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JANUARI 2020                                                        

Årgång 39 
 

 
 

Kreaprenör®- kunskapsallians  
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. 
 

I denna första utgåva 

årgång 39: 
 

* DU NYA GLOKALA VÄRLD 

   ”All business will become glocal” 

* SVERIGE och VÄSTVÄRLDEN 

   vid skiljevägen 

* VILSELEDDA POLITIKER 

   ljuger om klimatet 

* GNOSJÖKOMMISSIONEN 

   med 1 miljon följare på nätet 

* LOL - LAUGHING OUT LOUD 

   MED SENASTE PIK-NYHETERNA 
 

VÄLKOMMEN TILL  

JANUARI UTGÅVAN 2020 

God fortsättning på det nya året. 

PIK MEDIA = ”POLITISKT ICKE 

KORREKTA MEDIA” SOM VÅRT 

BLIR ALLT MER VIKTIGA. 

www.Creapreneur.se  

”Ty inte mot sanningen förmår 
vi något, utan för sanningen.” 
2:a Korintierbrevet 13:8   
Stöd vår kamp för nytänkande.  

Årsavgift (2020) 200:-- till plusgiro 

231666-9. TACK PÅ FÖRHAND. 
 

STÖD OCKSÅ FOLKRÖRELSEN 

FÖR METABOL HÄLSA 
Nyttig läsning för dig, som sponsrar 

ett av väldens största bedrägerier: 
https://www.metabolhalsa.se/2019/12/28/u
tred-overforskrivning-av-statiner/. 
 

DU SKÖNA, NYA GLOKALA VÄRLD 

Välkommen till ett nytt år i den nya 
glokala världen. Den amerikanske 

mediaanalytikern John Naisbitt 
lanserade redan på 1980-talet 
begreppet ”all business will 

become glocal”.  
   I Sverige har vi en ohelig rödgrön 

allians utan majoritet i Riksdagen, 
som inte förstår hur man ska hantera 
denna nya värld. De rödgröna 

förenas inte av nya idéer om 
framtiden, utan i en strävan att 

stoppa förändring och oliktänkande 
genom att bl.a. exkludera ett av de 
största partierna i riksdagen och 

drygt en miljon väljare just nu.   
   Stats- och energiministrarna 

möter brist på förtroende genom att 
smäda kolleger och kalla 
oliktänkande i en för samhället 

avgörande framtidsfråga för 
”kärnkraftskrameri och 

klimatförnekande”. Den tredje 
statsmakten – media och public 

service – har slutat granska makten 
och hjälper istället makten att förtala 
och jaga oliktänkande likt en medial 

doa-doa kör.   
   Det samhälle som 1970 var en 

förebild i världen krackelerar. 

http://www.creapreneur.se/
https://www.metabolhalsa.se/2019/12/28/utred-overforskrivning-av-statiner/
https://www.metabolhalsa.se/2019/12/28/utred-overforskrivning-av-statiner/
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Försvaret, polisen, skolan, 

vården och omsorgen har slutat 
leverera. Girighet och bedrägerier 

avslöjas dagligen inom stat, kommun 
och banker. 
   Kontrollen över ekonomin och 

därmed makten fjärmas från det 
lokala. Den globala ekonomin och 

därmed makten gynnas. 
   I Homo sapiens värld ser vi 
återkommande hur nakna kejsare 

faller, när folkrörelser för hälsa, 
identitet, integritet och inflytande 

växer som följd av de 7 
dödssynderna - lättja, vällust, 
avund, girighet, frosseri, vrede och 

högmod. Makten har som synes 
smittats av samtliga. Det är tydligt 

att Sveriges stats- och energi-
ministrar nått stadium 6 och 7, 

varefter högmod går före fall.    
 

SVERIGE OCH VÄSTVÄRLDEN  

VID SKILJEVÄGEN 

Det tar 5 år i Sverige att stifta nya 
lagar mot terrorism och kriminalitet, 

som just nu splittrar landet. 
 

