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Kreaprenör® - kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran sprider kunskap om ”vad som verkligen händer” i vår tid
och om ”sånt vi vet att vi inte vet”.

I denna utgåva sid 2
– Rapport från Kreaprenörs höstmöte om Hjärnans frihet.
Följ Kreaprenörs båda huvudprojekt om Hjärnans frihet
och om Frihet bortom Arbetslinjen;
HJÄRNANS Frihet

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

Frihet bortom Arbetslinjen

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html

UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Framtidens mest trovärdiga nyheter finns i media du just nu läser, finansierade
av läsare, som läser därför att vi inte är betalda för att skriva det vi skriver och
inte har någon dold agenda.
Är Du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
som grundtill plusgiro 231666-9. Årsavgift 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.

RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - RMH
RMH www.metabolhalsa.se grundades på Dalarö 2017 och arrangerade
nyligen en heldagskonferens om Metabol Hälsa. Läs mer på hemsidan.

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

1

KREAPENÖRS HÖSTMÖTE OM FRIHET 10 NOVEMBER

LO Landin, Kreaprenörs ordförande, inledde höstmötet med att ge bakgrunden
till Kreaprenörs arbete. Kunskapsalliansen, som vi valt att kalla Kreaprenör,
bygger på insikten från renässansen på 1500-talet och Leonardo da Vincis
uttalande om att all kunskap kommer från sinnena. Med denna insikt som grund
har Kreaprenör byggt sin modell för nytänkande på sinnenas förstärkning och
förlängning. All mänsklig utveckling bygger på människans önskan att förlänga
och förstärka sinnena. Under industrieran har vi exploaterat vår strävan att
förlänga våra styr- och balanssinnen och våra muskler. Detta har lett till en
otrolig materiell utveckling från renässansen dagar och till nu. Människorna på
jorden har ökat från 100 miljoner till snart 8 miljarder i antal. Hela LO´s
inledning på konferensen kan du höra här.
Vi är nu på väg in i en ny epok, menar LO Landin, som Kreaprenör kallar
Medvetandeeran. Nu ligger fokus på teknik att förlänga och förstärka vårt
medvetande. Att det är det som håller på att ske kan inte uttryckas bättre än
vad den svenske superfysikern Max Tegmark gör i sin senaste bok ”Liv 3.0 –
om att vara människa i den artificiella intelligensens tid.”
- AI är den största förändringen i mänsklighetens historia. Så länge vi slavar
under vad Darwins evolution gett oss, så kan vi bara lagra hundra terabyte i våra
hjärnor och tänka några tankar per dag. Först med hjälp av en superintelligens
kan vi blicka utåt på allvar mot universum. Problemet hittills, anser Max
Tegmark, är att vi fokuserat för mycket på att transportera kroppar, när det på
sikt kommer att räcka med att skicka information, som bygger upp civilisationer
med resurser som finns på andra planeter. Han tycker det är en vacker tanke att
sprida liv.
Höstmötet handlade om att sprida information om vad som verkligen händer i
den artificiella intelligensens tid. Och det är vad Kreaprenörs projekt HJÄRNANS
FRIHET syftar till. Vad Kreaprenör utöver Darwins evolutionsteoris
begränsningar vill lyfta fram är historien bakom AI och att tekniken medför både
möjligheter och hot. Kreaprenörs projekt Hjärnans frihet stödjer Max Tegmarks
goda tanke om att sprida liv i första hand.
På mötet var samhällsdebattören och forskaren Jacob Nordangård inbjuden för
att ge oss sitt perspektiv på FRIHET och särskilt HJÄRNANS FRIHET.
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”I Sverige har vi varit naiva”, sa statsminister Stefan Löfven i november
2015, utan att kanske själv förstå hur rätt han har. Efter hans uttalande har
denna naivitet avslöjats ideligen. Samtidigt har etablerade - av några få ägda
och kontrollerade media - i realiteten abdikerat från sin roll att objektivt granska
vad som händer, utan har omedvetet eller medvetet blivit språkrör för
etablerade sanningar. Jacob Nordangård har i sin bok ”En obekväm resa”
beskrivit sin egen resa genom Universitets-Sverige, sedan han började
undersöka sanningen bakom ”En obekväm sanning”, namnet på vicepresident Al
Gores välkända bok om klimatet med samma namn. Jacob kan avslöja att bakom
många idag etablerade sanningar finns stora finansiella intressen. Och sanningen
är faktiskt den att man inte blir rik bara på sanningar. Just nu håller Jacob på att
göra färdigt en bok med arbetsnamnet ”Rockefellar”.
Här bifogas också en skriftlig rapport från mötet
http://www.kreaprenor.se/pdf/2017%2011%2010%20Kreaprenörmöte%20om%20AI.pdf

