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   SEPTEMBER / OKTOBER 2016      
     Årgång 35 

 

UTOMJORDINGAR 

Den internationella forskargruppen Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) 
undersöker starka signaler från en 6,3 miljarder år gammal stjärna belägen 95 

ljusår från jorden. Det är inte bara distansen som skiljer våra världar åt.  
   Om signalerna kommer från en utomjordisk värld är den långt mer avancerad 
än vår, skriver man. Egentligen är det väl bara en tidsfråga innan utomjordingar 

finns. Det har alltid varit en logisk självklarhet. 
 

HÅL I HUVUDET 

Det är slöseri med skattepengar, när Staten tvingar kommuner att köpa tillbaka 
bostäder, som allmännyttan tidigare sålt av till privata aktörer och dessutom till 

ett betydligt högre pris, för att lösa den akuta krisen på bostadsmarknaden i 
kölvattnet av flyktingströmmen. De kommunala förvärven av lägenheter skapar 
inte värde utan tvärt om bidrar detta till att hålla uppe ohållbara prisnivåer på 

bostadsmarknaden. Extra absurt blir det, när allmännyttan först sålt lägenheter 
till bostadsrättsföreningar för att nu köpa tillbaka andra eller samma lägenheter 

dyrare. I stället borde kommunerna överallt måna om att skapa värde i form av 
reala tillgångar i form av nya hyresrätter. 
 

EFTER MACCHIARINIAFFÄREN PÅ KI….. 

… är det nu hög tid att granska KI´s makaroni- och chips-affärer. Utredaren Kjell 
Asplunds kritik av KI´s brist på etikprövning i Macchiarini-affären är lika 

skrämmande som tystnaden, hanterandet av visselblåsare m.m. när det gäller 
det mångåriga ”forskningsfusket” kring det metabola syndromet och 
mörkläggningen av svensk hjärnforskning. 
 

Makaroniaffären syftar på KI`s forskning kring kolesterolsänkning, en 

forskning byggd på ”forskningsfusk” och okunskap om hur skadlig kost leder till 
metabola rubbningar och diabetes, vilket bidragit till en fetmapandemi och till 

skyhöga vinster för livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin av en i långa 
stycken onödig och skadlig långtidsmedicinering. 
 

Chipsaffären handlar inte om skräpmat utan om den ökade användningen av 

nanochip och oetisk forskning i syfte att koppla ihop människa och maskin i 
Hjärn- och Medvetandeforskning utan försökspersoners samtycke. Svenska 
experter påstår att 2025 kommer det att finns en superhjärna och AI - Arificiell 

Intelligens, men förnekar samtidigt mot bättre vetande att tekniken redan prövas 
på människor också i Sverige. Det är dags att säga basta istället för pasta. 

Fortsättning nästa sida; ALLVARLIGT TALAT  

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
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ALLVARLIGT TALAT 

Skapar vi en hållbar tillväxt för Sverige genom att delta i forskning som sker 
utan etik och moral? Här har vi samlat ett antal tydliga indicier på att det pågår 

oetisk Medvetandeforskning i Sverige. 
https://m.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM&feature=youtu.be 
 

Vad är det egentligen som händer i den vakna hjärnan?  
http://etn.se/index.php?view=article&catid=47%3Agamla-
artiklar&id=15616%3Aericsson-och-karolinska-bildar-
hjtrust&tmpl=component&print=1&page&option=com_content 
 

Det ska små implanterbara elektroder hjälpa oss att förstå. 
http://forskarbladet.se/artiklar/nanoelektroder-laser-hjarnan/ 
 

Stockholms Brain Institute (SBI) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, 
Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. 11 forskningsteam 

samarbetar nationellt och internationellt med bl.a. Astra Zeneca, IBM, OECD, 
COGMED, Neurosearch samt med offentlig sektor och olika högskolor i Sverige 

och utomlands. Syftet är att  studera hjärnan utifrån kognition (tänkande), 
känslor, inlärning, minne samt hitta de faktorer som leder till att människor blir 
sjuka.  Forskarna hoppas att studierna av hjärnan ska leda till större förståelse 

om mekanismerna bakom en rad sjukdomar, bland annat ADHD, demens, 
Alzeimer och schizofreni. Målet är att utveckla läkemedel, nya 

behandlingsmetoder, samt biomarkörer för diagnostik.  
http://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C50960184.htm 
 

