”VAR INTE RÄDDA”
För 2000 år sedan byggde
Romarriket ett globalt världsherravälde genom att ockupera och
förtrycka många lokala samhällen i
det som idag är Europa och Mellersta
Östern.

SEPTEMBER 2020

Den kristna världens store mästare
Jesus från Galileen satte sig upp
emot detta. Hans metod var civil
olydnad och fredligt motstånd. Ett av
hans budskap till sitt folk var
”Var inte rädda”!

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.

I detta program i SwebbTV
https://www.swebbtv.se/?utm_
campaign=cmp_2007883&utm_
medium=email&utm_source=get
anewsletter tar Lars Bern upp en
intervju med George Soros, där
Soros anklagar Sverige för att vara
själviskt, när Sverige - utan att
lyckas - satte sig upp mot EUs
ekonomiska räddningspaket i
samband med Coronakrisen.
Anklagelsen mot vårt land kommer
från en av de mest aktiva
västerländska oligarkerna, som
arbetar för ett globalt världsherravälde genom att destabilisera lokala
nationalstater och som i detta arbete
1994 utsatte Sverige för ett angrepp
på vår valuta, som drabbade svenska
medborgare.

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Frivillig årsavgift (2020) 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html

I denna utgåva
*
*
*
*

WE THE PEOPLE – Var inte rädda
SWEXIT NU
FORUM LIVSKUNSKAP - Webinar
LOL-Laugh Out Loud redaktionen

George Soros har skapat en
förmögenhet - uppbackad av familjen
Rothschild - genom spekulationsaffärer, som används för politisk
manipulation. Han har ett mycket
stort inflytande inom EU, mycket
större än Stefan Löfven, trots att
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George Soros inte har något politiskt
mandat.

Förutom räntekostnaderna kan
länder få problem när lånen ska
sättas om och detta kan utnyttjas av
långivare, som hotar att dra tillbaka
lån om staterna inte gör som
långivaren kräver.

Lars Bern menar att en
oproportionerligt stor andel av
världens tillväxt tillfaller världens
allra rikaste personer med globala
företag, vilket gör dem allt rikare och
mäktigare. I USA styr denna mäktiga
oligarki bakom kulisserna. Till sitt
förfogande har de USAs krigsmakt
och underrättelsetjänst för att
intervenera mot stater och bolag
som inte handlar i enlighet med
oligarkins önskemål. De har också ett
stort inflytande i EU.

Oligarkerna har efter andra
världskriget tagit kontroll över 90 %
av västvärldens medier, vilket är en
ytterligare en del i strategin och som
syftar till att påverka opinionen.
Ofta säger man att vi i Sverige inte
har någon korruption, men det
stämmer inte enligt Lars Bern.
Tvärtom utlovas politiker attraktiva
jobb om de följer globalisternas vilja.

En viktig komponent för denna krets
oligarker är att pengar ska kunna
flyttas mellan olika stater för att
minimera kostnader för skatt och för
att möjliggöra olika typer av affärer.

George Soros har också pumpat in
miljardbelopp i militanta
organisationer som Black lives
Matters, AFA och Expo i Sverige för
att undergräva stabiliteten i
nationalstaterna.

En annat styrmedel är bildandet av
överstatliga organisationer som FN,
WTO och Världsbanken, som kan
utnyttjas för att påverka och styra
nationer. Sammanslutningar som
World Economic Forum verkar för att
flytta makt till sådana överstatliga
organisationer för att minska
nationalstaternas möjlighet att
hindra oligarkernas agerande.

USAs krigsmakt är kontrollerad av
oligarkerna, vilket nyligen resulterat i
att iranska tankfartyg beslagtagits.
Detta är också skälet varför USA har
startat i stort sett alla krig efter
andra världskriget. USA har också
genomfört statskupper genom CIA
för att stödja sina bolag.

Ett annat sätt är privatisering av
företag där oligarker har kunnat ta
över verksamhet som tidigare i
många fall utgjordes av monopol.
Resultatet blir ofta prishöjningar för
kunderna och som exempel nämner
Lars Bern Bilprovningen i Sverige där
priserna fördubblats efter
privatisering.

En annan återkommande taktik är att
samma kretsar underblåser tecken
till folkligt missnöje, där det uppstår,
exempelvis i Hong Kong och Belarus.
Allt med syfte att störta makthavare
och öppna upp för oligarkernas
inflytande.
Den strategi som används av
oligarkin handlar om att skapa
rädsla för att göra människor
lättare att styra.

George Soros har även varit aktiv för
att öka migrationen till Europa. Och
när ländernas pengar inte räcker till
är hans råd att låna pengar för att ta
hand om migranter. Detta är
ytterligare en del i strategin. Ty den
som som är satt i skuld är inte fri
(citat Göran Persson fd statsminister).