KREAPRENÖR BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN
I referatet från Kreaprenörs höstmöte ovan beskrivs vår modell för
sinnesförlängning - CROSS SENSOR - för nutids- och framtidsanalys som vi drar
nytta av sedan 15 år. Den hjälper oss att undvika aningslöshet av det slag
kulturredaktören i DN Björn Wiman ibland ger röst åt, senast under rubriken
”Metoo visar att allt kan förändras – när man minst anar det”.

Modellen CROSS SENSOR bygger på insikten förmedlad redan i början av 1500talet av Leonardo da Vinci (se bilden ovan), att ”all vår kunskap kommer från
vad vi känner” i betydelsen vad vi förnimmer och uppfattar genom våra fem
sinnen – syn-, hörsel-, doft-, känsel, styr- och balanssinnet samt det
sjätte sinnet. Vi menar att all mänsklig utveckling egentligen beror på sinnena
och människans ständiga drift att förlänga och förstärka dessa. För att förstå vad
som verkligen händer i vår tid, och vad som kommer att hända inom den
närmaste framtiden, bör vår analys INTE som nu bygga på samtida resultat
(tekniska/ekonomiska) av utvecklingen, som t.ex. mikroskopet (en förlängning
av vår syn), telefonen (en förlängning av vår hörsel), kryddor, bilar och flygplan,
vapen, datorer och TV (de båda sist nämnda nyss utvecklade förlängningarna av
vårt allra innersta – medvetandet och det sjätte sinnet = själen). Vår analys bör
byggas på sannolika resultat av kommande sinnesförlängningar och förstärkningar.
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STOPPA PRESSARNA Ännu mer hänsyn, empati och nya erfarenheter att vänta…..
Redan 1998 användes för första gången det av Pine & Gilmore på
Harvarduniversitetet myntade begreppet ”The Experience Economy” som
snabbt kom att bli det vanligaste för att beskriva den förväntade
samhällsutvecklingen. I Sverige kom det att återanvändas i begrepp som
Upplevelseindustrin för att beskriva nya framväxande kreativa tjänstenäringar
och yrken.
Pine & Gilmore förutspådde 1999 att Hälsa, Identitet, Integritet,
Jämställdhet och Inflytande skulle bli de kommande årens mest dominerande
drivkrafter. Resultatet av dessa individuella drivkrafter antogs komma att leda till
kollektiva effekter som Hänsyn och Empati, vilket i sin tur skulle medföra ett
växande Engagemang, som parallellt med den nya informationsteknikens
möjligheter skulle komma att växa till Passion och jakt på nya Upplevelser
(=experiences).