SBI har tillgång till den senaste tekniken inom avbildning av hjärnan och 
superdatorn Blue Gene, som utvecklades av IBM och kan hantera stora mängder 

information. Tekniken gör det möjligt för forskarna att studera den levande 
människohjärnan och göra modeller för hjärnans arbetssätt och effekter av 

behandling.  
http://www.bionicgate.com/vetenskapsradet-ut-en-bok-
%e2%80%9ddar-guld-glimmar-blatt%e2%80%9d-om-

nanorevolutionen/ 

 

SBI finansieras av VINNOVA och Vetenskapsrådet med samarbetspartners. Den 

totala budgeten för varje centrum blir ca 170 miljoner kronor under en 10 års 
period. Högst 100 miljoner kronor kommer från VINNOVA och Vetenskapsrådet. 
https://m.facebook.com/Artificial-Brain-Sweden-1014306015294202/ 
 

"Den mänskliga hjärnan har omkring hundra miljarder hjärnceller och anses vara 

det mest komplexa objektet i Universum", skriver Hans Forsberg i en artikel på 
Vinnova.se.  

https://m.facebook.com/Martin-Ingvar-KI-1528410917453814/ 
 

Som alla vet är hjärnan inte enbart ett objekt utan mer än så. Hjärnan ger 
människan en personlighet och ett medvetande, gör människan mänsklig och bör 

hanteras med respekt och varsamhet. http://www.twice.se/vetenskap-
stockholm-brain-institute-hjarna.html 
 

Vilka är människorna man forskar på och varför forskar man först och hanterar 

etik och lagstiftning när forskningen är klar? 
https://www.humanbrainproject.eu/faq/ethics 
 

 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
https://m.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM&feature=youtu.be
http://etn.se/index.php?view=article&catid=47%3Agamla-artiklar&id=15616%3Aericsson-och-karolinska-bildar-hjtrust&tmpl=component&print=1&page&option=com_content
http://etn.se/index.php?view=article&catid=47%3Agamla-artiklar&id=15616%3Aericsson-och-karolinska-bildar-hjtrust&tmpl=component&print=1&page&option=com_content
http://etn.se/index.php?view=article&catid=47%3Agamla-artiklar&id=15616%3Aericsson-och-karolinska-bildar-hjtrust&tmpl=component&print=1&page&option=com_content
http://forskarbladet.se/artiklar/nanoelektroder-laser-hjarnan/
http://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C50960184.htm
http://www.bionicgate.com/vetenskapsradet-ut-en-bok-%e2%80%9ddar-guld-glimmar-blatt%e2%80%9d-om-nanorevolutionen/
http://www.bionicgate.com/vetenskapsradet-ut-en-bok-%e2%80%9ddar-guld-glimmar-blatt%e2%80%9d-om-nanorevolutionen/
http://www.bionicgate.com/vetenskapsradet-ut-en-bok-%e2%80%9ddar-guld-glimmar-blatt%e2%80%9d-om-nanorevolutionen/
https://m.facebook.com/Artificial-Brain-Sweden-1014306015294202/
https://m.facebook.com/Martin-Ingvar-KI-1528410917453814/
http://www.twice.se/vetenskap-stockholm-brain-institute-hjarna.html
http://www.twice.se/vetenskap-stockholm-brain-institute-hjarna.html
https://www.humanbrainproject.eu/faq/ethics
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Man brukar säga att historien återupprepas: 

https://m.facebook.com/Artificial-Genocide-1716276305283944/ 
 

För implanterbara chip varnade man redan 2005 i EU-kommissionens etikråd 
med vår första bioetik professor Göran Hermerén (Vetenskapsrådet) som 

ordförande. Bl.a. frågade man ”om ICT implantat inte kan skapa grava, 
oåterkalleliga fysiska och psykiska skador, speciellt om implantaten sitter i 
hjärnan?” INGEN ETISK DEBATT HAR DÄREFTER FÖREKOMMIT PÅ 11 ÅR.  

Hjärn/neuroforskarna testar nu i det fördolda implantat och kopplar upp 
människor med den framväxande nätverkstekniken.   
 

Försökspersoner som söker hjälp feldiagnostiseras i brist på transparens inom 

forskningsområdet.  Nanotekniken och  intelligenta datorer är ett hot mot 
människan, men ingen vågar ta ansvar.  Våra svenska hjärnforskare säger 11 år 

efter att problemen togs upp på EU nivå, att teknologin inte finns men att 
forskning pågår och att den är under utveckling.  
   Det tolkar vi som att man döljer sanningen, samtidigt  som man tjänar pengar 

på att forska på människor med ICT implantat, trots att det är förbjudet. 
Problemet är att denna forskning benämns som en upplevelse, som inte går att 

bevisa utan en empatisk hjärnforskare. En upplevelse, som är en själslig 
våldtäkt, för att man ska kunna kommunicera med hjärnan.  
   Hjärnforskningen har ett ansvar att omedelbart informera media och 

allmänheten om vilka övergrepp som har pågått och pågår genom 
maskininlärning sedan 2005.  
 