Men för mindre än ett halvår sedan, 
när USAs president Trump ringde 
Sveriges statsminister Löfven för att 

be honom släppa rap-artisten ASAP 
Rocky fri, passade Trump på att be 

Löfven att ordna en lag som 
förhindrar det kinesiska företaget 

Huaweis möjligheter att sälja 5G 
teknik i Sverige. Mindre än ett halvår 
senare är Huawei-lagen instiftad. 

Den som påstår att Sverige inte är 
ett lydrike till USA har inget begripit. 
 

Är det så konstigt att ett parti ökar, 

som reagerar och vill bevara 
Sveriges nationella självständighet. 
Och att de partier minskar, som 

lägger sig platt för globalismen och 
kallar nationalister för ”populister, 

rasister och förnekare”. I december 
2019 är SD ikapp S i opinions-
mätningar och förtroendet för 

statsministern är rekordlågt, medan 

förtroendet för Vs och SDs ledare är 
rekordhöga. ”Les extrémes se 

touchent”.  
 

Förändrat politiskt landskap 
När arbetare och bönder försvinner i 
och ersätts av tjänstemän förändras 

det politiska landskapet. Successivt 
har de tidigare landsbygds- och 

arbetarpartierna blivit partier för 
arbetare, men utan arbetare. Istället 

består de tidigare arbetar- och 
landsbygdspartiernas ledningar och 
kärnväljare av storstadsbor med 

masterexamen, rättvisepatos och 
dyra bostäder. De s.k. liberala 

partierna har liknande 
identitetsproblem, medan 
konservativa och kristdemokratiska 

partier i västvärlden samlar de 
kulturkristna och landsbygdsborna.  
 

De fattiga, laglösa och politiskt 

inaktiva grupperna i samhället, det 
farliga trashanksproletariatet som 
Marx kallade dem, och som den 

svenska socialdemokratin länge 
lyckades tillfredsställa i ett 

välfärdssamhälle och därmed 
skaffade sig en trogen kärntrupp, är 
de som numera lider uppenbara 

levnadsmässiga försämringar när 
välfärdssamhället inte längre 

levererar.  
 

Vi lever i ett paradigmskifte 

 
Det hela inleddes åren 1936-46 med 

de första reguljära TV-sändningarna i 
USA, England och Frankrike.  

1957 kom TV till Sverige på riktigt.  
 

1948 fick Schocley, Bardeen och 
Brattain Nobelpris för upptäckten av 
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transistorn. De hittade ”möjlighets-

rummet” mellan kiesel och 
elektroteknik. Datorn var född. 

 För 500 år sedan inträffade ett 
liknande större paradigmskifte.  
Då levde Leonardo da Vinci. När 

han föddes 1452 var jorden platt.  
Vid hans död 1519 var den rund. 

 
Och Leonardo var den som klarade 

detta paradigmskifte bäst av alla, 
vilket bl.a. hans följande uttalande 
visar; ”All vår kunskap kommer 

ur vad vi känner”. 
 

Leonardo insåg tidigt att all mänsklig 
utveckling kommer ur vad vi känner 

– ur vår perception. 2002 fick 
perceptionsspecialisten Daniel 
Kahneman Nobelpris för sin 

forskning kring detta. Vi människor 
tror att vi är rationella. Men 

Kahneman visar att 80% av våra 
beslut i själva verket är emotionella.  
 

Människans viktigaste drivkraft har 

alltid varit en strävan att förlänga 
och förstärka våra sinnen – synen, 
hörseln, lukt och smak, styr- och 

balanssinnena. Denna insikt ledde till 
reformationen och upplysningstiden, 

och blev starten för en aldrig tidigare 
skådad teknisk utveckling. Genom 
förlängning och förstärkning av våra 

styr- och balanssinnen har vår 

förmåga att producera och 

transportera kunnat öka i en sådan 
grad att jordens befolkning har stigit 

från 250 miljoner på 1700-talet till 
dagens 7,5 miljarder. 
 