…. och därför behövs Kreaprenör mer än någonsin

Modellen beskrivs utförligt här;

http://www.creapreneur.se/Cross-Sensor_74242.html

Kreaprenörs perceptionsmodell korsar sinnena med de ovan beskrivna
individuella och kollektiva drivkrafterna, vilket ger oss ett kraftfullt instrument för
att beskriva och tolka samtiden på djupet. Vi har med hjälp av modellen under
snart 17 år tolkat och beskrivit vad som verkligen händer i vår tid i 30-talet
konferenser och seminarier och i många hundra artiklar och skrifter. Läs här:
http://www.kreaprenor.se/index.asp?g=1&r=112
Att engagemanget för Hälsa innebär att vår svenska skolmedicin kommer att
totalrevideras är numera ett faktum. Men bara för 10 år sedan blev Kreaprenörs
FORUM Frisk anklagat för att vara oseriöst av Sveriges dietister, när vi
ifrågasatte fettskräcken. Då, 2006, fick fortfarande kommersiella intressen
många att oroa sig för höga kolesterolvärden och köpa kolesterolsänkande
mediciner. Idag sprids kunskapen snabbt att kolesterol är en lipid, ett fettaktigt
ämne, som är en viktig byggsten i cellmembranen och inuti varje cell.
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Merparten av våra hjärnor består av denna livgivande lipid. Det är inte
kolesterolet som är boven i vällevnadsdramat. Det är sockret och det får man
numera dessutom hävda utan att betraktas som oseriös och bli av med jobbet.
Samhällen som tillåter att etablerade sanningar ifrågasätts utvecklas. All
erfarenhet visar att motsatsen leder till inveckling, nedgång och fall.

Slutligen åter till Meetoo
Det vi reagerade på när Björn Wiman i DN skriver om Meeto ”att allt kan
förändras när man minst anar det”. Var har Björn varit de senaste åren? Hur
kan en samhällsintresserad kulturexpert i Sveriges största dagstidning inte ha
märkt att de starkaste drivkrafterna i samhället de senaste 20 åren har varit
identitet, integritet och jämställdhet. Man borde inte bli ett dugg överraskad att
kvinnor skulle tröttna på det mansdominerade samhället. Naturligtvis först i
länder som Sverige, där yttrandefriheten trots allt är stor, även om den som
yttrar sig politiskt icke korrekt fortfarande blir av med jobbet. Just därför tog det
lite tid för Meetoo-rörelsen att komma igång. Kvinnor har tigit för jobbets skull.
Men med Facebooks 6,4 miljoner användare bara i Sverige är machosamhället
snart historia. Och det har bara börjat.

Men observera Björn Wimans artikel handlar inte om kvinnors frigörelse.
Det är ofta så att Björn Wiman använder sin kulturella journalistiska plattform för
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att skriva om annat som engagerar honom, men där han saknar sakkunskap.
Hans artikel denna gång handlar i själva verket om att 99% av alla
klimatförenekare är män, enligt Wiman. Alla som engagerar sig i frågan om den
globala uppvärmningen vet att de som inte tror på den officiella versionen är
män skriver han. Det handlar om att den västerländska mannens identitet och
privilegier är hotade, skriver Wiman.
När någon skriver 99% blir vi alltid misstänksamma. Det är statistikanvändning
som brukar användas av diktatorer. Det tyder inte på någon saklig beräkning.
Det antyder istället att den som skriver vet vad som är sant. Klimatfrågan
påminner om de sexuella trakasserierna, menar Wiman. Samma
tystnadskultur??? Men snart, skriver Wiman, kommer fördämningarna kring vårt
stillatigande i klimatfrågan också att rämna.
Vilken tystnadskultur? Det är ju personer som INTE tror att det är människorna
utan SOLEN, som har den överlägset avgörande betydelse för klimatet, som blir
av med jobbet. Framtiden kommer säkert att visa att den personförföljelse, som
Wiman och många fler just nu ägnar sig åt mot dem som INTE tror på
klimathysterin, är grovt osaklig.

