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DECEMBER 2022/Årg, 41 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 
Medvetandeeran  

Sprider kunskap om vad som 

verkligen händer med vår kultur. 
Kreaprenörer bejakar ett högre 

medvetandes ständiga sökande 
efter ”det vi vet att vi inte vet”. 

STÖD VÅRT 41-ÅRIGA ARBETE 
och hjälp oss vidga den trånga 

svenska konsensuskorridoren.  
Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-

medlem.html   
 

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

I DETTA JULNUMMER 

* BRASILIEN efter presidentvalet 

* IDEOLOGIERNAS KAMP –  

   om Tysklands prekära situation 

* NWO – Den nya världsordningen 

              och ny grundlag 

* HAR PK-ISMEN PEAKAT ?  

   Svaret är nej och läs varför! 

* SPANING – Pietism  

* LOLRedaktion om virussmutsen 

          och Vart är vi på väg? 

  
     GOD JUL FRÅN DALARÖ 

med alla dess historiska vrak 

 

 

BRASILIEN EFTER VALET 

När lastbilarna stannar, stannar 

Brasilien. De blockerar inte vägarna, 

De står bara still. Markägare gjorde 

iordning parkeringsytor och bjöd på 

nötkött. Folk strömmade till för att 

ge sitt stöd. Det grillades, man bad 

och sjöng nationalsången. En nation 

visade sina känslor. Vänstern 

skickade huliganer för att störa, men 

polisen vaktade. Det är trevligt när 

folk går ut och möts på riktigt, 

utanför alla sociala medier, skriver 

vår utsände i Brasilien, som besökte 

en av 325 fredliga demonstrationer 

efter valet. Och plötsligt dök det upp 

en vardagshjälte. Hon heter Mara!  

   Läs vår utsände Björn 

Rasmussons eftervalsrapport här:  

https://www.creapreneur.se/file

s/Nyhetsbrev/vardagshjalte.pdf  
 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbrev/vardagshjalte.pdf
https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbrev/vardagshjalte.pdf
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IDEOLOGIERNAS KAMP 

Tyskland är en ekonomisattelit i 

USAs nya kalla krig med Ryssland 

och Kina. Tyskland och övriga NATO-

länder har uppmanats att införa 

handels- och investeringssanktioner 

på sig själva, vilket förlänger proxy-

kriget i Ukraina.  

   Läs den amerikanska ekonomi-

professorn Michael Hudsons analys 

av ideologiernas kamp här: 

https://www.creapreneur.se/file

s/Nyhetsbrev/ideologiernakamp

avmichelhudson.pdf 
 

Rysshatet – historisk bakgrund 

https://newsvoice.se/2022/11/

rysshatet-historisk-bakgrund/  
 

TREDJE VÄRLDSKRIGET blev 

nästan officiellt, när en missil flög in i 

Polen där USA har 40.000 soldater 

stationerade. Ryssland beskylldes 

omedelbart för explosionen utan 

bevis. Vid ytterligare granskning 

avfyrades missilen av det ukrainska 

luftförsvarssystemet. NATO och 

amerikanska tjänstemän hävdar att 

Ryssland bär det fulla ansvaret för 

attacken. 

General Mark Milley, ordförande för 

USA:s Joint Chiefs of Staff, backade 

från sina tidigare kommentarer om 

diplomatiska fredssamtal efter att ha 

fördömts av Biden-administrationen. 

Nu hävdar han att Ukraina kommer 

att besegra Ryssland och borde 

fortsätta att kämpa. 

Men när vintern nu kommer till 

Ukraina har Ryssland förstört mer än 

50% av Ukrainas energiinfrastruktur 

och lämnat miljoner utan värme och 

vatten. Varför stoppar inte folket 

detta? Var är fredssamtalen? Påven 

Franciskus sa att Vatikanen är redo 

att medla fram ett slut på kriget i 

Ukraina. Äntligen en religion som är 

villig att stå upp för fred. 

   Det skriver Gerald Celente, 

representant för ”Den universella 

kyrkan för frihet, fred och rättvisa” - 

en fristad för sanningssökande 

individer av vilken tro som helst som 

har den gemensamma visionen om 

en framtid där alla människor får 

utöva sin gudgivna rätt till liv, frihet 

och strävan efter lycka 

NWO – NY VÄRLDSORDNING 

Den globalistiska organisationen 

World Economic Forum, grundad 

och styrd av den ökände 

teknokraten Klaus Schwab, är en 

privat lobbyorganisation som 

finansieras av världens 

multinationella företagsjättar.   

