
avgörande skifte – ett
paradigmskifte - där de
individuella drivkrafterna kommer
att leda till ökad Hänsyn och
Empati, vilket leder till ökat
folkligt Engagemang som växer
till Passion och önskningar om
nya Upplevelser och Relationsgemenskaper (eng; The
Experience Society – sve;
Upplevelsesamhället). Målet
med Kreaprenörs verksamhet har
från starten för 20 år sedan varit
att bidra till högre kollektivt
medvetande om vad som
verkligen händer i vår tid.
Kreaprenör kallar det nya
paradigmet för Medvetandeeran
(The Mind Era) som ersätter
Industrieran. Studera modellen
här -

Läs också ”Coronapandemin är
driven av den metabola
pandemin”
https://www.metabolhalsa.se/2020
/07/13/coronapandemin-ar-drivenav-den-metabola-pandemin/

Hälsa är också den viktigaste
drivkraften i Kreaprenörs
perceptionsmodell CrossSensor, framtagen 2001 för att
bättre kunna se och förstå
drivkrafterna i dagens samhällsutveckling.
Efter Hälsa växer på individnivå
drivkrafterna Identitet,

https://www.creapreneur.se/Crosssensor.html

LO Landin
Ordförande Kreaprenör®
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ALL KUNSKAP KOMMER
FRÅN VÅRA SINNEN

människans drömmar. Data- och
biotekniken göt det nu möjligt att
påverka människors tankar och
medvetande i det robot-samhälle,
där kontroll-människornas våta
dröm är att alla maskiner och
människor ska vara uppkopplade
och kontrollerade dygnet runt.

Mänsklig utveckling drivs av
vår perception. ”All kunskap
kommer från vad vi känner”,
skrev en gång renässansmänniskan Leonardo da Vinci.

Peter Aggebrant
Medlem Kreaprenör®
HUR MÄNNISKOR OCH
SAMHÄLLEN NÅR SIN FULLA
POTENTIAL
Från det vi föds och vårt
medvetande börjar utvecklas
kan vi ständigt och aktivt
förändra och påverka den
verklighet vår varseblivning
(persceptionen) formar åt oss.

Leonardo da Vinci 1452-1519

Kreaprenörmodellen CrossSensor (se artikeln ovan)
beskriver hur all mänsklig
utveckling drivs av våra
sinnen – vår perception.
Människan har i alla tider
strävat efter att förverkliga
sina drömmar – att förlänga
och förstärka sinnena.
Under antiken drömde man om
månen. 20 juli 1969 tog Neil
Armstrong det första steget på
månen. Leonardo da Vinci drömde
om att skapa en farkost –
helikoptern - som kunde flyga.
17 December 1903 genomförde
bröderna Wright i Amerika den
första flygturen. I stumfilmen Dr.
Mabuse från 1922 fantiserade
man om att påverka människans
psyke. Nu på tjugohundratalet har
förverkligandet av ännu en av

Verkligheten är inte en plats vi
befinner oss på utan en
uppfattning vi hyser. Vi bör
därför ständigt sträva efter att
vakna upp från tidigare
uppfattningar och överbrygga
värderingar och rädsla samt
etablera nya personliga
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uppstår, när de själsliga
räkningarna har staplats på hög
och vår lekamen misslyckats med
att metaboliskt handlägga våra
kemiskt behandlade livsmedel.

sanningar, som bättre beskriver
verkligheten. Känslan och
upplevelsen av livets fria val
skiljer sig från person till person.
Men vi får inte låta utomstående
krafter hindra oss från att vara
fria. Det är bara vi själva som är
hindret.

I praktiken är vad vi tror inte ett
sammanhängande pussel
sammanhållet av förnuft och
”fakta”. Det är istället små öar av
tro, hopp, kärlek och rädsla, som
ofta motverkar varandra såsom
materia och antimateria. Selektiva
minnen och invecklade
tankeprocesser är inte bara
områden för tankesmedjor och
massmedia. Den alternativa
pressen och bloggosfären är lika
skyldiga, eftersom alla simmar vi i
samma kloak av information.