SÅ MYCKET FÖR PARISAVTALET OM KLIMATET
Parisavtalet om klimatat hyllades av politiker och media världen över. Mera
nyanserade observatörer kan konstatera att avtalet är till intet förpliktande och
att stater kan förhålla sig hur man vill till avtalet. I samklang med den vid
avtalets ingående politiskt korrekta västerländska hållningen att hata Trump,
ansågs hans kritik av avtalet inte minst i svenska media vara djupt
beklagansvärd. Samtidigt hyllade man den kinesiske envåldshärskaren Xi
Jinpings tal i Paris, som togs för intäkt att Kina kommer att stå bakom
klimatavtalet med full kraft.
Efter den senaste partikongressen i Kina har Xi stärkt sin makt ytterligare och
har som uttalade mål att återge Kina positionen som världens mittpunkt genom
ohämmad nationalism, expansiv utrikespolitik, ignorerande av internationalle
lagar, en väloljad proppagandaappart, ett förtryck av civilsamhället samt en
nedmontering av multilaterala mekanismer för skydd av mänskliga och andra
grundläggane rättigheter. Den 19e kinesiska partikongressens beslut är troligen
viktigare för internationell politik än förra årets amerikanska presidentval.
Så mycket för Parisavtalet. Västvärldens korrupta mediavärld ger inte
längre sina läsare en objektiv bild av vad som verkligne händer i vår tid.
UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Framtidens mest trovärdiga nyheter finns i media du just nu läser, finansierade
av läsare, som läser därför att vi inte är betalda för att skriva det vi skriver och
inte har någon dold agenda.
Är Du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
som grundtill plusgiro 231666-9. Årsavgift 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.
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ÄR USA EN DEMOKRATI?
Where is there any evidence that the United States is a functioning democracy?
frågar journalisten och tidigare presidentrådgivaren Paul Craig Robert i sin
krönika sista November https://www.paulcraigroberts.org/2017/11/29/washington-corruptgovernment-history/
Han går igenom den totala bristen på bevis för de officiella förklaringarna vad
som verkligen hände 9/11, hur Usama bin Laden mördades osv och
sammanfattar; Think about this. The bin Laden story, including 9/11, is fake
from start to finish, but it is inscribed into encyclopedias, history books, and the
public’s consciousness.
And this is just one example of the institutionalized mass lies concocted by
Washington and the presstitutes and turned into truth. Washington’s self-serving
control over explanations has removed Americans from reality and made them
slaves to fake news.
So, how does democracy function when voters have no reliable information
and, instead, are led into the agendas of the rulers by orchestrated events and
fake news?
När Håkan Juholt, fd s-partiledare och nu svensk ambassador på Island varnar
för samma svenska tystnadskultur tas hans uppgifter inte på allvar utan han
utsätts omedelbart för massiv kritik i svenska media. Svenska media bekräftar
ständigt den amerikanska officiella bilden och synar aldrig om/hur Sverige
pliktskyldigt följer den amerikanska vapen- och finanslobbyn och vilka dolda
agendor som förekommer. Är Sverige en alliansfri stat och en demokrati?

