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                                     JANUARI 2018      
                                                             Årgång 37 

 

 
Kreaprenör® - kunskapsallians i Medvetandeeran -  
sprider kunskap om ”vad som verkligen händer” i vår tid  

och om ”sånt vi vet att vi inte vet”. 
 

GOTT NYTT ÅR 

I denna första utgåva i 37:de årgången 

* Vi måste kunna tala om religion och en julbetraktelse 

* MSM och faktaresistens 

* Några ”Hur-kunde-det-bli-såhär” 
 

Följ också Kreaprenörs båda projekt om 

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

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 grund till plusgiro 231666-9. Årsavgift 100:-- TACK PÅ FÖRHAND. 

 

RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - RMH 
 

RMH www.metabolhalsa.se grundades på Dalarö 2017 och har under året fått 

550 betalande medlemmar. 25 november hölls den först hälsokonferensen. På 

Dalarö har vi bildat lokalföreningen Dalarö Hälsa.  

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
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INGENTING HAR ÄNDRATS 

Du som oroligt följer opinionssiffrorna månad för månad kunde i december 

konstatera att ingenting har hänt 2017. Blocken har exakt 40% var och SD 16%. 

Det påminner om vad Grönköpings Weckoblad skriver om Transportstyrelsen. 

Svensk politik är utsåsad och lider brist på mod, idéer och smarta kompromisser. 

Vill du se något nytt och tidsanpassat titta då på www.enhet.se   

VI MÅSTE KUNNA TALA OM RELIGION 

Lärare försöker förmedla kulturarv utan religion. När politiker talar om 
värdegrund utan att nämna religion blir det obegripligt. Vi måste kunna 

tala om religion i Sverige för att förstå oss själva och andra. Vi behöver 
precis som alla andra i världen tillgång till ett existentiellt språk för att 

hantera livets djupaste frågor, skriver Jonas Lindberg i Kyrkans tidning. 
 

EN VIKTIG JULBETRAKTELSE 

Lars Bern har i sin blogg Anthropocene skrivit en tänkvärd julbetraktelse. 
Läs den här https://anthropocene.live/2017/12/25/en-liten-julbetraktelse/ 

och läs sedan vår kommentar: 
 

Ett gott nytt år önskar vi dig Lars och alla våra läsare. 
Väldigt klokt skrivet. Vi håller med dig om det mesta, men vill som kristna 

sökare tillföra något till din skrivning.  
 

Vi har valt att istället försöka bidra till en förändring av Svenska kyrkan 
inifrån, eftersom Svenska kyrkan – Sveriges i särklass största 

medlemsorganisation med 6,1 miljoner medlemmar – är en av de få som 
fungerar när det gäller att bry sig om den ”lilla” människan. Om du är i 

verklig själsnöd, vilket många de facto är, finns det faktiskt bara en enda 

organisation som bryr sig när det verkligen behövs 24, 7, 365. 
 

Vad som händer, om du skulle drabbas av en svår personlig kris. Om ditt 
barn dör t.ex. eller ännu värre dödas.  

   Försök att ringa Kommunen, Socialtjänsten, Polisen eller någon annan 
institution efter kl 16, som du betalar skatt till för att de ska stå på din 

sida när det gäller. Även före 16 är servicen vid livskriser ganska låg där. 
Därför har vi valt att fortsätta att vara med i Svenska kyrkan, eftersom vi 

anser att det inte är samhällsekonomiskt vettigt att lägga ner en sådan 
väl behövd organisation, en av få som fungerar vid livskriser. 

 
Vi anser heller inte att KG Hammar har politiserat kyrkan även om han av 

socialdemokraterna troligen utsågs för att göra det. Istället har KG 
Hammar enligt vår uppfattning bidragit till att göra kyrkan relevant i vår 

tid. Om man inte reflexmässigt bara kritiserar honom utan lyssnar till vad 

han har att säga, vilket vi gjort i många år på olika föreläsningar, får man 
en en annan uppfattning. 