Faktum är att organisationen sedan 

2019 har ett officiellt partnerskap 

med FN sedan, och gemensam 

nämnare är implementeringen av 

Agenda 2030. 
 

Grupperna bakom NWO drivs av 

olika mål, skriver Dan Ahlmark i 

nättidningen Newsvoice. 
 

Grupp A - Socialistiska 

demokratiska partier och 

regeringar vill via överstatliga 

organisationer införa (mera) 

socialism i sina egna länder. Icke-

europeiska sådana länder önskar 

dessutom erhålla kraftigt ökad 

ekonomisk hjälp. 

 

Gupp B - Överstatliga 

organisationer med anknuten 

stödstruktur som stiftelser och 

propagandaorganisationer med 

ledare drivna av liknande – eller 

radikalare – åsikter. Privata fonder 

och stiftelser finansierar >>>>>> 

https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbrev/ideologiernakampavmichelhudson.pdf
https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbrev/ideologiernakampavmichelhudson.pdf
https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbrev/ideologiernakampavmichelhudson.pdf
https://newsvoice.se/2022/11/rysshatet-historisk-bakgrund/
https://newsvoice.se/2022/11/rysshatet-historisk-bakgrund/
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>>>>> konferenser och 

sammankomster, där överstatliga 

och privata organisationer driver nya 

initiativ och utvidgning av de förras 

befogenheter. 
 

Grupp C - Det internationella 

ekonomiska etablissemanget vill 

skydda egna företag mot konkurrens 

bl.a. genom att skapa och utnyttja 

internationella regelsystem, som 

hindrar nya konkurrenter. Genom att 

minska eller eliminera nationell 

suveränitet och frihet för regeringar 

att styra den ekonomiska politiken, 

nationella konkurrenslagstiftningar 

etc vill man skydda sin ställning mot 

ej sympatiskt inställda regeringar 

och konkurrenter genom monopol-

liknande och/eller tekniska övertag.  
 

Grupp D 

Auktoritära och totalitärt styrda 

stater vill slutligen krossa 

västländernas maktställning.  
 

Grupp B samverkar nära med A 

och kontinuerligt med C.  

Grupp D samarbetar inom 

organisationernas ram med A och B 

och har nära kontakter med C. 

 

I SvD:s ledare 20221110 skriver 

man att diktaturernas största 

svaghet är att ständigt tvinga 

människor att gå emot sina egna 

intressen och sitt eget bättre vetande 

och att detta också sänker 

effektiviteten. 
  

Vi frågar om inte detta är precis vad 

västvärldens s.k. demokratiska 

överstatliga organisationer också är 

på väg mot, vilket förklarar den 

uppenbara ineffektiviteten hos dessa 

organisationer? 
 

 

VÅR SLUTSATS 

Allt talar för att hela världen 

skulle tjäna på att ta större 

hänsyn till lokalsamhällenas 

kraft. Att göra detta till ett 

realistiskt alternativ är - 

en nåd att stilla bedja om. 

Kommentera gärna vad Du anser 

här:  kreaprenor@ebc.se 
 

HAR PK- (eng: WOKE-) 

ISMEN ”PEAKAT” ? 
Nej anser Ruy Teixeira, amerikansk 

politisk kommentator och författare, 

som Patrik Engellau i sin blogg ”Det 

goda samhället” har kommenterat.  

   Teixeira anser att den intensivaste 

toppen i USA var sommaren 2020 i 

samband med demonstrationerna 

efter George Floyds död. Sedan dess, 

hävdar Teixeira, har PK-ismen i USA 

förlorat i popularitet just bland dem 

som skulle vara dess främsta 

vinnare. T.ex. krävde Black Lives 

Matter (BLM) att polisens anslag 

skulle skäras ned eftersom polisen 

ansågs diskriminera svarta.  

I själva verket ledde nedskärningar 

till ökad kriminalitet mot brottslig-

hetens främsta offer, nämligen de 

svarta. 

   Även i politiken, framför allt i det 

demokratiska partiet, som blev 

särskilt intaget av 2020 års 

uppflammande PK-ism, har 

entusiasmen svalnat. T.ex. blev den 

svarte, demokratiske förre 

polischefen Eric Adams vald till 

borgmästare i New York just för att 

han tog avstånd från krav från BLM. 