TV förlänger våra sinnen emotionellt 
och datorn rationellt. I kombination 

är det nu möjligt att förlänga och 
förstärka själva medvetandet. Det är 

denna tekniska kombination som nu 
revolutionerar vår tillvaro. 
 

I februari 1968 förändrades 

världen i ett slag genom denna nya 
medvetandeteknik. 

Skottet i Saigon kunde med hjälp av 

tekniken ses live av 500 miljoner 
människor. FLN-soldaten Văn Lém 

avrättas på öppen gata av polischef 
Loan. Att Văn Lém i själva verket var 

tidernas värsta skitstövel saknade 
betydelse. Ihop med bilder på 

         
flyende och gråtande napalmskadade 

barn i Vietnam (här från Aftonbladet) 
gjorde att för första gången i 
världshistorien kom en armé att 

besegras på hemmafronten.  
   Den amerikanska armén tvingades 

dra sig tillbaka pga folkopinionen.     
 

En senare Nobelpristagare Bob 
Dylan gav då ord åt sin generations 
politiska protester bl.a. med sången 

”Masters of War”. 
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Vår nya perceptionsförmåga formar 

dagens elev, invånare och kund till 

en uppkäftig globalist. Dagens 

politiker har inte insett att gamla 

samhällssystem därför har slutat 

fungera.  
 

Dags att pensionera Gud ? 

  
Beviset för hur svårt det är att 

navigera i det nya glokala samhället 

visade regeringens IT-expert 

Christer Sturmark med en artikel i 

Svd 2004 med rubriken ”Är det inte 

dags att pensionera Gud”.  

   Men det blev precis tvärtom, 

eftersom Sturmark glömde bort att 

människan är en till 80% emotionell 

och andlig varelse. Vi är inte alls så 

sekulariserade som vi tror.  
 

Det fick vi påtagliga bevis för efter 

den 11 september 2001, när det var 

5 miljarder människor som i TV fick 

bevittna hur kapade flygplan flög in i 

och fällde World Trade Centers 

skyskrapor på nedre Manhattan i 

New York.  
 

Att ingen fortfarande känner till hela 

historien bakom denna katastrof 

saknar betydelse. 20 år senare är 

världen fortfarande i vilt tumult i de 

religionskrig som TV-upplevelsen 

utlöste. 

  

Om den nya guden – globalisering, 

urbanisering och digitalisering – 

handlade vår höstkonferens och 

Kreaprenörs senaste projekt 

Människans existens. Om välfärds-

haveriet och vad vi kan göra åt det. 

Kom med och delta du också.  

Mer information hittar du här: 
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-

Manniskans-exi.html  

*****************************

VILSELEDDA POLITIKER  

LJUGER OM KLIMATET 

De enda klimatflyktingar vi känner är 

rika svenskar som flyttar till 

Medelhavet för att slippa vårt dåliga 

”klimat” i dubbel bemärkelse. Se 

själv här: https://youtu.be/ml1qRpt-Yz8  

Satsa istället alla resurser vi har på 

att stoppa den vansinniga miljö-

förstöring som sker genom giriga och 

ohemult rika oligarker i öst och väst 

och deras globala storföretag.  
************************************** 

GNOSJÖKOMMISSIONEN 

Småland är exempel på svensk 

urkraft. Arbetslösheten är alltid låg i 

Småland. Samtidigt är skaparkraften, 

tilliten och sammanhållningen i 

lokalsamhällena hög. 

   Begreppet Gnosjöandan är känt. 

Den var grunden för 4de oktober- 

demonstrationen mot löntagarfonder 

1983, den största folkliga 

manifestationen i Sverige i modern 

tid med 100 000 fredliga deltagare 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
https://youtu.be/ml1qRpt-Yz8
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enl. arrangörerna, 75 000 enl. 

media, 50 000 enl. polisen och 

27 000 enl. socialdemokraterna, vars 

resa på väg från sin forna 

maktställning hade inletts.  
 