Ingen annan kommer att befria
oss. I varje ögonblick kan bara vi
själva befria vår själs inneboende
möjligheter varje ögonblick vi
befinner oss i verkligheten. Bara
vi själva kan åstadkomma det.
Mycket av våra trossatser sjunker
successivt ner i en mental lera
under uppväxtåren. Sunt förnuft,
menade Albert Einstein, är de
fördomar vi drar på oss under de
första tjugo levnadsåren och
processen fortskrider sedan
genom våra roller i samhället,
våra uppdrag, utbildning och
media. Våra uppfattningar
påverkas också av offentliga
myter och subtila företags och
myndigheters propaganda. Det vi
kallar livskris är när vi börjar
ifrågasätta de fundamentala
trosatser, som har väglett oss
fram till den punkt där vi nu
befinner oss - mellan det tidigare
och det kommande.

Vi lever i kölvattnet av
reaktionära instinkter och
omedvetna känslor, som tar oss
ur nuet och separerar oss från
vårt medvetna medvetande - från
vår närvaro i verkligheten. Få är
medvetna om detta ständiga inre
våld, som kan förstöra våra liv.
Men tankar om varför och hur vi
lever våra liv kan också inspirera
till uppvaknande. Vår naturliga
balans som varelse är vägen för
vårt hjärta och våra själsliga
uttryck. Vår själsliga signatur kan
fördjupas och utvidga vår vision vår bild av verkligheten som
beskrivning av vår egen sanning,
våra avsikter, vår kreativitet och
kärlek. Det finns ingen lärobok,
kurs eller föreläsning, inget
seminarium, ingen guru, shaman,

Författaren Henrik Tikkanen
uttryckte detta så här: ”Här lever
jag mitt emellan en ljusnade
framtid och den gamla goda
tiden”. Sådana ögonblick av
själslig och kroppslig klarhet
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ÄR SVERIGE
DEMOKRATISKT?

predikant, lärare, vän eller
familjemedlem som kan vägleda
oss till eller etablera vår
personliga sanning och en bättre
beskrivning av verkligheten.

I detta program från SwebbTV
möter vi Karl-Olov Arnstberg i ett
samtal om demokrati. Han är
professor emeritus i etnologi
med en bakgrund från bl.a.
Stockholms universitet.

Vår bild av verkligheten erbjuds
inte bäst med hjälp av övertro,
självrättfärdigande, arrogans och
konkurrenskraft. Vår mest sanna
natur finns inom oss själva och
utvecklas bäst i stillhet för att vi
ska kunna nå självacceptans,
tillväxt och omvandling –
förändring. Vår förbättrade
sanning som beskrivning av
verkligheten är dessutom vad vårt
samhälle och världen som mest
behöver just nu. När alltfler vågar
söka svar på det bästa sättet att
vara kommer också samhället att
nå sin fulla potential.

Han börjar med att förklara vad
demokrati egentligen är. Om man
får tro alla länder som utger sig
för att vara demokratiska är det
"det som är bra”. Därför kallar sig
länder som forna DDR eller nu
Nordkorea för demokratier.

Mikael Eleman
Medlem Kreaprenör@

I Sverige används begreppet på
en rad olika vis, ofta för att
smutskasta politiska motståndare
för att vara antidemokratiska.
Rent etymologiskt betyder ordet
folkvälde (grekiska = pöbelvälde,
något grekerna inte ville ha. Man
ville ha res publica, dvs en ordnad
elitistisk stat Red.anm).