Samma taktik har utnyttjats i
klimatfrågan för att stater ska
spendera hundratals miljarder på
verkningslösa klimatåtgärder.
Förutom lättstyrda befolkningar, som
ber om överstatlig styrning och gör
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stora beställningar hos globala bolag,
så resulterar det i ruinerade statliga
ekonomier, vilket frestar nationer till
ytterligare skuldsättning. Skrämselpropagandan kring Covid-19 har
samma syfte. Målet är att skrämma
människor och förbereda en
gigantisk massvaccinering, som
kommer att öka de globala
företagens omsättningar med
gigantiska mått.

morgon för att ta ställning till ett
tjugosidigt juridiskt dokument på
formell engelska. Det säger sig självt
att någon seriös granskning för att
tillvarata svenska folkets intressen
på bästa sätt inte har gjorts.
Trots Löfvens påskrift krävs dock en
omröstning i Riksdagen för att
Sverige lagligen ska kunna godkänna
avtalet. Antagligen kommer man
inför omröstningen att beskriva detta
som något väldigt positivt som
Sverige nu får möjlighet att vara
med om. Riksdagsomröstningen
avgör och skulle riksdagen säga nej
till regeringens proposition faller hela
stödpaketet för Sveriges del. Det
finns alltså fortfarande en
möjlighet att avstyra det hela
genom att förmå riksdagsledamöterna att rösta nej.

Och Lars Berns uppmaning är samma
som Jesus för 2000 år sedan – ”Var
inte rädda”!

WE THE PEOPLE - SWEXIT NU

Det sätt vi kan motverka
oligarkernas agerande är enligt
Lars Bern genom att nationalstaterna tar tillbaka självbestämmanderätten. Vi bör överväga att
gå ur EU. Det kan vara värt en
något minskad tillväxt för att få
behålla friheten, säger han.

We the people – Swexit nu!
Mannen som inte ler på bilden
ovan heter Boris Johnson, som
fick det brittiska folket med på
att vara fritt.
Han har därmed undvikit att
tvinga in landet i Euron samt
skuldsätta britterna med
åtskilliga miljarder, vilket bör
räknas av från de förluster
som enligt alla politiskt
korrekta förståsigpåare
Storbritannien kommer att
göra på Brexit.

Det avtal Stefan Löfven skrivit på
för Sverige innehåller inte bara
beslut om EUs stödpaket, utan där
finns också delavtal som syftar till att
Sverige ska inlemmas i eurosamarbetet, dvs införa euron som
valuta samt ge EU beskattningsrätt
över invånarna i EU-länderna.
När avtalet skulle skrivas på behövde
Löfven ett godkännande från EUnämnden, som kontaktades tidigt en
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P.S. SWEXIT NU
Europeisk gemensam
jordbrukspolitik, kallad CAP,

I skolans uppdrag ingår att
värdegrunden ska genomsyra all
verksamhet. Med den här
webinarieserien vill
föreningen Forum Livskunskap
- för socialt och emotionellt
lärande belysa och ge tillfälle att
dryfta den alltmer kritiska frågan
hur livskunskap - ofta synonymt
med social och emotionell
kompetens - ska kunna läras ut i
skola och förskola. Kunskap och
kontakter via internet är ett
exempel på den ökade
komplexitet och mängd
av utmaningar som dessa har. Vi
behöver hitta former för lärare att
förmedla innebörden i begreppet
livskunskap.

från 1962 har under 1990-talet
vikt sig för det globala regelverket
WTO (AoA), som skall styra
handel med jordbruksvaror.
Därmed överlämnades nationella
politiska lösningar till de absolut
största globala bolagen för att
hantera världens största och
viktigaste marknad - människors
livsmedelsbehov.
En katastrofal lösning.
Regelkraven är lätta att utnyttja
för ekonomiskt starka bolag i
svaga nationer, där reglerna gör
den lokala marknaden
handikappad. De lokala
marknadernas priser faller under
acceptabel nivå och importen tar
över mer och mer. WTOregelverket har hittills gynnat
några gigantiska globala
livsmedelsföretags världsvida
härjningar på lokala jordbrukares
och livsmedelsmarknaders
bekostnad. Vi måste snarast
återta den europeiska
jordbrukspolitik som man tänkte
sig på 1960-talet, när CAP
började, skriver Thomas
Gunnarson, sekreterare i
Familjejordbrukarna på
NewsVoice.se.

Med hjälp av personer med stor
kunskap och erfarenhet från skoloch förskolevärlden ger
seminarierna fyra viktiga
perspektiv, som alla behöver hitta
sin plats i en fungerande lösning.
DETTA ÄR SEMINARIERNA:
•

17 sept: Hjärnan,
lärandet och framtidens
skola
Vilka är hjärnans behov för
bästa möjliga lärande? Rolf
Ekman är professor
emeritus i Klinisk
Neurokemi och verksam i
forskningsnätverket
Neuroforum. Han berättar
om hur man rustar eleverna

VÄLKOMMEN ATT DELTA
i Forum Livskunskaps
webinarieserie
Om socialt och emotionellt
lärande i framtidens skola. Fyra
perspektiv på en viktig fråga.
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bäst med den ’hjärnsmarta’
pedagogiken på
neurovetenskaplig grund.