Därför höjer vi givetvis på 

ögonbrynen, när vi i Dagens Industri 

Debatt 13 december läser: Vi bildar 

Gnosjökommissionen för en 

rimligare energipolitik. 
 

”Sverige har sedan 1985 en så gott 

som fossilfri och optimal energimix 

för produktion av elkraft, men 

energibehoven växer. Fordonsflottan 

elektrifieras, serverhallar byggs och 

industrin börjar ställa om till mera 

fossilfritt. Men hela denna 

förvandling kommer att kräva 60% 

mer elkraft än idag”, skriver Gnosjö-

kommissionen. 

   ”Vi har redan produktions- och 

kapacitetsbrister i flera regioner, 

huvudsakligen i södra Sverige. 

Nyligen beslutades att det fossila 

Heleneholmsverket i Malmö skall 

fortsätta hållas i drift, eftersom det 

anses absolut nödvändigt för 

regionens elförsörjning…………………. 

Heleneholmsverket ger ändå bara 

130 elektriska megawatt (MWe)…… 

Ringhals, omkring 20 mil därifrån, 

består idag av 4 reaktorer. Reaktor 

2, som ger 900 MWe ska stängas vid 

årsskiftet. Ett år senare är det dags 

att stänga reaktor 1, som ger 865 

MWe. Sammantaget tas alltså 1765 

fossilfria MWe ur drift inom ett år”. 
 

Kära läsare. Ni har redan förstått 

vilket förtroende resten av artikeln 

ger de makthavare som fattar 

sådana beslut. Artikeln avslutas med 

orden ”Vi förklarar härmed 

Gnosjökommissionen bildad”. 
 

Bensinskatteupproret 

4 dagar efter Gnosjökommissionens 

bildande presenterar den rödgröna 

regeringen en 132 punkter lång 

klimatplan. Klimatminister Isabella 

Lövin vill förbjuda nya bensin- och 

dieseldrivna bilar från 2030 och 

utesluter inte att bensinskatten höjs. 

Men utan tillräckligt med el stannar 

Sverige.  
 

När Döder-Jöken gal 

Bensinskatteupproret har på nätet 

samlat över en miljon namn-

underskrifter. Med 1 miljon 

potentiella följare är det ingen 

högoddsare att tippa att Gnosjö-

kommissionen snart kommer att göra 

det trångt på trappen utanför 

Riksdagshuset och att de skol-

strejkande ungdomarna kanske 

rentav får masa sig till skolan när 

Döder-Jöken gal.  

**************************** 

SVÅRSLAGET 

Taiwan, som är Asiens främsta 

demokrati, har 12 års skolplikt och 141 

universitet med 23,5 miljoner invånare. 

Svårslaget! 

*****************************     

LÖSNINGEN INOM OSS SJÄLVA 

”Helt ärligt. Jag tror inte att några 

politiker som åker lyxlimousin löser våra 

problem. Det är vi själva som måste 

kroka arm och hålla i varandra. Då fixar 

vi det.”  

Aweis Abdulkadir, 

ungdomsledare i Rinkeby. 
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LOL-Laugh Out Loud 

    

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 
 

OCKSÅ EN LÅG RÄNTA 

    
   Riksbankschef Stefan Ingves 

förklarar räntehöjningen på 0,25% 

för dig som inte förstår: ”0 % är ju 

också en ganska låg ränta !”  

   Vad Ingves inte säger är att 

Riksbanken har litet inflytande på 

penningmängd och inflation. De 

privatägda bankerna. som då och då 

måste räddas av skattebetalarna, 

bestämmer hur mycket som lånas ut, 

när och till vad. 9/10 av utlåningen 

de senaste 20 åren går till köp av 

finansiella tillgångar, dvs nya pengar 

gör att redan befintliga tillgångar och 

främst fastigheter byter ägare, vilket 

inte påverker konsumentpriserna och 

därmed inte heller inflationen.  

   Priser på bostadsrätter har under 

samma period stigit med 382%. Och 

börsen har rusat liksom priserna på 

kommersiella fastigheter, men inget 

av detta påverkar alltså inflationen. 