MISSA INTE ATT TA DEL AV VÅR
NYDESIGNADE HEMSIDA
WWW.CREAPRENEUR.SE

I Sverige och många andra länder
trixar man med ordets betydelse i
sin politiska agenda. Arnstberg
nämner tre olika betydelser:
Den viktigaste funktionen i vår
demokrati är att vi kan välja
ledare och framför allt avsätta
ledare i allmänna val utan våld.
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Numera tolkar många i Sverige in
att demokrati handlar om att ha
rätt värdegrund. Men detta är
direkt felaktigt menar Arnstberg.
Demokrati är inte vad man tycker
och tänker. Många tror också att
det handlar om att tillämpa
mänskliga rättigheter, vilket heller
inte är rätt. Demokrati i första
hand är en metodik. Det som kom
att utveckla sig till demokrati i
Sverige startade med tvåkammarriksdagen på 1860-talet. I början
var inte rösträtten allmän utan en
rad krav ställdes för att få rösta.
Arnstberg antar att dessa kriterier
förmodligen var självklara då för
att säkerställa att de som röstade
hade sunt förnuft. Man skulle vara
man, över tjugoett, ha viss
inkomst och förmögenhet samt
betalat skatt de senaste tio åren.

Det skatteuttag som staten hade
att besluta om var relativt lågt
även under de socialdemokratiska
regeringarna fram till Olof
Palme. Under hans tid ökade
skatterna snabbt. Detta skedde i
samband med att staten skulle ta
hand om medborgarna mer och
mer och för det behövs pengar.
I dag är nära hälften av BNP skatt
som staten förfogar över.
Användningen av skatteintäkterna
styrs genom de val som
medborgarna får delta i och
därigenom välja olika politiska
partier med skilda ekonomiska
prioriteringar. Arnstberg menar
att det inte fungerar, eftersom
folk inte förstår hur mycket av
deras pengar som tas om hand
via olika skatter och avgifter och
som därefter spenderas på sånt
som kanske inte alls gynnar dem.

Att rösträtten är en rättighet som
ska tillfalla alla är en relativt sen
företeelse. Tidigare såg man det
som orimligt att de som inte kan
ta hand om sig själva skulle få
vara med och rösta om landets
angelägenheter. Arnstberg
understryker också att demokrati
är helt kopplad till nationen.
Demokrati utanför nationsgränserna är inte möjlig.
Globalisternas önskemål om rivna
nationsgränser är oförenliga med
demokrati.

Att Sverige inte har någon
författningsdomstol som kan gripa
in när politiker fattar orimliga
beslut och grovt åsidosätter sitt
uppdrag att tjäna medborgarna,
anser Arnstberg är ett stort
problem. I dag kan statsminister
Löfven skänka bort miljarder till
överstatlig verksamhet som EU
eller FN utan att juridiskt kunna
ställas till svars, inte ens om det
bryter mot grundlagen.
Ett annat allvarligt problem enligt
Arnstberg är riksdagsmännens
osjälvständighet gentemot
partierna. De är hårt bundna, i
vissa fall med skriftliga avtal, till
partierna och måste följa dessas
dagordning. Väljarna är mindre
viktiga i jämförelse med
partierna. Valresultatet styrs till

Socialdemokraterna fick makten
1932 och den politik de drev
speglade hur folksammansättningen såg ut då, menar
Arnstberg. De flesta i Sverige var
arbetare, vilket i någon mån
gällde fram till 1970-talet säger
han.
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största delen av medierna som
formar opinionen.

mäts sedan 1885. Hela
nordöstra Sibirien var varmt
liksom också stora delar av
Grönland och norra Kanada.
5 juli var det i stället kallt med
snö.