Forskarna och Staten måste tvingas till en uppgörelse med de familjer, som 

utsätts för dessa groteska övergrepp och med de anhöriga till dem som på olika 
sätt har avlidit som en följd av denna forskning i enlighet med OPINION OF THE 
EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE 

EUROPEAN COMMISSION 16/3 2005: 
https://drive.google.com/file/d/0B4iZUaEgNfFfRGd5MXZlN1NQN2c/vie

w 
 

VINNANDE BIDRAG 

I en amatörkonsttävling i Holland inbjöds deltagare att beskriva 

mångfaldskulturen i Europa. Detta bidrag vann.  
 

 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
https://m.facebook.com/Artificial-Genocide-1716276305283944/
https://drive.google.com/file/d/0B4iZUaEgNfFfRGd5MXZlN1NQN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B4iZUaEgNfFfRGd5MXZlN1NQN2c/view
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MENTAL METABOLISM 

Var och en av oss är utrustade med en högst individuell mental metabolism. På 

samma sätt som vi fysiskt smälter föda olika, smälter och omvandlar vi mediala 
intag olika, vilket snabbt skapar den attitydmässigt sjukliga fetma, som blir allt 

vanligare. Mental bantning känns alltmer fjärran, ouppnåelig, och kanske rentav 
kränkande. 
 

DET NYA KALLA KRIGET 

Det nya kalla kriget handlar inte, som många tror, om en motsättning mellan öst 
och väst som tidigare. Dagens kalla krig är en maktkamp, som rasar mellan 

världens rikaste av de rika (varav över 50% finns i USA) med sina globala 
banker och megaföretag och vanligt folk som vill ha kvar sitt nationella 

självbestämmande och sitt folkstyre. Det handlar i slutändan om folket mot de 
rikaste av de rika. 
 

Det skriver Lars Bern i sin libertarianska blogg, som gjort honom till en av 
Sveriges 80 viktigaste opinionsbildare. Läs hans blogg här: 

https://anthropocene.live/2016/09/11/oligarkerna-mot-folken-det-
nya-kalla-kriget/ 

USA:S NYKOLONIALISM – STÖRSTA HOTET MOT VÄRLDSFREDEN 

Den fråga vårt ryggradslösa politiska etablissemang från höger till vänster borde 

ställa sig, är varför lilla Sverige och vårt folk skall tvingas betala ett skyhögt pris 
i kampen om gasleveranser mellan USA:s oligarki och Putins Ryssland. Att vår 
statsminister tar emot USA:s vicepresident Biden som en hjälte (Biden har egna 

ekonomiska intressen i gaskriget) och låter honom stå i Rosenbad och beordra 
oss hur vi skall agera, är inget annat än en ömklig skandal. Genom våra 

politikers ensidiga ställningstagande för oligarkernas smutsiga krig i Mellan 
Östern, är även de på ett sätt ytterst medansvariga till ISIS vidrigheter och det 

elände som detta skapat för det svenska folket.  
Läs Lars Berns initierade analys av det vidriga kriget i Mellan Östern med all den 
information du aldrig får läsa i tidningen 

https://anthropocene.live/2016/10/04/usas-nykolonialism-ar-det-
storsta-hotet-mot-varldsfreden-del-6/  
 

SVERIGE HAR VARIT NAIVT 

Att Sverige har varit naivt påstår statsminister Löfven. Har varit?????? 
 

För vi behöver väl varken hjälp från Nato eller vara rädd för ”Ryssen”, nu när vi 
har en fast militär närvaro på Gotland igen. Hela 150 man har vi skickat dit och 

om ”lede Fi”, mot bättre vetande, törs göra ett utfall ska dom veta att då jäv…… 
skickar vi också dit pansarvagnar från…..Luleå?? Så det så!!!! 