   I dagens Sverige tjänar de som 

redan har ännu mer och Sverige som 

brukar kallas en industrination har en 

banksektor som är 2,5 gånger större 

än BNP (efter Nordeas flytt). Sedan 

kan du fortsätta att läsa vad vi har 

skrivit i varje utgåva under flera år:   
 

”PRAETERERA CENSEO 

CARTHAGINEM 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” 

   För övrigt är en reform utan en 

reform av penningväsendet inte 

någon reform. Det sa USA:s 

utrikesminister William J Brown 

redan 1896. Han får mer rätt för 

varje månad som går. 

 
 

          brottsförebyggande rådet 
 

”Vad BRÅkar ni om? Varför så 

BRÅttom”, säger den nymornade 

justitieministern GodMorgon 

Johansson. 
 

”Det är visst BRÅttom”, skriker 

klimatminister Decibella Lövin. 
 

COMHEM 

Vi beklagar att alla Comhemkunder, 

som efter avtalet med Telia åter 

tvingas se Ernst till jul och till leda i 

sin TV-apparat. 

   

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1LrihtbmAhWJxcQBHb6aBskQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.friatider.se%2Fforskningsrapport-br-styrs-av-politiska-intressen&psig=AOvVaw0TddaLhUUJbE-stk9fqIH3&ust=1577543800698737
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1LrihtbmAhWJxcQBHb6aBskQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.friatider.se%2Fforskningsrapport-br-styrs-av-politiska-intressen&psig=AOvVaw0TddaLhUUJbE-stk9fqIH3&ust=1577543800698737
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DET GÅNGNA DECENNIET 

 

Vi har försökt hitta bilden som bäst 

speglar decenniet 2010-19 som just 

avslutats. Och då återfann vi vår 

tecknare Mats Böllners träffsäkra 

förutsägelse från 2007 om vad som 

komma skulle. 
 

Framför LO-borgen på Norra 

Bantorget ser vi vår 2006 nyvalde, 

triangulerande statsminister hålla ett 

brandtal till befolkningen, som på 

bilden representeras av en staty av 

en av den numera döende 

Socialdemokratiska folkrörelsens 

barnmorskor vid förrförra sekelskiftet 

”Mäster Palm”.  
 

Idag vet vi att talarens smart 

uträknade idé att göra om de 

konservativa nya Moderaterna till 

”Det nya arbetarpartiet” lyckades 

fram till valet 2010. Som ledare för 

en nybildad allians med ständigt 

kluvna Liberaler, ett fd Bonde-

förbundare, vars ledning flyttat in till 

Stureplan i Stockholm och där börjat 

testa nya idéer som månggifte i 

bondgårdarna och globaliserade 

monopolgrödor på åkrarna, samt ett 

sekulariserat Kristdemokratiskt parti, 

som kämpade för att hitta Gud i ett 

samhälle, som ändrat innebörden i 

bokstäverna i hans namn till 

Globalisering, Urbanisering och 

Digitalisering.  

         
Under sina första fyra regeringsår 

blev statsministern och hans 

moderne finansminister med 

hästsvans och ring i örat enormt 

populära – och som det skulle visa 

sig också otroligt överskattade. Nya 

tal till folket och ett om ”öppnade 

hjärtan” hölls under andra mandat-

perioden, och statsministern drog 

sedan på nästa valdag och lämnade 

bara en DÖ-överenskommelse efter 

sig. Idag säger den förre 

statsministern att han slutat med 

politik – det lönar sig inte. Han har 

bättre betalt som föredragshållare åt 

globalisterna. Hans finansminister är 

rådgivare åt globalisterna och brukar 

roa dem på kvällen med att leka 

helikopter. 

 

För övrigt i sann GDPR-anda, månar 

vi om din integritet. 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, maila det till 

kreaprenor@ebc.se så stryks du.   

 

Gott Nytt KreaprenörDecennium 

önskar 

Lars-Olof (LO) Landin 

mailto:kreaprenor@ebc.se

