DEN NYA UPPLYSNINGSTIDEN – kapitel 2
Livet återgår aldrig till det normala.
Det har det aldrig gjort. Ibland blir
epokskiften extra omtumlande.
Dessa skiften kallas paradigmskiften.
Sedan 2001, när Kreaprenör
grundades, har vårt syfte varit att
informera om det vi då insåg skulle
komma att bli ett lika avgörande
skifte, som särskilt västvärlden
upplevde i samband med
renässansen på 1500-talet och som
sedan följdes av Upplysningstiden
och 200 år senare av det tekniska
genombrottet med ångmaskinen och
starten av Industriepoken.
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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.
STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Årsavgift (2020) 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Kreaprenörs snart 20-åriga
upplysningsarbete utgår ifrån en
modell, som vi initialt uppkallade
efter Leonardo Da Vinci, eftersom
han var den som bäst klarade det
förra paradigmskiftet och blev förra
milleniets mest kända person.
Leonardos namn var därför sedan
länge upptaget varför vår
perceptionsmodell fick namnet
Cross-Sensor – en modell som
korsbefruktar ekonomi och teknik
med humaniora. Perceptionsmodellen
http://www.creapreneur.se/Cro
ss-Sensor_74242.html är
inspirerad av Leonardos insikt om
”att all vår kunskap kommer
ifrån vad vi känner”. >>>>>>>>

www.creapreneur.se/Bli-medlem.html

I denna utgåva
* Den nya Upplysningstiden
kapitel 2.
* Palmemordet inte löst
när världens mest erbarmliga
mordutredning äntligen läggs
ner.
* Uppseendeväckande fakta om
Coronahysterin.
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förhoppningsvis leda till är att allt fler
äntligen inser vad det pågående
skiftet från den materiella
industrieran till Medvetandeeran
– Den nya Upplysningstiden –
innebär.
All verksamhet blir glokal
Det vi ser hända idag under den
globala Coronakrisen är nästa steg i
övergången från den industriella eran
till vad Kreaprenör kallar
Medvetande-eran. All mänsklig
utveckling styrs av människans
förmåga att förlänga och förstärka
våra sinnen. Under industriepoken
har vi fortsatt att utveckla vår
tekniska förmåga – förlängningar och
förstärkningar av våra styr- och
balanssinnen - med hjälp av aldrig
tidigare skådad artificiell muskelkraft
i form av allt mer potenta
maskiner/robotar i kombination med
ny energi – elektricitet och kärnkraft.

Några år efter det att vi startat
Kreaprenör fick som ett omen
perceptionspsykologen Daniel
Kahneman Sveriges Riksbanks pris i
ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne – en vetenskaplig
korsbefruktning mellan ekonomi,
teknik och humaniora.
Leonardo insåg att allt vi varseblir
sker via sinnena - syn, hörsel,
känsel, doft, smak och det sjätte
sinnet=själen eller intuition. Filosofen
Cartesius förklarade att vi finns till
eftersom vi tänker och Kant m.fl.
fortsatte sedan att fundera kring vad
som händer i hjärnan och
nervsystemet när vi tänker och vad
intelligens är fram till dagens nya
tekniker med artificiell intelligens.
Historien visar att det är därför att vi
tänker bättre än andra varelser, som
vi finns till. Men betänk att den
digitala världen är ett hologram av
människans inre värld och ett
hjälpmedel. AI har inget liv utan är
och förblir något artificiellt.

Vi har ofta upprepat den
amerikanske nutidsfilosofen John
Naisbitts förutsägelse från 1980talet i boken Megatrender att ”all
business will become glocal”.

Om människan ska fortsätta att
utvecklas måste vi fortsätta att tänka
själva och inse att vi inte, som
transhumanister menar ska ”befria
Medvetandet från våra analoga
köttsäckar”=livet och låta själen bli
artificiell. Det skulle i så fall kunna
vara slutet för mänskligheten, vilket
många klarsynta vetenskapsmän
redan varnat för.

Just nu under Coronakrisen ser vi hur
ohållbart vårt storskaliga samhälle är
- byggt på stordriftens fördelar. Nu
kulminerar detta samhälle, när
stordriftens nackdelar blir alltmer
uppenbara. Det är i de stora städer
risken att smittas, krocka eller bli
mördad är störst. Gigantiska

Den globala Coronakrisen kan
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affärsskyskrapor i Citykärnorna
avfolkas, när människor förstår att
använda ny teknik för att arbeta
hemifrån. I Regeringskansliet i
Stockholm med 4600 anställda
skedde för några månader sedan 800
videokonferenser i månaden. Nu är
antalet videokonferenser, där
medarbetarna alltså deltar hemifrån,
8000 i månaden.

småskaligare, miljövänligare samt
mer självförsörjande och hållbarare
samhälle, där människor åter lagar
mat med råvaror utan innehållsförteckning, uppfostrar sina barn
igen, och låter barnen umgås och
över fler generationsgränser. Den
nya Upplysningstiden är här.

