MAJ 2020
Årgång 39

350 år före Kristus räknade Aristoteles
ut att jorden var rund. Tänk själv, när
han kommer ut på morgonen i Aten och
meddelar nyheten. Blev han hyllad?
Tvärtom ! "Ty i de blindas rike är den
seende inte kung, utan sitter inspärrad
för hallucinationer.”

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.

CORONAHYSTERIN
VÄRRE ÄN PANDEMIN

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE

och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Årsavgift (2020) 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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Alexander Bard om Corona
Använd sanningens strategi
Vaccinkriget
Lockdown stjälper landet
Kinas slagkraft ökar
Corona och metabol ohälsa
Svenska ej pjåkigt eller oävigt
LOL-redaktionen citerar klokhet

Nutidsfilosofen Alexander Bard
talar med mäklarföretaget GI om
Coronakrisen och dess effekter.
Han ägnar sig mycket åt, skriver och
föreläser om komplexitetsteori och
samhällsutveckling och menar att
den stora faran idag är historielöshet.

FÖLJ VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

Alla borde ha insett att det kommer
en ny pandemi.
>>>>>>>

http://www.creapreneur.se/Projekt.html
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ALEXANDER BARDS RÅD

Men unga under 50 har inte upplevt
vare sig pandemi eller krig. Bard
menar att krisen som det nya
Coronaviruset leder till blir den
värsta deflationen sedan 1930-talets
börskrasch, som bl.a. drev
tändstickskungen Ivar Kreuger att ta
sitt liv.
Men Bard ser inte epidemin som
det värsta utan hysterin skapad av
historielöshet. När vi ser tillbaka på
Coronakrisen kommer dödstalen inte
att vara värre än under tidigare
influensautbrott. I Italien dör normalt
50.000 människor om året. I år
kanske det kommer att dö 20.000
coronamittade. Men många skulle ha
dött ändå, varför befolkningsstatistiken endast kommer att
påverkas marginellt.
Det som däremot kommer att ta
åratal att återställa är ekonomin. Och
det är småföretagen som kommer att
drabbas värst med depressioner,
självmord, alkoholism som följd.
Ändå tror Alexander Bard att alltför
lite kommer att satsas på att hjälpa
de små företagen.
De stora globala företagen går inte
under. Många kommer t.o.m. att gå
stärkta ur krisen. Och bankerna
betraktas inte som privata när det är
kris. De måste räddas av princip och
kan därför uppföra sig nästan
hursomhelst. Dessutom kommer
också den statliga byråkratin att
växa trots att det är den som orsakat
krisen genom den totala bristen på
katastrofberedskap. Det politiska
ansvaret hoppas Alexander Bard
kommer att diskuteras mycket när
krisen är över.
Lyssna till hela intervjun här

Lär av historien. Allt har hänt förr.

_____________________________

CORONAKRISEN – Använd
sanningens strategi
Folkhälsomyndigheten!
Under årets svenska coronaepidemi
har vi åter fått erfara att
medmänsklighet är en tillgång i
kristider. Tillit är en svensk nedärvd
egenskap. Använd den, skrev kreaprenörerna Mats Ensér och LO
Landin på Newsvoice. Läs artikeln
här:https://newsvoice.se/2020/
04/coronakrisen-sanningensstrategi/
P.S: En vecka efter att artikeln
publicerats på Newsvoice tvingas
Folkhälsomyndigheten börja
kommentera sina tidigare alltför
låga dödstal.

https://youtu.be/8aRSAXN6TVc?t=1854
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VACCINER – Sanning, lögn
och kontroverser
(Förlag: Karneval)
Peter C. Gøtzsche, en av världens
främsta analytiker av medicinsk
forskning, utvärderar i en ny bok
många av våra vanligaste vacciner.
Debatten om vacciner präglas av polarisering. På den ena sidan finns
de som i stort försvarar alla typer av
vacciner. På den andra finns de som
ser alla vacciner som onödiga eller
skadliga. Peter Gøtzsche är skeptisk
till bägge synsätten.

Det finns också många belägg för att
vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete
alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de
vet att bedrägeri, snedvridning och
underrapportering av allvarliga
medicinska skador är allmänt
förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem. Det tål
att upprepas att våra receptbelagda läkemedel är tredje
vanligaste dödsorsaken.