Därför är det missvisande att
kalla medierna för tredje
statsmakten. Media är snarare
första statsmakten menar
Arnstberg. Ett exempel på medias
opinionsbildande makt kan ses då
tusentals demonstrerar för Black
Lives Matter i Sverige, samtidigt
som inga unga demonstrerar mot
att deras far- och morföräldrar
dör genom vanvård under
Coronapandemin. Så som läget är
nu fungerar demokratin mycket
dåligt konstaterar han.
Lyssna till hela programmet här;
https://youtu.be/n4PoB0xMzrY

I Verchojansk är sommaren kort
men ganska varm med i genomsnitt
17 grader plus. Vädret ändras snabbt
med växlande vindar. Vintrarna är
långa och kalla med medeltemperatur 50 minusgrader i januari.
Liknande är det i hela nordöstra
Sibirien och även på Grönland och i
norra Kanada. Mycket snö och is,
lite ljus och värme.
Ännu kallare var Lilla Istiden
periodvis ca 1300-1870. Sedan
blev det lyckligtvis varmare, särskilt
på nordliga resp. sydliga breddgrader
närmare polerna. Både 1930-talet
och de senaste åren har varit klart
varmare än Lilla Istiden.
Varmare klimat gynnar växtlighet
och grödor och ger bättre
livsvillkor. Men dagens
klimatpolitik lovar i stället
ekonomisk kompensation för
påstått negativa följder av mer
värme. Det är bara att tacka och
ta emot.

SwebbTV är en
medborgarfinansierad partipolitiskt
och religiöst obunden nyhetskanal
byggt på ideella insatser. Ansvarig
utgivare är Mikael Willgert.

KLIMATSANS
20 juni var rekordvarm i den
lilla staden Verchojansk i
nordöstra Sibirien, +38
grader. Temperaturen där
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AMAZONAS BRINNER

Solens cykliskt växlande magnetiska
aktivitet påverkar klimatet med
växlande solvind i samspel med
inkommande kosmisk strålning
(Svensmark).
Under Lilla Istidens kalla
perioder var Solen minimalt
aktiv. Mindre solvind släppte in mer
kosmisk strålning med mer kylande
moln och nederbörd som följd. Sedan
blev Solen mer aktiv, och Jorden
värmdes globalt runt två grader. Men
nu pekar ryska rymd- och solforskare
på att Solen åter är mindre aktiv. De
förutspår ett nytt solminimum med
kallare klimat som på Lilla Istiden.

En brinnande barrskog funkar också för
okunniga. Andra bilder som florerar i
pressen är från södra Brasilien,
Kalifornien och bilder tagna på 70-talet.

Bolsonaro tog över ett plundrat
Brasilien. Inte en kurva pekade
rätt. Hans mål är att få ekonomin
i balans så att fattigdom och
brottslighet kan bekämpas. Han
har många fiender, framför allt de
som vill fortsätta att plundra och
som är oroliga för att själva
hamna bakom galler. Nu har
dessa fått draghjälp av en rad
statschefer i Europa. Alla vill sätta
käppar i Bolsonaros hjul. Vad är
deras bakomliggande syften?

Det är inget att se fram emot – men
väl att planera för! Den stora faran
för Jordens liv är inte värme utan
kyla. Sedan minst 2,9 miljarder år
genomgår Jorden långa och djupa
istider, som starkt hämmar växt- och
djurliv.
Hellre än att varna för gynnsam
värme borde FN, dess
klimatpanel IPCC och världens
regeringar utforska de faktorer
som utlöser kallt klimat och
istider och försöka förutse nya
sådana och planera för att möta
och mildra deras följder.

NASA konstaterar på sin hemsida
"As of August 16, 2019, an
analysis of NASA satellite data
indicated that total fire
activity across the Amazon
basin this year has been close
to the average in comparison
to the past 15 years."