 
 

 
 

 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
http://yournewswire.com/former-kissinger-ceo-says-the-world-is-run-by-30-families/
http://yournewswire.com/former-kissinger-ceo-says-the-world-is-run-by-30-families/
https://anthropocene.live/2016/09/11/oligarkerna-mot-folken-det-nya-kalla-kriget/
https://anthropocene.live/2016/09/11/oligarkerna-mot-folken-det-nya-kalla-kriget/
https://anthropocene.live/2016/10/04/usas-nykolonialism-ar-det-storsta-hotet-mot-varldsfreden-del-6/
https://anthropocene.live/2016/10/04/usas-nykolonialism-ar-det-storsta-hotet-mot-varldsfreden-del-6/
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KREAPRENÖRS HÖSTMÖTE 9 NOVEMBER 
 

På Kreaprenörs höstseminarium ställer vi frågan;  
 

Är vi i västvärlden på väg in i en liknade dekadent period, som den 
som följde när GUD tog över på 1000-talet, och vi glömde allt det 

som araberna och de gamla grekerna lärt oss? 

 

Efter nyrenässansen och reformationen på 1500-talet och den därpå 
följande upplysningstiden följde en extrem tillväxtperiod byggd på 

vetenskap och teknisk utveckling.  
 

Ser vi en ny nedgångsperiod framför oss när en ny GUD tar över, där 

initialerna numera står för Globalisering, Urbanisering och Digitalisering, 
en GUD som likt MAMMON får västvärldens forskning att styras  

av kapital istället för av vetenskap?  
 

När penningtillgången är enorm och allting går att köpa, 
blir då politik och forskning beställningsjobb?  

 

Seminariet belyser detta på 3 områden 
*Hjärnforskning och artificiell intelligens 

* Cancerforskning 
* Klimatforskning  

 

 
 

Boka redan nu eftermiddagen torsdag 9 november för seminarium. 
Anmäl intresse att vara med på seminariet till info@ebc.se  

På kvällen bjuds vi på ett framtidsscenario med afrikansk dans i 
samarbete med nätverket Brobygge & Dialog Läs mera här: 

http://www.brobygge-dialog.se/420331895 och i Kreaprenörs 
Evenemangskalender på www.creapreneur.se 

 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
mailto:info@ebc.se
http://www.brobygge-dialog.se/420331895
http://www.creapreneur.se/
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NY ARTIKELSERIE - 

OM IDENTITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 

ANSVARET FÖR VÅRT HUMANISTISKA ARV 

Historielöshet ligger bakom uttryck som ”den svenska modellen” och ”unika 
svenska värderingar”, begrepp som politiker och folk i allmänhet använder sig av 

i linjetal, debattartiklar m.m.  
   Viktigare än att ”etikettera” sig själv och andra i debatten vore i stället att 
begrunda, att kungariket Sverige har ett viktigt humanistiskt arv att ta ansvar 

för och unika möjligheter att faktiskt göra det. 
 

 LO Landin, ordförande kunskapsalliansen Kreaprenör® 
 

Gustav Vasa, kungariket Sveriges förste regent, kan liknas vid nutida statsmän 
och envåldshärskare som Jugoslaviens forne president Tito eller Rysslands Putin. 
Eller andliga ledare som Martin Luther.  
 

Som fånge på danske kung ”Kristian Tyranns” fartyg på Dalarö ström under 

sensommaren 1518, väcktes i Gustav Vasa en tanke på hämnd, som 5 år senare 
skulle leda till att en ny Nation bildades med ca en miljon invånare. Sverige inkl 

Finland sträckte sig från norska gränsen i väster till ryska gränsen i öster och till 
danska gränsen i söder. Det var således ingen etnisk Nationalstat, ett begrepp 
som f.ö. tillkom först 300 år senare under romantiken. Nej det var en Nation, 

som hade protestantism som gemensam värdegrund. Något att begrunda, när 
kyrkan nästa år firar Martin Luther, som för 500 år sedan med hjälp av 

Gutenbergs boktryckarkonst gjorde uppror mot den mäktiga katolicismen i den 
s.k. reformationen.  
   Framgångsrika ledare är personer, som förmår att fånga tidsandan. Det är 

därför jag vill jämföra Gustav Vasa med Tito, Putin och Luther. De har alla haft 
förmåga att driva kraftfulla samhälleliga förändringar genom att dra maximal 

nytta av tidsandan. Gustav Vasa lyckades i likhet med Tito och Putin att skapa 
ordning och ena regioner, som dessförinnan kännetecknats av kaos. Tito enade 

under sin tid som ledare mängder av motstridiga politiska och andliga krafter till 
en Nation – Jugoslavien. Efter Titos död 1980 splittrades regionen efter grymma 
krig upp i 7 länder. Efter Berlinmurens fall 1989 upplöstes den kommunistiska 