   Betyder det att PK-ismen nått 

toppen av sin kurva? Inte alls, säger 

Teixeira, den har bara hittat stabilare 

fundament än en extrem flygel av 

demokratiska partiet och >>>>> 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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>>>>> spontana rörelser som BLM. 

Den har infiltrerat samhällets starka 

institutioner: 

   Det är i USA:s institutioner som 

PK-ismen är på uppgång. Inom 

konsten. akademin, mainstream-

media, intresseorganisationer, 

NGO:er, stiftelser, skolförvalt-

ningar, yrkesorganisationer och 

personalavdelningar är det inte 

svårt att upptäcka ett utflöde av 

tidvattnet.  

   Under de senaste två åren har det 

skett en spridning av byråkratier 

genomsyrade av principer om 

”mångfald, rättvisa och inkludering”, 

tillsammans med ideologisk 

utbildning, regler och strängar som 

syftar till att tvinga fram beteenden 

som anses vara känsliga för de 

marginaliserade. Även den ansedda 

vetenskapstidskriften Nature ångrar 

sig för sin tidigare rasism och lovar 

att ”avkolonisera” vetenskaplig 

forskning. PK-ismen är förankrad i 

dessa institutioner, och det är där 

den kommer att befästas.  

Miljontals människor har jobb, 

pengar, positioner och inflytande 

som nu är bundna till det 

politiskt korrekta, och de 

kommer inte att ge upp så lätt. 

(Denna fetmarkering är Teixeiras 

egen.)  
 

Teixeiras har upptäckt att det 

tagit mer tid att etablera det 

amerikanska välfärdsindustriella 

komplexet än det svenska. De 

som får lön och social position 

genom PK-ismen är förstås 

lärans mest nitiska försvarare. 

(Den sista är vår kursivering.) 
 

Kommentera gärna vad Du anser 

här:  kreaprenor@ebc.se 

PIETISM  

Jonas Eek, präst och opinionschef 

på Kyrkans tidning, har börjat att 

varje vecka göra en spaning.  

” Man blir äldre. Eller säg så här: 

tiden går. Ibland slår den insikten 

oss tydligare än annars. För mig var 

ett sådant tillfälle nyligen på väg till 

kontoret. Då hörde jag på Ekot att 

FN meddelar att vi har blivit åtta 

miljarder människor på klotet – läs 

8 000 000 000. När jag började 

skolan på 1970-talet fick vi lära oss 

att vi var tre, snart fyra miljarder 

människor på jorden. Tiden går. 

Väl på kontoret gavs ytterligare 

påminnelser på tidens gång. Där 

firades födelsedagsfest med tårta för 

två jubilarer: Kyrkans Tidning som i 

år fyllt fyrtio år och vår systertidning 

Sändaren som firar trettio. Fast 

egentligen stammar Sändaren ändå 

från 1842 och en publikation med det 

kyrkohistoriskt rätt laddade namnet 

Pietisten. 

Pietism kommer från latinets pietas 

som betyder fromhet. Ordet landar 

lite olika beroende på sammanhang. 

För somliga är pietism ett skällsord 

medan det för andra är en 

hedersbetygelse. Och begreppet 

speglar ett fenomen som i sig kan 

vara dubbelt. Å ena sidan kan en 

varm personlig fromhet som delas 

med andra upplevas som alltför 

privat. Å andra sidan, en tro som inte 

är äkta och betyder något för den 

enskilde är ointressant. 

Pietismen hör delvis samman med 

bönhusens fromhet. För en tid sedan 

skrev Kyrkans Tidning om 

religionssociologen Stefan Gelfgren. 

Han har kartlagt bönhus och kyrkor i 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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norra Sverige. Det fanns 1150 

stycken bara i Luleå stift. Men också 

här märks tidens gång och flera 

bönhus används inte längre. 

Men trots alla år märks ingen 

medelålderskris hos våra 

födelsedagstidningar. De är båda 

välmående och på gång. Tack vare 

dig som läser och engagerar dig är vi 

drygt 130 000 som varje vecka läser 

Kyrkans Tidning och Sändaren som 

papperstidningar. Om vi lägger till 

digitala läsare blir vi ännu fler. Visst, 

det är en bit till åtta miljarder, men 

ändå. Dessutom behöver varje 

verksamhet mål att arbeta mot.” 
 