Tege Tornvall
Redaktör för nätverket Klimatsans

200-300.000 gånger per år
brinner det i Amazonas (i
Brasilien, Peru, Bolivia, m.fl
länder). Åren 2005, 2007 och
2010 sticker ut med över 500.000
bränder. I år ligger det hittills på
2016 års nivå och mer än

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

8

2018. Men bara hälften av 2010
års nivå. Vem påstod att man inte
kan luras med statistik?

GLOBALISMENS NEDGÅNG
OCH FALL

Den observante menar att är det
inte lite väl många bränder i alla
fall? Jo, och de flesta är kriminellt
anlagda. Huvuddelen är svedjebruk, där markägare röjer upp
undervegetationen. En del
bränner efter att värdefullt virke
avverkats. WWF har bedömt att
80% av avverkningarna är
illegala. Vill ni se hur vackert
virket är - studera golven på
Arlanda och Kastrup!

Som nationalist i västvärlden blir
det allt svårare att vara optimist.
Näthat, fysiska hot, samhällsförfall är legio och få tecken på
förändring kan skönjas. Det må
därför vara förlåtet att söka skäl
för optimism på helt annat håll,
läser vi i en krönika publicerad 21
juli på UNZ.COM

– ELLER HUR SLUTA OROAS
OCH BÖRJA ÄLSKA MÅNGFALD

Läser ni något som hänvisar till
INEP (det görs nästan alltid) kan
ni sluta läsa. Rymdforskningsinstitutet INEP är en statlig
myndighet som tar fram underlag
som sedan tolkas av andra, t ex
Naturvårdsverket. Sakkunniga,
inklusive INEP menar att deras
statistik kan användas till mycket,
men inte för jämförelser mellan
regioner och år. Bättre källor är
NASA och Global Fire Emissions
Database.

Blickar vi österut håller den
framgångsrika kinesiska staten på
att sudda ut de sista spåren av
västlig kolonialkultur i Hong Kong
- en sista bastion som vittnar om
en västerländsk världsordning
utan identitet och styrd av enbart
finansiella intressen - en nyliberal
antikultur. Att återintegrera Hong
Kong håller på att bli en kinesisk
manifestation som visar att det är
möjligt att stoppa det nyliberala
samhällsprojektet vars syfte har
varit att minska nationalstaternas
inflytande genom ökad global
överstatlighet i syfte att berika ett
fåtal. Över hela världen syns
tecken på uppvaknande och en
folklig vilja att sätta stopp för
detta västerländska
globaliseringsprojekt. I Turkiet
gör man nu om underbara Hagia
Sophia till moské. Ursprungligen
var det en kristen katedral, som
1453 blev moské efter den
Ottomanska erövringen. 1934
gjorde den turkiska regeringen
under Ataturk om moskén till ett
muséum som symbol för ett

Skogsbränder förekommer varje
år i hela världen. Aldrig tidigare
väcker det bland statsmän och
media samma uppståndelse. Man
tävlar i oro. Varför? Sannolikt för
att få upp egna opinionssiffror,
bojkotta brasiliansk mat, riva upp
Bolsonaros handelsavtal med EU
eller flytta fokus från egna
problem. Vänsteraktivister lider
brist på skottavlor. Vad gör
Bolsonaro? Han skickar militär
för att bekämpa bränderna.
Vår utsände i Brasilien
Björn Rasmusson
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sekulärt västerländskt Turkiet.
Genom att åter göra det till en
moské vill man sätta punkt för
detta identitetslösa nyliberala
projekt och åter manifestera en
traditionell religiös identitet.