De stora företagen kommer inte att
låta sina medarbetare sitta i bilköer
in till centrum eller låta dem ta
morgonfakirflyget från Arlanda till
Göteborg för att ha ETT möte med
några andra för att sedan återvända
med flyget sent på kvällen, när de
istället kan sitta hemma och
genomföra ett stort antal möten med
MÅNGA deltagare under samma tid.
Vad händer med flyg, hotell,
fastighetsbolag m.fl. när detta nya
sätt att arbeta implementeras i stor
skala, som en följd av den pågående
Coronakrisen?

PALMEMORDET LÅNGT

Vad händer när den riskutsatta,
energislukande och ineffektiva
storstadsarbetskraften kan stanna
kvar, arbeta och äta där de bor? Vad
händer med de ohälsosamma
storstäderna, när människor kan
arbeta effektivare i mindre och
hälsosamma orter? Vad händer med
miljön?

IFRÅN UPPKLARAT
Svenska kriminalexperter som Leif
GW Persson och Hasse Aro var i
det närmste chockade över hur lite
åklagaren Krister Petersson hade
på fötterna, när han 9 juni 2020 i en
i förväg upphaussad presskonferens
”gjorde en Christer Pettersson”
dvs utpekade en ny person som inte
heller mördat Olof Palme 1986.
I världens mest omfattande och
dyraste polisutredning utpekades
först Christer Pettersson, som man
med hjälp av flera vittnen enkelt
hade kunnat avföra som mördare
redan för 34 år sedan. Han åtalades,
dömdes och frikändes av en oenig
Tingsrätt och en enig Hovrätt.>>>>

Nu i pestens tid uppstår vi ett nytt
hälsosammare, effektivare,
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Huvudvittnet Lisbeth Palme, som
mot allt förnuft förhördes först en
månad efter mordet, utpekade
Christer Pettersson som mördare. Nu
är både Christer Pettersson och
Lisbeth Palme avlidna. Otroligt nog
lägger den siste åklagaren i raden
Krister Petersson (OBS! stavningen
är mycket viktig) inte ner den
erbarmligt dåliga utredningen, utan
väljer att utan hållbara bevis istället
misstänkliggöra Skandiamannen Stig
Engström, som praktiskt nog också
är död sedan 20 år. Under den
långdragna och ytterst tråkiga
presskonferensen anfördes absolut
ingenting nytt, annat än att Polisen
enligt åklagaren häpnadsväckande
hade klantat till även detta, dvs hade
lagt Skandiamannen till handlingarna
i ett alltför tidigt läge.

Åklagaren Krister Petersson
kommenterade mycket kort
Sydafrikaspåret, vilket är nära
sammankopplat med den likaså
outredda svenska Boforsskandalen
och olaglig vapenexport. Och det
likaså outredda Polisspåret med de
många märkliga iakttagelser som
gjorts av flera vittnen under
mordnatten, kommenterade
åklagaren som ”ett spår många
intresserat sig för”. Därigenom
visade han han med all önskvärd
tydlighet, att det officiella Sverige 34
år efter mordet på Olof Palme
fortfarande inte är moget att rakt
upp och ner bara tillstå att Polis och
rättsvårdande myndigheter
fullständigt misskött detta ärende,
som kostat skattebetalarna 600 Mkr.

ÄNNU OUPPKLARAT
Nyligen redovisades i
Newsvoice det s.k.
Sydafrikaspåret. Läs själv och
skaffa en egen uppfattning;
https://newsvoice.se/2020/0
6/palmemordet-svenskvapenexport/

Att som åklagaren då inte bara
konstatera att loppet är kört, istället i
oträngt mål börja förtala den döde
Stig Engström och använda Polisens
taffliga skötsel av hela utredningen
till dennes nackdel, borde vara
straffbart. Åklagarens uppgift tycks
uppenbarligen åter en gång vara ett
försök att ”slå bollen död”, vilket
dock inte kommer att lyckas tvärtom.

KreaprenörNYTT (tidigare
Nyhetsbrevet) har sedan 30 år
följt och kommenterat de
märkliga turerna.
Och för 2 år sedan redovisade vi i
en artikel den tysk-franska filmen
om Polisspåret, som miljoner
européer har sett och som gör att
många är övertygade om att
svenska staten ägnar sig åt en
monumental mörkläggning i
arbetet med att finna sanningen
bakom mordet på Olof Palme.

Den ÖRONBEDÖVANDE TYSTNAD
med vilken åklagaren avfärdade
andra möjliga spår, visar att det
officiella Sverige inte vågar ta i detta
ärende på ett förtroendegivande sätt
utan fortsätter att mörklägga
information om vad som verkligen
hände mordnatten 1986.
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Titta nu på denna tysk-franska
samproduktion från 1996, som
2018 hade visats för miljoner
tittare på kontinenten, men som
varken SvT eller TV4 då hade
visat. Den hade i beskuren form
visats på TV8. Filmen handlar
om Polisspåret och här ser du
den i obeskuren form;
https://www.youtube.com/w
atch?v=87LEs7LbhOQ

SÅ HÄR SKREV VI
KreaprenörNYTT i April 2018
KOMMER PALMEMORDET ATT
LÖSAS EFTER 32 ÅR?
Chefsåklagare Krister Petersson
som är noga med att uttala sitt
efternamn Pe(eee)tersson och
noga med att han stavar Krister
med K. Det kan man förstå,
eftersom han 2017 tog över
Palmeutredningen. Efter 32 år blir
det möjligt i Sverige avslöja en av
de stora officiella lögnerna.