I boken Vacciner – Sanning, lögn
och kontroverser hävdar han att
det både finns vacciner som alla bör
ta och vacciner som ingen bör ta.
Det enda sättet att göra en tillförlitlig
bedömning är att undersöka den
vetenskapliga evidensen för varje
enskilt vaccin. Och det är just ett
sådant grundläggande utvärderingsarbete som han presenterar i boken.
Ett arbete som är särskilt viktigt med
tanke på att den information, som
cirkulerar om vacciner på internet,
kan vara både motsägelsefull och
felaktig.

I mars publicerade Peter Gøtzsche
artikeln ”The Coronavirus mass panic
is not justified”. I artikeln skriver han
om Coronapandemin, att han inte
förstår varför coronan är det enda
som betyder något, när miljoner
människor dör av malaria, tuberkulos
eller receptbelagda läkemedel som
de inte behöver. Var finns
perspektiven? Hysterin har förvisso
några goda effekter. Att lära folk att
tvätta händerna och inte hosta i
ansiktet på andra kommer utan
tvekan att reducera dödsfall även när
det gäller influensa och andra virus.
Men skadorna på våra nationella
ekonomier och oss själva är
gigantiska. Livskvaliteten har
reducerats för miljarder människor
och dödligheten på grund av andra
orsaker ökar såsom arbetslöshet och
självmord.
_____________________________

Det finns övertygande forskningsresultat om att det har sitt pris att
stimulera immunsystemet och att
vaccination kan interagera negativt,
även om de riktas mot samma virus,
vilket är fallet när det gäller
influensa. Mot bakgrund av dessa
kunskaper verkar det oansvarigt att
råda människor att vaccinera sig mot
influensa vartenda år under hela
livet. Det är ett gigantiskt, okontrollerat experiment med människor.

>>>>>
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LOCKDOWN STJÄLPER
Martin Armstrong, känd
amerikansk ekonom som blev
uppmärksammad i Sverige efter att
SVT sänt dokumentären ”The
Forcaster” uppmanar president
Trump att agera kraftfullt för att
stoppa den amerikanska ekonomins
snabba förfall. Armstrong nämner
Sverige som ett bra exempel på land
med en fungerande coronastrategi.
Att stänga ner hjälper inte, det
stjälper landet. Läs vidare här:
https://newsvoice.se/2020/04/
martin-armstrongraddningspaket-sverigecoronakrisen/

_____________________________

KINAS SLAGKRAFT I FN VÄXER

Övriga FN organ leds av följande
länder:
Världshälsoorganisationen (Etiopien)
Världsbanken (USA)
Int. Arbetarorg (Storbrittanien)
Jordbruksfonden (Togo)
Postorganisationen (Kenya)
Maritimorganisationen (Sydkorea)
Penningfonden (Bulgarien)
Utb, Vetenskap, Kultur (Frankrike)
Intellektuellt kapital (Australien)
Meterologi (Finland)
Turism (Georgioen)

Kineser leder nu 4 av FNs 15
specialistorgan. Senast tilldelades
Kina ordförandeposten i den
Rombaserade organisationen för mat
och jordbruksfrågor i kamp med
USAs kandidat. Detta är troligen en
av förklaringarna till varför Trump nu
drar tillbaka sitt stöd till WHO
(Världhälsoorganisationen).
Det är i och för sig inte fel att Kinas
inflytande växer, sager Kristine Lee,
Center for New American Security,
men problemet är att Kina
missbrukar sitt ansvar genom att
först och främst försvara Kinas
trängre inressen snarare än att
stärka transparens och
multilaterialism.
Kina leder följande 4 FN organ:
Mat & Jordbruk Org
Int. Civilflyg Org
Int. Teleommunikationsunionen
Industriell Utv Org

FÖLJ VÅRT PÅGÅENDE PROJEKT
om Människans existens och om
hur vi i västvärlden står upp för
våra hittills så framgångsrika
värderingar i den konkurrens vi nu
får från Kina, Ryssland och de
muslimska staterna.
http://www.creapreneur.se/PROJE
KT-Manniskans-exi.html