unipolär amerikansk dominans.
Jämfört med tidigare maktinnehav
har den amerikanska eran varit
ett liberalt finansiellt välde, där
utrymme för nationell suveränitet
och tradition begränsats. När
nådde denna hegemoni
vändpunkten? Kanske när en
övermäktig militärmakt efter
decennier av konflikt inte har
kunnat klara av att besegra ett
gäng bakåtsträvande islamska
fundamentalister i Afghanistan, en
kamp som nu som tycks sluta i en
seger för Iran. Ett Iran som har
stigit upp som en shiamuslimsk
ärkefiende mot det amerikanska
imperiet efter det att USA
bekämpat den sekuläre despoten
Saddam Hussein i Mellan Östern.
Eller så kom vändpunkten med
det sista slaget i Syrien och det
amerikanska imperialistiska
projektets tysta erkännande att
ha misslyckats besegra familjen
Assad, där slutförhandlingarna
efter decennier av krig och
förstörelse nu istället sköts av
Ryssland, Turkiet och Iran utan
medverkan av USA. Dessa tre
förkrossande förluster om makten
i Mellan Östern har fått världen
att tvivla på att USA kommer att
kunna klara av att hålla fast vid
Truman doktrinen om kampen
mot socialismen kring sin södra
amerikanska gräns. Imperiet kan
inte längre utöva makt mot stater
som Venezuela och andra latinamerikanska stater, som valt sina
egna former av socialism mot
krafter skapade av det
amerikanska kapitalet.
Antiamerikanska krafter runt om i
världen stärks, när det visar sig

Tecknen på att det västerländska
globaliseringsprojektet har nått
vägs ände blir allt fler. Liberalism,
feminism, sekularisering och
materialism likaså. I spåren av en
försvagad amerikansk unipolär
hegemoni och en rotlös
internationell finansmarknad
återupprättas nu lokala traditioner
och lokal identitet överallt i
världen.
Här följer fem anledningar varför
nationalister i väst kan se
framtiden an med viss tillförsikt.
POPULISMENS UPPGÅNG
1957 analyserade Karl Polanyi hur
fria marknader skulle komma i
konflikt med traditionella
ordningar från vilka den liberala
idén hade sitt ursprung. Han
varnade för hur detta skulle leda
till bakslag i form av populism. De
2016 dubbla segrarna för Donald
Trump och Boris Johnson
reflekterade ett växande missnöje
i arbetarklassen i väst mot
effekterna av globalisering.
Bakslag beroende på flyktingkrisen ledde till fortsatta bakslag i
Italien, Frankrike och Spanien.
Och bakslagen fortsätter i fler och
fler länder.
SLUTET FÖR AMERIKANSK
HEGEMONI
Efter andra världskrigets slut har
världspolitiken kännetecknats av
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att det går att ge ”The Great
Satan a bloody nose”.

fri men i praktiken starkt reglerad
handel. WTO och IMF
(International Monetary Fund) har
nu blivit synonyma med
globalismen varför
organisationernas legitimitet och
relevans ifrågasätts.

BJÖRNEN OCH DRAKEN
När det gäller slutet för
globalismen är Kina avgörande av
två skäl.
Utmaningen som Kina utgör mot
amerikansk hegemoni och det
exempel som Kinas interna
utveckling är. Under en
generation har Kina utvecklats
från en fattig jordbrukande nation
till ett ekonomiskt monster som
nu hotar den neoliberala
världsordningen. Enpartistaten
har förvandlat Kina
kommunistiska ordning till ett
nytt slags nationell kapitalism.
Och det finns inga tecken på att
det kinesiska folket i någon högre
grad tycks vilja bejaka
liberalismen. I västvärlden har vi
blivit itutade att demokrati och
individuell frihet är nödvändigt för
ekonomisk innovation. Men
statsunderstödda kinesiska
företag som Huawei och Alibaba
visar sig nu kapabla att
konkurrera ut sina konkurrenter
på världsmarknaden. Kinas
merkantila ekonomi och
protektionistiska politik hotar den
WTO baserade handeln. Det
kinesiska kommunistpartiet
regerar i Kinas intresse och
frihandel ligger helt enkelt inte i
deras intresse. President Trump
har också sidsteppat WTO till
förmån för ett handelskrig mot
Kina. WTO - The World Trade
Organisation – grundades 1995
med avsikten att öppna globala
marknader och expandera en s.k.