UPPSEENDEVÄCKANDE
OM CORONAHYSTERIN
I arbetet med frågor kring virus
och COVID har det svenska
företaget SCARAB kommit i
kontakt med uppseendeväckande fakta, som man vill
delge kunder och andra
intressenter

Åklagarens namne, framlidne
Christer Pettersson (med Ch och
två t i efternamnet) är inte längre
någon trolig mördare. De
förhörsmetoder som polisen
använde för att få honom fälld
kritiseras nu öppet i TV. Krister
Petersson är säker på att
mördaren kommer att hittas.
”Vi gräver på lite andra ställen.”
Framförallt har han gått ifrån den
tidigare unika undersökningsmodellen,signerad Hans Holmér,
”att sätta upp en teori om vem
som sköt Palme och sedan leta
efter bevisen som stöder teorin”.

Vad är egentligen COVID 19?
WHO, Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen blandar ihop
sjukdom och sjukdomsorsak. Det
är svårt att se virusinfektionens
symptom som orsak till dödsfall.
Är COVID-19 en sjukdom?
Förhoppningsvis blir resultaten av
forskningen mer objektiva än
pandemidrevet hittills varit.

Istället arbetar man på klassiskt
vis genom att utgå från
brottsplatsen och vittnena där för
att hitta gärningsmannen. Först
när denne är hittad undersöker
man om det finns grupperingar
bakom. Man arbetar
förutsättningslöst utan den
förutfattade meningen att
politiska mord i Sverige utförs av
ensamma fyllon i förorten.

De flesta äldre som blir sjuka i
COVID-19 överlever – 7 av 10
tillfrisknar. Är äldreboendet i
sig boven i dramat? De
vårdbehövande äldre i Sverige är i
ett bedrövligt skick. Det är
skamligt att snåla in under deras
sista år i livet.
>>>>>>>>>
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Förvånande nog anammade
”hela världen” omgående
uppfattningen att det nya
SARS-viruset (SARS-CoV-2)
var ett ovanligt dödligt virus
som spred sig ovanligt
aggressivt. Men inga av de
siffror som flugit omkring i
internationella medier – seriösa
eller ej – har haft något säkert
underlag. Den stora hysterin kan
förklaras av dålig hantering av
statistik. Men varför har den
fortsatt? Siffror kan vara farliga.
Tänk hur många som lider ont av
Coronahysterins konsekvenser.

* Eliminera livstilsjukdomar och
preventiv hälsovård.
* Förbätrra immunförsvaret
genom bätrre kost och motion.

Men kommer vi att göra detta
när detta är över, frågar
Aaapo Sääsk, grundare av
SCARAB. Läs den bästa
faktasammanfattningen hittills
för att se igenom Coronahysterin;
https://www.scarab.se/bilag
a-om-corona-sars-cov-2-ochcovid-19-2/

Felet är att mediciner och
vacciner väger tungt i analysen
medan mindre vikt har givits
sociala förhållanden som
sjukvård, åldringsvård,
boendeformer och fattigdom.
Det kan finnas många förklaringar
till varför COVID-19 hittills ser ut
att vara ett större problem i
Europa och USA än i resten av
världen. Beror det på att
smittspridningen egentligen
började i Europa eller USA och
inte i Kina?

TILL SIST

Rika välfärdssamhällen mest.
Personer med ”livsstilssjukdomar”
som övervikt, diabetes och
hjärtkärlsjukdomar utgör den
absolut största riskgruppen.

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

Det finns mycket vi kan och
borde göra;
* Minska luftföroreningar för att
minska lungsjukdomar.
* Förbättra djurhållningen för att
minska grogrunden för nya virus.
* Förbättra äldrevården.

Och som vanligt nedan några
avslutande ironiska
reflektioner från
LOL-redaktionen.

>>>>>>>>>
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LOL-Laugh Out Loud
Avslutningsvis några ironiska
reflektioner från LOL-redaktionen.

”Välkommen till småskaliga,
hälsosamma och härligt
kulturella Dalarö i sommar.”

Bara dårar och fyllon ler på
bild. (Gammalt ordspråk)

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

DON´T BOFORS ME
Indiskt uttryck som betyder
”försök inte lura mig”.
STÄNDIGT AKTUELL DIALOG
SEKRETERAREN
Jag har en bra och en dålig nyhet.
CHEFEN
Vilken är den dåliga nyheten?
SEKRETERAREN
Vi är undersökta av Polisen!
CHEFEN
Vilken är den bra nyheten?
SEKRETERAREN
Det är den svenska Polisen!!!

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