LOLRedaktionen -   

Laugh Out Loud 
 

VIRUSSMUTSIGA I ALLA 

LÄNDER FÖRENEN EDER 

G20-ländernas ledare är överens om 

att reglera människors frihet baserat 

på hur virussmutsiga vi är. G20-

toppmötet på Bali presenterade 

nyligen inrättandet av en global 

pandemifond för “hälsoskydd”.  

Man har inte gett upp hoppet om att 

“boskapsmärka” planetens 

medborgare och den centrala 

parametern är graden av hur 

“virussmutsig” du är. 

Fem klasser smutsiga människor: 

1) Fullt vaccinerad människa, 

men du kan vara lite smutsig 

och fortfarande sprida smitta. 

2) Vaccinerad, men har inte tagit 

den senaste boostern. 

3) Vaccinerad, men ligger långt 

efter i det allmänna 

vaccinprogrammet. 

4) Ovaccinerad, en mycket 

smutsig människa och fara för 

samhället. 

5) Ovaccinerad som dessutom 

utrycker kritik mot vacciner, 

“vaccinpolitiker” och 

läkemedelsindustrin. Denna 

person kan betraktas som 

kriminell eller vara i behov av 

psykiatrisk vård. Dessa 

människor har det lägsta 

sociala kreditvärdet. 
 

Visionen för ordföranden för World 

Economic Forum (WEF) Klaus 

Schwab är – enligt egen utsago – 

att alla ska vara chippade år 2026 för 

att underlätta kontrollen av smutsiga 

människor.  WEF har tillsammans 

med FN beslutat om de globala 

målen för hållbar utveckling, som 

även antagits av Sveriges riksdag.  

G20-länderna består i dag av: 

Argentina, Brasilien, EU, Frankrike, 

Indien, Indonesien, Italien, Japan, 

Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, 

Saudiarabien, Storbritannien, 

Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, 

Tyskland, och USA. 

Det är hjärtevärmande att även mitt 

i oupphörliga geopolitiska gräl kan 

Moskva, Peking och den kollektiva 

västvärlden slå sig ner vid bordet, 

bryta bröd och gå med på att 

boskapsmärka hela världen. 

 
Alla ni som ledsnat på alla försök 

att fösa folk in i denna parad mot 

ökad renhet, ordning och 

storföretagsanpassning förena 

er. Kommentera gärna vad Du 

anser här:  kreaprenor@ebc.se 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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LOLRedaktionen - Laugh Out 

Loud fortsätter 

 

Kardiologen Aseem Malhotras 

svensktextade budskap till 

svenska hälsomyndigheter och 

politiker kan du lyssna till här: 

https://swebbtube.se/w/3QzsqH7gyq

YH3aMVSyANAi 
 

ÅNYO DESSA FOLKPARTIKLAR 

Redan i det som när vi började för 41 

år sedan hette NYHETSBREVET, och 

som blev KreaprenörNYTT i samband 

med starten av föreningen 

Kreaprenör 2001, var vi mycket 

kritiska mot det som då hette 

Folkpartiet. Vår politiska tumregel 

”lita aldrig på en folkpartist” uppstod 

mot bakgrund av hur folkpartiet 

under decennier spelade under 

täcket med socialdemokraterna, 

vilket länge förhindrade en sund 

demokratisk växling vid makten i 

Sverige. Folkpartiets tidigare ledare 

Ola Ullsten och dess dåvarande 

partisekreterare Carl Tham visade 

sig senare vara socialdemokrater. 

Den senare blev t.o.m. minister i en 

socialdemokratisk regering. Ullsten 

belönades för sina tjänster genom att 

bli ambassadör i Rom. En tjänst som 

f.ö. även den senare folkpartiledaren 

Jan Björklund belönades med.  
 

Efter folkpartiledaren Gunnar 

Heléns Hagaöverenskommelse med 

Olof Palme (dåtidens slottsavtal), 

vilket ledde till den stora inflationen 

på 1970-talet, kallade vi Folkpartiet 

för Sveriges dyraste parti. En plats 

som numera med råge övertagits av 

Miljöpartiet.   
 

Senare blev den förre folkpartikeln 

Bengt Westerberg vårt ”favorit-

hatobjekt”. Han har nu, inte särskilt 

överraskande, meddelat att han blivit 

centerpartist. Denne veritable 

opportunist söker sig alltid till ”det 

grönaste gräset på andra sidan 

staketet”. 1991 reste han sig och 

gick från TV-studion, när Ny 

Demokratis ledning, radarparet Ian 

& Bert, kom dit efter partiets stora 

framgång i riksdagsvalet. Men han 

satte sig gärna som minister i den 

borgerliga regering, som kunde 

bildas med hjälp av Ny Demokrati. 