Kina har också börjat bli ett
alternativ till Amerikaledd
utveckling av mindre länder, som
ofta har inneburit en oönskad
inblandning både politiskt och
kulturellt. Kina tycks mindre
intresserat av sina affärspartners
inre affärer. Kinas Belt and Road
initiative utlovar avgörande
infrastrukturell utveckling för
mindre länder längs den s.k.
sidenvägen och är exempel på
initiativ som för USA ut i kylan.
Rysslands position är mindre
säker. Landets ekonomi är mindre
än Italiens och landet kämpar för
att dess ekonomi ska bli mindre
naturresursberoende. Kulturellt
och militärt har dock Ryssland
slagit in på en oberoende väg och
Rysslands realistiska sätt att
hantera otillbörliga västerländska
försök att infiltrera i Östeuropa
och Mellan Östern har varit
framgångsrika. Västerländska
försök att dra nytta av Rysslands
försvagade situation på 1990-talet
och landets transformering
därefter till en stark oberoende
och religiös nation har
förutsättningar att kunna bli ett
framgångsscenario också för
andra europeiska länder för vad
komma skall efter globaliseringen.
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INTERNET
För inte så länge sedan gladde sig
nyliberala journalister och
utrikespolitiska hökar över hur
man via sociala media kunde följa
utbredningen av det nyliberala
demokratiseringsprojektet överallt
i världen. Den arabiska våren
hyllades reservationslöst. I sina
smarta mobiler kunde vanligt folk
följa utvecklingen och se hur
makten vreds ur deras barbariska
ledares händer. Att samma teknik
skulle ge rakt motsatta effekter
förutsåg dock inte den arroganta
eliten. Den missade helt att ännu
mer barbariska organisationer
som t.ex. ISIS växte fram i bästa
Hollywood stil. Och i 2016 års val
i USA växte Alt-Right rörelsen och
liknande rörelser med hjälp av
Internet. Anonymt var människor
fria att bryta västvärldens politiskt
korrekta tabun och uttrycka sina
egna multikulturella frågor och
friheter som eliten försökte
förvägra dem. Den vita
nationalismen exploderade på
Internet och visade bräckligheten
hos ett förment liberalt
konsensus. Censur hjälper föga
när anden redan är ur flaskan.
Den arabiska våren blev höst.
Tomrummen efter barbariska
ledare fylls av nya monster. Och
traditionella media förlorar all
prestige och blir bara röster i ett
medialt träsk. Nationalisternas
optimism stärks när folk märker
att deras sanningar går hem.

bankerna lika mycket som
Internet har underminerat
traditionella media är inte en
alltför vild gissning. Men det är
svårt att organisera rörelser mot
det förhärskande penningsystemet, när man är begränsad
till finansiering som stödmedlemskap, fundraising och
modiga dissidenter. Men Krypto
har potential att ändra på det.
Kina prövar nu den första
statsunderstödda kryptovalutan,
digital yuan, som har potential
inte bara att befria länder som
Iran från USA:s finansiella
tyranni, utan också ersätta US
dollar som global reservvaluta.
Det är goda nyheter för
dissidenter i väst. I framtiden
kommer deras supportrar att
enkelt och anonymt kunna ge
dem sitt stöd, men också mer
inflytelserika fiender till den
västerländska hegemonin kommer
att enkelt kunna stödja
nationalistiska antikrigsrörelser i
väst med en knapptryckning på
Internet. Detta ger anledning till
lika mycket optimism för
nationalister i väst, som det borde
sätta skräck i det förhärskande
systemets lakejer.

I ALLRA SISTA STUND
- kanske ett uppvaknande i
Coronakrisen
Allt fler rapporter visar samband
mellan ohälsosamma kost- och
levnadsvanor och risken för att bli
svårt sjuk i covid-19. Om detta
skriver Lars Weinehall,
ordförande i Nationellt

Det är svårt att förutse vad
kryptovalutorna kommer att
innebära. Men att de har potential
att skada de centraliserade
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programområde Levnadsvanor, i
ett brev postat 14 maj till
generaldirektörer på tre berörda
myndigheter.
– På varje presskonferens tycker
jag att de borde upprepa några
korta rekommendationer kring
livsstilen och det är förvånande
att levnadsvanornas roll
aktualiseras så lite i MSB:s
informationskampanj, säger Lars
Weinehall.