 

http://www.enhet.se/
https://anthropocene.live/2017/12/25/en-liten-julbetraktelse/
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KG Hammar anser också att politiseringen av Svenska kyrkan är en 

katastrof. Han inser dock, liksom vi, att för att bevara och modernisera 
denna väl fungerande organisation, med alla frivilliga som ställer upp när 

katastrofer inträffar, måste vi få med oss så många som möjligt – inte 
bara troende utan också sökarna, tvivlarna och de kulturkristna 

agnostikerna. Förklara på ett begripligt sätt hur kyrkan vuxit fram, på 

vilka bilder den har byggt sin verksamhet, bilder som kyrkan varit skicklig 
på att anpassa till sin tid.  

   Reformationen var ett viktigt steg för delar av kyrkan. Gustav Vasa 
insåg detta och byggde nationalstaten Sverige på denna grund, som hållit 

bra i 500 år. 
 

Ett för oss viktigt samhällsekonomiskt motiv, som gjort att vi valt att 
fortsätta stödja Svenska kyrkan inifrån, är när det visar sig (i World value 

survey visas det varje år) att de lutheranska och kalvinistiska 
värdegemenskaperna (finns i de nordiska länderna, Holland, Schweiz och 

några länder till) har varit de för sina befolkningar mest värdefulla de 
senaste 500 åren. Varför kasta ut det barnet med badvattnet? 

   Därför stöder vi helhjärtat din idé om att Svenska kyrkan borde 
reformeras inifrån, och inte av politikerna utan av medlemmarna, och 

göra precis det du skriver Lars, fortsätta vara äkta folkrörelse på 

människans sida i tiden.  
   Vi har omformulerat trosbekännelsen för att få den moderna människan 

med oss. Kyrkan har alltför länge hakat upp sig i den gamla patriarkala 
bilden med Fadern och Sonen. Upplysningstiden har lärt oss att detta är 

gamla bilder för kropp och själ, som numera även de mest fyrkantiga 
biologer vet att vi har. Hur kroppen får sin näring är det snart bara 

Livsmedelsverket och några korrupta forskare som inte förstår. Men 
frågan hur själen får sin näring, var livsgnistan kommer ifrån, är 
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fortfarande lite utredd. Därför anser vi att Svenska kyrkan ska tala mer 
om den heliga Anden, en gammal fin bild för det ännu outredda. Den 

sekulariserade Svenska kyrkan har tidernas möjlighet att bli en viktig kraft 

för samhälls- och religionsdialog, som inte borde få sumpas bort av S, C 
och SD, som är de enda återstående politiska partierna, som hakar sig 

fast i kyrkan av sina egna kortsiktiga politiska motiv.  
 

Till sist - EN KRISTEN SÖKARES TROSBEKÄNNELSE 
   Jag tror på ett evigt liv i ett oändligt universum. Jag tror ock att Jesus, 

tidigare än andra fick insikt om evolutionen och människans medvetande.  
   Jesus var född av Maria från Galileen, pinades under Pontius Pilatus, 

korsfästes och dog martyrdöden för sina insikter. 
   Några av hans samtida såg i honom en övermänniska, som övervinner 

döden och skänker evigt liv. Hans gärningar har fått många, många 
efterkommande att tro på en högre mening.  

   Jag tror ock på den heliga Ande, och….. 
ATT en insiktsfull kyrka i tiden, som predikar kärlekens och medvetandets 

kraft, är en väg till högre insikt om evolutionen och livet. 

DET ÄR FÖR LÄTT FÖR KRIMINELLA ATT KOMMA UNDAN  

Den som skriver så i DN är ingen mindre än Rikspolischefen Dan Eliasson, som 

länge nog haft Regeringens uppgift att åtgärda just det problemet. När han nu 

föreslår nya åtgärder att läggas till dem han redan påstår sig ha gjort, borde det 

vara hög tid att befria honom från det uppdrag han uppenbarligen inte klarar.   

   Det verkar lika troligt att han kommer att lyckas denna gång, som det vore att 

under romartiden tro på kejsare Nero tal om upprustning av brandförsvaret. 

 

 
På bilden döms en av våra fina medborgare till skyddstillsyn.  