DET MONETÄRA SYSTEMET
För 10 år sedan var det lika opportunt att ifrågasätta det monetära
systemet, som att komma på ambassadbjudning med stora
armtatueringar och iklädd badshorts.
Det skriver ekonomijournalisten Andreas Cervenka i sin bok ”Vad gör en
bank?” Läsare av KreaprenörNYTT vet att vi inte har varit särskilt opportuna. Vi
har dock inte tatuerat oss, men har ideligen och sedan finanskrisen i början av
1990-talet kritiserat det monetära systemet samt Finansinspektionens och andra
papperstigrar i form av tillsyns- och rättsmyndigheters ineffektivitet.
Våra ekonomiintresserade läsare brukar påpeka att myndigheterna inte kan
göra mer än lagstiftningen tillåter. Och att det är politikerna som stiftar lagar. En
lagstiftning som enligt Cervenka direkt kan döma en fattigpensionär, som fått ut
ca 8.000 kr för mycket i bidrag en månad eftersom hon inte anmält en mindre
lottovinst. Samma lagstiftning kan dock inget göra när Aktiespararna anmäler
Swedbanks fonder, som lurat sparare i många år på miljardbelopp, till Allmänna
Reklamationsnämnden för olaglig marknadsföring och får svaret att anmälan inte
ens kan behandlas pga någon teknikalitet. Och Swedbank, som strax tidigare
räddats av skattebetalarna, kan lugnt fortsätt att lura desamma.
Numera är det inte lika inopportunt att kritisera det monetära systemet som för
10 år sedan, skriver Cervenka. Nu får man fråga varför det svenska
bankoligopolets storbanker kan tillåtas ha bara 5% i eget kapital, när bankerna
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själva aldrig skulle tillåta företag med så urusel soliditet att ens låna hos dem.
HM har t.ex. 70% och Ericsson 50% eget kapital. Personer i bankvärlden
kommer visserligen att besvara din fråga med att bankerna inte är som vanliga
företag. Men då kan du lugnt påpeka, att det är precis vad de är. Det är bara en
sak som skiljer. Politikerna har givit bankerna så fria tyglar att de kan tillåta sig
att ta hur stora risker som helst utan att gå i konkurs. Då räddas de nämligen av
skattebetalarna medan andra företag går i konkurs.
Det kommer säkert att bli en ändring på detta skriver Cervenka, men det
kommer att ta lite tid och det kanske krävs en bankkrasch till efter de två vi haft
efter den på 1990-talet. Och det beror på den starka vänskapskorruptionen som
råder mellan finans- och politikervärldarna. Och på den starka internationella
banklobbyn. Du vet väl att förre ordföranden i EU-kommissionen Barroso och
förre svenske statsministern Reinfeldt båda har sin försörjning tryggad med
miljonlöner i amerikanska banker. Och liknande finansiella vänskapsband kan du
hitta många av bland fd statssekreterare och ministrar i svenska regeringar.

EN RIKTIG NOLLTAXERARE (Skrevs ursprungligen före hans avgång!)
Leif Östling, fd vd i Scania och numera också fd ordf i Svenskt Näringsliv, är
ingen nolltaxerare. Problemet för Svenskt Näringsliv var att han lät som en,
vilket skorrade illa för merparten svenska företagare han företrädde med helt
andra inkomst- och skatteförhållanden än han.
När något sägs eller görs som sticker ut tar vi gärna vår kollega Grönköpings
Veckoblad till hjälp, som t.ex. när skattemoral var på tapeten för några gånger
sedan, meddelade att förre förrädaren Peterzohn, Grönköpings yrkesskurk, hade
ansökt om att få bli medlem i nolltaxerarklubben, men fick nobben. Visserligen
hade Peterzohn inga inkomster att taxera, vilket var ett av kraven för att bli
medlem. Men Peterzohn uppfyllde inte det andra kravet. Han hade nämligen inte
den mångmiljonförmögenhet som samtidigt krävs för att få vara med i den
riktiga nolltaxerarklubben.