ökad risk att dö i sjukdomen.
Högt BMI är tydligt tecken på
Metabol Ohälsa, som varje år
skördar 40 miljoner förtida
dödsfall i världen. Hösten 2019
skickade Riksföreningen för
Metabol Hälsa en uppmaning
till samtliga riksdagspartier,
Regering och Riksdag med
krav på att en oberoende
kommission borde tillsättas
för att göra något åt detta,
som i själva verket är den
verkligt stora pandemin i
världen.

Efter en månad svarade
Socialstyrelsens generaldirektör
Olivia Wigzell, men ännu har
inget svar kommit från Dan
Eliasson på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
(MSB) eller från Johan Carlson
på Folkhälsomyndigheten (FHM).

Det är de redan metabolt sjuka
som drabbas värst när de
infekteras av Covid-19. Coronapandemin är i själva verket en
gren av den metabola pandemin.
Vore inte så många människor
idag metabolt sjuka skulle
coronasmittan knappast ”kvala in”
som en egen pandemi, skriver
Lars Bern på Riksföreningen
Metabol Hälsas blogg. Läs hela
inlägget här:
https://www.metabolhalsa.se
/2020/07/28/nej-tack-ingafler-kostrad-fran-detskolmedicinskaetablissemanget/

– Vi ska få in väldigt mycket
information på tre minuter per
myndighet men vi har ändå flera
gånger påpekat att det är viktigt
att komma ut och röra på sig. Jag
tycker att brevskrivarna har en
poäng, vi har inte kunnat möta
det till 100 procent, säger
Thomas Lindén, , avdelningschef
vid Kunskapsstyrning för hälsooch sjukvård vid Socialstyrelsen.
Sedan brevet skrevs i maj har nya
studier stärkt bilden av
levnadsvanornas betydelse. I
mitten av juli rapporterade
Sveriges Radios Ekot om en
italiensk studie som visar att
personer med ett BMI (mått på
förhållandet kroppslängd och vikt)
över 30 löper hög risk för svår
covid-19-sjukdom medan ett BMI
över 35 är förknippat med kraftigt

Det måste också påpekas att
Riksföreningens brev i höstas
till samtliga partier, Regering
och Riksdag - trots
påminnelse - inte fått ens
minsta mottagningsbevis som
svar.
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TILL SIST

LOL-Laugh Out Loud
Avslutningsvis en sedvanlig ironisk
reflektion från LOL-redaktionen.

Bara dårar och fyllon ler på bild.
(Gammalt ordspråk)
RYSSLAND hackar databaser i
väst för att få information om
vaccination mot Covid-19.
Västerländsk press upprörs
reflexmässigt.

Vår bereste expert på att sitta
på så många stolar som möjligt
samtidigt. Teckning: Mats Böllner

En reflektion
Varför hjälper vi inte istället
Ryssland att få information för
att kunna skydda sin befolkning?
Är inte syftet med utveckling och
globalism att få fram resultat
som gynnar hela mänskligheten?

Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera gärna i mail till oss
eller på vår Facebook sida
https://www.facebook.com/krea
prenor

Eller är syftet med forskning och
globalism egentligen bara en
fortsättning på kolonialism och
ett sätt att berika patentinnehavare? Är det inte dags för
beresta globalister som Carl Bildt
och våra seriösa media m.fl. att
bidra till att förändra globalism
och förment god kapitalism för
att göra världen bättre?

I sann GDPR anda spar vi uppgifter
du meddelar oss som e-post, tel,
önskemål och uppgift om gåvor och
betalningar. Vill du inte ha
KreaprenörNYTT skicka e-post till
kreaprenor@ebc.se med ”Nej
tack”.
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