>>>>>
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SVENSKA SPRÅKET varken pjåkigt eller oävigt

HÖGAKTUELL DEBATT PÅ

Sara Lövestam är språkvetare och
konstaterar i en artikel i SvD att
prefixet o- oftast är antingen
negerande eller nedsättande;
ofin är motsatsen till fin, medan
ett odjur är ett hemskt slags djur.
Men så finns det ett antal o-ord som
inte (längre) har någon motsvarighet
utan prefixet. Något kan vara
oerhört, men inte erhört, ofantligt
men inte fantligt. Saker kan hända
oförhappandes, inte förhappandes,
man kan kämpa på oförtrutet men
inte förtrutet. Och när något är
rimligt är det inte hemult.

Vi har tidiagre uppmärksammat att
flera skolmedicinare och journalister
tjänar andra intressen är vad som är
deras plikt. Denna insikt låg bakom
bildandet av RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA för 3 år sedan. I
Lars Berns bok DEN METABOLA
PANDEMIN visas hur man sålt sig till
de ekonomiska intressena bakom
livsmedels- och läkemedelsindustrierna, vilket starkt bidragit till
att den metabola pandemin kan
utvecklas som den gör. Dödligheten i
Coronapandemin är grundlagd av
den utbredda metabola sjukligheten.
En färsk studie visar att upp till 90%
av de som blir dödssjuka av Covid-19
även är metabolt sjuka. Utan den
helt onödiga metabola sjukligheten
vore Covid-19 inte mycket värre än
en vanlig säsongsinfluensa. Läs här:
www.metabolhalsa.se/2020/04/25/skolmedi
cinen-och-journalisterna-sviker-sina-plikter/
______________________________________

METABOL HÄLSAS BLOGG

Den nedan oerhört, inte erhört,
klar-görande berättelsen
beskriver vad hon menar.
Det var en gång en dåga, som
hade alla hästar hemma. Han var
mycket att hänga i julgranen, och
lade två strån i kors för att hjälpa
sina vänner.
En dag gick han och en dugling och
köpte toalettpapperh Alvedon (men
bara en hemul mängd, de var gina
människor som tyckte att alla skulle
ha tillgång till hygienartiklar).
- ”Kan du betala?” frågade dågan.
- ”Visst, jag har ett rött öre”, sa
duglingen. ”Men du får betala tillbaka
sedan, för jag är den som är den.”
Dågan såg längre än näsan räckte,
och lovade att betala tillbaka det
röda öret. Duglingen såg på det med
blida ögon. Ett öga var torrt. Då de
hade löst betalningsfrågan så snyggt,
såg de båda vännerna sedan röken
av varandra i många år framöver.

Bilden visar med tydlighet att
katten är mer beräknande och
förslagen än sin naivt svansviftande antagonist hunden.
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LOL-Laugh Out Loud
Avslutningsvis några ro- och
oroande citerade reflektioner från
LOL-redaktionen

”Det här är min första drink
ikväll - med vänster hand.”
(Dean Martin)
Pessimisten och optimisten har
rätt lika ofta, men optimisten
har mycket roligare under
tiden. (Klokt sagt)

Det är bara dårar och fyllon
som ler på bild.
(Gammalt talesätt)

”När en kvinna väl förlåtit sin
man, värm inte upp hans
synder igen till frukost.”
(Marlene Dietrich)

”Skillnaden mellan dumhet och
genialitet är att genialitet har
sina begränsningar.”
(Albert Einstein)
”Love me tender”….

”Vi är alla här i världen för att
hjälpa andra. Men vad i hela

… och ta hand om dig tills vi får ses.
Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera i mail till oss
eller på våra Facebook sidor

världen de andra är här för vet
jag inte.” (W H Auden)

https://www.facebook.com/kreaprenor

”Var dig själv. Alla andra är

https://www.facebook.com/metabolhalsa

upptagna.” (Oscar Wilde)

I sann GDPR anda spar vi uppgifter du
meddelat oss som e-post, 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”

”Den största faran i tider av
turbulens är inte turbulensen
utan gårdagens logik.”
(Peter Drucker)
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