För detta svek belönades Bengt 

Westerberg med en statsrådspension 

livet ut, som vi bekostar med våra 

skattepengar. 
 

Trots det gratisliv vi gemensamt 

finansierar åt Bengt Westerberg hade 

han ändå mage några år senare att 

ta hutlöst betalt med 68.500 kr i 

månaden plus extraknäck för en 

miljon om året för något som 

normalt betraktas som ett ideellt 

hedersuppdrag, nämligen som Röda 

Korsets ordförande. Han var den bäst 

betalde ordföranden bland svenska 

hjälporganisationer. När detta 

uppdagades avgick han, vilket vi i 

NYHETSBREVET kommenterade så 

här; ”Bengt Westerberg har 

slutat med ideell verksamhet, 

eftersom det inte lönar sig.” 
 

Nu är det dags igen konstaterar 

Bitte Assarmo i bloggen ”DET 

GODA SAMHÄLLET”, där hon skriver; 

”Liberalerna är ett märkligt parti. De 

vet inte vilket ben de ska stå på. Å 

ena sidan vill de så gärna sitta i 

regering att de glatt ingår en 

överenskommelse där Sverige-

demokraterna får inflytande över den 

förda politiken. Å andra sidan är de 

så måna om att vara alla andra till 

lags att de lika bekymmerslöst >>> 

https://swebbtube.se/w/3QzsqH7gyqYH3aMVSyANAi
https://swebbtube.se/w/3QzsqH7gyqYH3aMVSyANAi
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>>>fortsätter att brunsmeta sitt 

samarbetsparti. Det är inte bara 

uppseendeväckande utan också 

smaklöst. Det visar att det finns ett 

tydligt stråk av storhetsvansinne 

inom Liberalerna, som tillåter sig ha 

en så hög svansföring trots att de 

bara med nöd och näppe klarade 

riksdagsgränsen.” 
 

Som sagt. Glöm inte vår politiska 

tumregel ”lita aldrig på en 

folkpartist” även om densamme 

numera kallar sig liberal. 

Folkpartiet var då och är 

framledes politikens diverse-

handel: ”Nämn en åsikt. Vi har 

den!” 

 

TROVÄRDIGHETSPROBLEM 

Förre presidentkandidaten och 

amatörmeterorologen Al Gore talar 

på klimatmötet i Egypten och säger 

att de stora stater som utlovat 

koldioxidsänkningar till 2030 har 

trovärdighetsproblem.  

   Själv påstod Gore att Nordpolen 

skulle ha smält 2010. Och att 

världshaven skulle stiga med 10 

meter. Det blev några mm.   

Snacka om trovärdighetsproblem. 

Kommentera gärna vad Du anser 

här:  kreaprenor@ebc.se 
  

VART ÄR VI PÅ VÄG ? 

Sveriges riksdag röstade 16 nov. för 

andra gången igenom en grundlags-

ändring, som gör det möjligt att 

döma svenska journalister och 

visselblåsare till fängelse, om de 

avslöjar uppgifter som är till skada 

för Sveriges relation till andra länder 

eller organisationer. Göran Persson 

fick alltså till slut igenom sin 

”brännmärkningslag” 

Enligt barnkonventionen 

besvarar LOLRedaktionen alltid 
alla barns frågor sanningsenligt: 

   

  
       ”Ha en bra julmånad 

     och ett gott slut på året” 

       Lars-Olof (LO) Landin 

 

PS: Kommentera gärna. Du gör 
det enklast i mail till 
kreaprenor@ebc.se  
Eller kommentera på Facebook 

här www.facebook.com/kreaprenor 

 
Vill Du stödja vårt arbete att ta 
hand om vår kultur? Betala då en 

frivillig årsavgift på 200 kr eller 
ge en gåva till plusgiro 231666-9. 

www.creapreneur.se/Bli-
medlem.html 
 

Vill Du INTE läsa 
KreaprenörNYTT i fortsättningen 

skickar Du ett ”nej tack” till 
kreaprenor@ebc.se 

mailto:kreaprenor@ebc.se
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.facebook.com/kreaprenor
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
mailto:kreaprenor@ebc.se