LÄS OCKSÅ DET ANDRA PERSPEKTIVET
Leif Östling lyfte med sin odiplomatiska fråga ”va fan får jag för mina skatter” en
viktig fråga, men på ett sätt som gjorde att denna viktiga fråga kom i
bakgrunden. PM Nilsson påpekar detta i en ledare i Dagens Industri med rubriken
”Att minska skatt är en dygd”. Både han och Östling talar om den alltmer
olönsamma skatten på människor, som infördes i och med att industrisamhället
växte fram. Istället för att lägga skatt på lantegendomar, som några exklusivt
givits tillstånd eller själva tagit sig rätten att äga, och på resursuttag från
världens gemensamma naturtillgångar – s.k. landskatter och skatter på ödelagd
och nedsmutsad natur, avgasutsläpp , oekonomisk och skadlig förbränning etc,
osv m.m., så har den styrande eliten, som ofta äger de stora lantegendomarna,
valt att istället beskatta människorna. De som under industriepoken kunde tjäna
stora förmögenheter på att låta människor sitta vid maskinerna och tjäna
betydligt mindre genom att sköta dem. När maskinerna nu börjar sköta sig själv
minskar Statens skatteinkomster och möjligheten att underhålla den stora
byråkrati som uppstått.
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En viss rättvisa infördes genom att de som tjänade mycket, eftersom många
andra jobbade för dem för lite mindre betalt, fick betala lite mer. Visserligen
hade vi lite fastighetsskatt. Men den fick ju främst de rika betala, så den togs
bort av någon regering som blev populär på det. Och sedan hade vi
förmögenhetsskatt och arvsskatt, men som främst drabbade de besuttna, så den
togs i logikens namn också bort.
Efter det fortsätter det allmänna förvalta lite mer än 50% av människors
inkomster. Östling som tjänar många, många miljoner om året i företag som
funnits och byggs upp under lång tid före honom, och som därför har råd att
sätta av till privata sjukförsäkringar, köpa elitskola till barnen, utnyttja lagliga
penningplaceringar utomlands, köpa skottsäkra bilar och har råd med livvakt
undrar vad han får för sina skatter. Särskilt när försvar, polis, rättssäkerhet,
sjukvård och skola inte funkar särskilt bra. Vi andra som är lyckliga nog att tjäna
en ynka miljon vart tredje år, och alla som bor i laglösa områden, undrar också.
Östlings fråga ”vad fan får vi” och PM Nilssons kommentar ”att minska skatt är
dygd” är således helt relevanta. Och vi stryker gärna under PM Nilssons
slutreplik, att en strävan efter mindre skatt också är en strävan efter en
ökad egenaffär. Företag och privatpersoner som minskar sina skatter
gör nämligen något annat med pengarna. Kanske till och med något
bättre, mer långsiktigt och mer kvalificerat än vad finansministern kan
drömma om.
Vi håller med och har därför länge hävdat att Staten åter bör sluta att beskatta
människor och istället ta in tillräckligt med Land- och Resursskatter av företag
och privatpersoner, de som tjänar pengar på den gemensamma Naturen, på
Landet och på Naturresursuttag. Dessa pengar ska Staten använda för att vid
behov återställa skövling och skadegörelse och framförallt för att bekosta
gemensamt beslutade infrastrukturinvesteringar i vägar, järnvägar, flygplatser,
kraftverk, sjukhus, universitet och sopstationer. Framgångsrika nationer som
Sverige ska också betala medborgarandelar till ALLA medborgare, så att ALLA
medborgare kan fortsätta att vara med och bygga landet. Det finns en egenkraft
– en urkraft hos ALLA människor - som tyvärr alltför få politiker och inte ene PM
Nilssson anar. Om vi alltför länge låser in denna urkraft blir det revolution.

Läs också – MONOPOLKAPITALISMEN VANN ÖVER 68-VÄNSTERN PÅ KNOCK-OUT!
https://anthropocene.live/2017/11/08/monopolkapitalismen-vann-over-68-vanstern-pa-knock-out/

ALTERNATIVA NYHETER
Det är Donald Trumps beteckning på sina egna sanningar. Det har nu gått ett år
sedan Trump blev USAs president. Under året har vi sett exempel på ett fasligt
tyckande i media om vad som händer. Det senaste exemplet är Dagens Nyheter,
som på ettårsdagen av Donalds presidentperiod gör ett reportage om vad som
kunde ha hänt OM Hillary hade varit president. Osakligare alternativa nyheter om
inte om hade varit får man leta efter.
I takt med att Putin fortsätter att ta initiativet i region efter region framför ett
alltmer splittrat NATO har de senaste årens ryss-skräck-journalistik övergått i
någon slags ingenmansland-journalistik om hur etablerade sanningar håller på
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att ändras. Saudiarbien och Iran träffar Putin och köper vapen av honom. Vad
hände med krisen i Quatar (tog Putin över det landet också)? Assad tycks
numera anses självskriven som president i Syrien. Att NATO-landet Turkiet går
med Putin är inte längre någon alternativ nyhet och att Kina bygger järnvägar i
Saudiarabien och i Afrika är dagsens sanning. Skulle allt detta inte ha hänt OM
Hillary hade varit president? Hade hon satt hårt mot hårt och fixat ett världskrig
direkt? Eller är det bra att USA har en president som genom sitt till synes
intuitiva agerande medvetet eller omedvetet avslöjar vad Hillary och hennes
demokratiska kompisar hade ställt till? Vi vet inte. Men tycka kan vi ju, eftersom
det är vad alla s.k. seriösa media gör. Fotbollsjournalister analyserar vad som
händer på varenda millimeter fri yta på fotbollsplan. De politiska journalisterna
ägnar sig åt att tycka om varför det inte går som det borde ha gått.
Och till sist har vi Katalonien. Vad är det som händer egentligen? Vilka hade
vunnit på att splittra nationalstaten Spanien?