även Spiraskolans egen bok
om värdegrundsarbete:
Från Kunskap till Visdom
- en utbildning för
livet. som tar upp frågor
som: Vad är lycka? Vad är
utbildning? Vad vill vi ha ut
av livet, och hur kan skolan
hjälpa barnen att nå dit.

PROGRAM
•

1 oktober: Lärarens
personliga ledarskap
Relationskompetens
framträder som en allt

•

viktigare kompetens i
läraryrket. Björn Gíslason
är leg. psykolog med
mångårig erfarenhet av
utbildning, handledning och
utvecklingsarbete inom
skolan. Han delger oss sina
erfarenheter av läraren som
ledare och vikten av det
•

3 november: Färdigheter
för framtiden
Finns det en särskild sorts
pedagogik för socialt och
emotionellt lärande? Lars
Löwenborg är leg
psykolog, leg
psykoterapeut, pedagog,
verksam i förskola och
skola, föreläsare,
handledare och författare.
Han berör flera olika viktiga
sociala och emotionella
färdigheter samt ger
konkreta exempel på vad
förskola och skola kan göra
för att hjälpa barn och
elever att utvecklas.

personliga ledarskapet.
20 oktober:
Värdegrundsarbete i
verkligheten
Spiraskolan i Täby
exemplifierar hur begrepp
som emotionell intelligens,
mental styrka och social
kompetens kan bli
verklighet på en skola.
Biträdande rektorn och
specialläraren Maria
Eberhardt och
dramapedagog Kjell
Westergård kommer att
förklara hur de organiserat
och arbetat kring dessa
begrepp. De presenterar

DIN MEDVERKAN
Seminarierna är också till för att du
som deltagare ska kunna lufta egna
erfarenheter, kunskaper och
funderingar. Seminarierna växlar
mellan föredrag, samtal i små
grupper och frågor i hela gruppen.
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Välkommen att vara med!

TILL SIST

Tillsammans kan vi skapa dynamiska

LOL-Laugh Out Loud

och givande stunder!

Avslutningsvis några ironiska
reflektioner från LOL-redaktionen.

För information och anmälan:
https://sel-i-framtidensskola.confetti.events/

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

Stig Zandrén (kreaprenör)
Vice ordförande Forum Livskunskap för Socialt och Emotionellt Lärande
www.forumlivskunskap.se
Tel: +46 706 353 353

Belarus leende diktator Aleksandr
Lucasjenko tror att viruset Cocid-19
kan stoppas med bastu och vodka.
I Sverige tror myndigheterna att
lokaler med socialt distanserad
sittning plötsligt blir farligare att vara
i om någon börjar spela musik.
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AMERIKAS DILEMMA
”Those who would give up essential
Liberty, to purchase a little temporary
Safety, deserve neither Liberty nor
Safety.” sa Benjamin Franklin.

PS: Kommentera gärna i mail till

I höst går amerikanerna till val. För
en utomstående ser det ut som om
amerikanerna har hamnat i ett
allvarligt dilemma. Vem ska man
välja av två presidentkandidater,
som skapats av ett korrupt system,
där man måste vara mycket rik för
att överhuvudtaget komma ifråga
som kandidat, eller vara uppbackad
av några andra mycket rika
personer.

oss eller på vår Facebook sida
https://www.facebook.com/krea
prenor
I sann GDPR anda, pådyvlad varenda
liten förening, företag och
organisation i hela EU för många
miljarder, därför att man vill komma
åt stora globala företag som aldrig
kommer att bry sig om människors
integritet, spar vi uppgifter som du
själv meddelat oss såsom e-post,
tel.nr, önskemål du framfört och
uppgifter om gåvor och betalningar
du gjort till oss.

Och vilken haj ska man välja av
hajarna i en hajbur? Demokraterna
hävdar att Donald Trump inte
kommer att acceptera valresultatet,
eftersom det inte finns i hans dna att
acceptera nederlag. Detta sägs av ett
parti som i fyra år inte har accepterat
det förra valresultatet och som ägnat
all tid åt detta istället för åt landets
utveckling. Det är synd om
amerikanerna.

Vill du inte ha KreaprenörNYTT
skicka e-post till
kreaprenor@ebc.se med ett
tydligt ”Nej tack”.

Och Trump har onekligen en
poäng att inte låta Posten sköta
valet. Tänk om Postnord skulle
sköta valet i Sverige?
För övrigt har bara ca 6000 av de
drygt 10,4 miljoner svenskar, som
enligt SCB levde i slutet av 2019,
avlidit pga Covid-19. Bortsett ifrån
att man som privatperson självklart
skall försöka undvika att bli smittad
av detta nya virus, är 0,0006% av
befolkningen inget skäl att stänga
landet.
Livet är hårt. Men man behöver inte
sitta på de hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
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