Sovjetunionen, sedan den ledande Nationen Ryssland förlorat sin dominerande  
maktställning. Sedan år 2000 har Putin genom sin förmåga att tolka tidsandan 

återupprättat Ryssland, en Nation med världens rikaste naturtillgångar, och han 
har - bl.a. genom att inleda samarbete med Kina - på kort tid bidragit till att 
skapa en mycket stark motkraft till USA och västvärldens försök till 

världsherravälde. Fortsättning följer i nästa utgåva. 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
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MÅNADENS GÖTEBORGARE 

* Bensintjuven belönades med en dunk i ryggen. 

* En sadomasochist som blir vegetarian kräver såväl piska som morot. 
* Förr hängde jag alltid med och pallade äpplen, men nu pallar jag inte längre. 

* Gillar du röd eller grön mjölk? – Nej, vit! 

MÅNADENS VÄSTERÅSARE 

”Västeråsare” är inget etablerat uttryck som ”göteborgare” är.  
Men det kanske kan bli. Sug på den här: 

* Det sägs att hälften av alla sportjournalister blir arbetslösa när Zlatan slutar 
spela fotboll. De som blir kvar får väl skriva om bandy. 
 

MÅNADENS CITAT 

Politiker och blöjor måste bytas ofta. Och av samma anledning.  
Ronald Reagan 
 

MÅNADENS SLUTREFLEKTION 

Rådet för främjande av kommunala analyser är inget skämt. Det finns.  

   Är detta ett tecken på att samhället utvecklas till det bättre - eller på att den 
upplevda nedgången i samhällsservice vad gäller skola, vård, omsorg samt polis 

och rättsväsende är ett väl analyserat faktum? 
 

Ha en bra månad och välkommen till höstens Breemakurser nedan 
 

Lars-Olof (LO) Landin 

Tel 0708 125 467 
www.creapreneur.se  

 
 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
http://www.creapreneur.se/
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Breema i Stockholm hösten 2016 

Enkla och behagliga rörelser som mjukar upp kroppen 
- ger stillhet, närvaro, avspänning och ny energi. Vill du bli 
mer närvarande i ditt liv och bättre lära känna dig själv? 
 

Övningsträffar - Söndagar kl 15.30 – 17.30 
. 

 16 oktober  20 november 
.Prova på att själv utöva Breema. Vi övar både Breema sekvenser och Själv-Breema 
rörelser. Vi inleder och avslutar vi med en kort meditation. Kostnad: 100 kr /gång. 
Anmäl dig i förväg så vi vet att alla får plats! 
 

Själv-Breema kurs - Söndag 11 december kl 13.30 – 17.00 
Vi lär ut och övar på att antal Själv-Breema rörelser och pratar även om Breemas 
filosofi och nio principer för harmoni. Kort meditation ingår också. Kostnad: 300 kr, 
fika och dokumentation ingår. 
Adress: Bengt Ekehjelmsgatan 1 B, nära Södra station och T-Mariatorget. 
Träffarna leds av Rigmor Olivegård Landén och Anna Holtenstam. 

 
Själv-Breema kurs - Torsdagar kl 18 – 19 , start 22 sept 
Vi övar på rörelser (samma varje gång, så man hinner lära sig dem) pratar om 
filosofin och gör lite meditation, leds av Anna. Adress: Skytteholmsvägen 2 i 
Solna. Kostnad: 950 kr. Anmälan (snarast!) till ABF 072-509 28 98 

 
Prova-på behandling - Harmoniexpo Solnahallen 29–30 okt 
Vi finns på plats 3 b i C-hallen. Prova 15 min för 100 kr. Presentkort till rabattpris! 

 
Breema kurs - Helgkurs med Jon Schreiber 11 – 13 nov 
Gratis introduktion på fredagen kl 18.30 – 20.30. Lör - sön kl 9.30 - 17.00 
Kostnad för helgen 1 650 kr vid betalning senast 20 oktober (till bg 716-1128), 
annars 1 850 kr. 
Jon är ledare på Breema Centret i Oakland. Kursen leds även av Ulf Bräutigam 
och Birthe Kaarsholm. Adress: Axelsons, Gästrikegatan 10 - 12 
 

 
Varmt välkommen! Se även breema.nu och  breema.com 

Info och anmälan: Anna tel: 073-953 98 80 merchi@live.se   
Rigmor tel: 070-777 02 36 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
mailto:merchi@live.se