SÅ HÄR I LUTHERÅRETS SISTA SKÄLVANDE MÅNAD
Påven Leo X utlyste 1515 en s.k. plenar-avlat, en heltäckande avlat som kunde
köpas för att slippa skärselden. Ärkebiskop Albrecht av Mainz fick koncession på
försäljningen i sin del av Tyskland. Marknadsföringen lades ut på Johannes
Tetzel, en storsäljande dominikanermunk, känd för sin reklamslogan ”Så snart
din slant i kistan klingar, sig själen upp ur skärselden svingar”.
Albrecht kom som många andra prelater från en furstefamilj och hade tre olika
biskopsämbeten. Det var inte tillåtet, men han hade köpt dispens av Vatikanen.
Pengarna hade han lånat av bankirfirman Fuggers. Men skulden var inget
problem. Enligt avtal med påven fick Albrecht behålla hälften från avlatshandeln,
som sedan slussades tillbaka till Fuggers. Andra hälften gick till påven och
bygget av St Peterskyrkan. Fursten köper sina biskopstitlar och lurar
undersåtarna att betala mutorna. Känns upplägget igen? Inget är nytt under
solen.

Det är författaren och kulturskribenten Per Svensson som berättar denna historia
för att beskriva att Martin Luther i första hand var en dåtidens visselblåsare
snarare än en kyrkosplittrare. Luther var förståeligt nog moraliskt indignerad och
tog risken att avslöja förfallet i den katolska kyrkan. Han hade säkert inte räknat
med att han några år senare skulle vara bannlyst och förklarad fredlös av den
tysk-romerske kejsaren. Och inte heller att hans teser skulle få hela den västliga
latinska kyrkan att rämna.
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HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?

Sverige köper Patriot luftvärnskanoner av USA och tränar med NATO. Men är
fortsatt alliansfritt – men från vad?

LITET MEN VIKTIGT STEG
Skillnaden mellan genialitet och dumhet är att den förra har sina begränsningar.
”Entre la subtile et la ridicule il y a q´un pas” eller mellan det subtila och det
löjliga skiljer bara ett litet, litet steg, som fransmännen säger.

FORTSATT FRANSKKUNSKAP
* Om inte de bästa vinodlarna bor i Bourgogne. Då undrar man var de Bordeaux?
* Jag är klar med min filmutbildning och har blivit Fil Cannes.

BONDE SÖKES
- Var är din pappa lille vän?
- Han står där ute bland grisarna. Pappa är han med mössa.

VI SÅG PÅ FACEBOOK….
…. att det skickades ut en hund i rymden för 60 år sedan. Det lajkade vi.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINAM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä.
avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”
För övrigt anser vi att en reform utan en reform av penningväsendet inte
är någon reform. Det sa USAs utrikesminister William Jennings Brown redan
1896. Och han får alltmer rätt för var dag som går.
Du behöver inte tro på våra rykten. Bara sprid dem hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
(adress, e-post, telefon nedan i sidfoten)
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