Se så glad han blir. Fri bostad, TV m.m. Det enda dåliga är att han kommer  

ut så snabbt och måste göra nya brott för att komma in i värmen igen. 
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DN (och MSM=mainstream media) OM FAKTARESISTENS 

I 2017 års sista skälvande timmar läser vi DNs kommentar till Regeringens 

förslag om att minska antalet nationella prov i skolan, eftersom lärare och elever 

blir så stressade av proven.  
 

Det är inte rätt väg att gå menar DN för att få svenska skolan att återgå till sin 

grundidé att lära unga människor räkning, läsning, språk och att förstå.  Bättre 

vore då att garantera lugn och ro i klassrummen, säkerheten i skolan och återge 

lärarna deras auktoritet. Javisst, vi håller med.  
 

Men varför inte också garantera lärarnas kunskaper och inblick i vad fakta är? 

För när DN sedan tar ett exempel på vad faktaresistens är och berättar en sann 

historia från Malmö, där en lärare ansåg att det var upp till var och en att ha sin 

åsikt om förintelsen hade skett eller inte. Vad DN och säkert många lärare missar 

är att gemensamma samhällsuppfattningar inte är vetenskap. 
 

Öka kunskapen om att det finns flera verkligheter 

DN har i en ledare definierat faktaresistens så, att allt som står i MSM är fakta, 

om det inte dementeras på några rader senare. De som inte delar den politiskt 

korrekta uppfattningen är enligt DN faktaresistenta. Vad lärare borde undervisa 

om - förutom att 1+1 är 2 och andra vetenskapliga fakta om de matematiska 

och fysikaliska lagarna vi känner till i ett oändligt universum (vår externa 

verklighet) - vore att berätta att kunskapen om vår inre verklighet också ökar 

med ny informationsteknik och att all vår kunskap kommer från sinnena, samt 

att sinnena reagerar olika hos olika människor. Den politiskt korrekta 

uppfattningen är därför inte vetenskap utan den konsensusverklighet, som 

finns i varje tid i varje del av världen och som bygger på kompromisser mellan 

ett ständigt växande antal människor, som av skäl ovan ser verkligheten olika. 
 

Utifrån den kunskapen bör läraren i Malmö lära ut, att DN skriver om det man på 

redaktionen funnit vara den konsensusverklighet, som uppfattas av så många att 

den är mest lönsam att sälja tidningar med. Men lärare ska inte sälja tidningar, 

utan upplysa elever som inte tror på förintelsen och övriga elever i klassen, att 

förintelsen med nu tillgängliga vittnen och bevis har skett, varför denna 

konsensusverklighet nu omfattas av så gott som alla upplysta människor i 

världen. Men läraren bör tillägga, att när förintelsen pågick på 1940-talet, då 

skrev MSM också i Sverige inte så mycket om denna verklighet eller trodde på 

den. Det var ingen lönsam konsensusverklighet att sälja svenska produkter till 

Tyskland med. Så elevers numera felaktiga uppfattningar av förintelsen bygger 

på konsensusverklighet som vårt tyskvänliga land informerade om då.  
 

Först så får elever klart för sig hur viktigt det är att lära sig så mycket som 

möjligt om vad som händer i Sverige, Europa, USA, Ryssland, i Mellan Östern 

och Kina, och att det som skrivs i DN och andra MSM bygger på den 

konsensusverklighet, som tongivande mediers redaktörer har betalt att förmedla. 

Det är också viktigt att veta att dessa tidningar ägs av ett litet antal rika 

människor, varför mycket av det som står i tidningar i dag troligen är vad dessa 

inflytelserika människor vill att vi ska tro på.       
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HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR? 

 

I dessa Meetoo tider, när vi går från analogt till digitalt,  

har det blivit gement att skriva versalt. 
 

VILKEN ÖVERVÄRDERING !!!??? 

2009 hade HQ-Bank övervärderade optioner på 492 Mkr. 30 augusti 2010 

likviderades banken på begäran av Finansinspektionen. 14 december 2017 

förlorar de nuvarande huvudägarna Sandberg/Mörtstedt en skadeståndstvist mot 

tidigare huvudägaren Qviberg. Nu har HQ-Bank försatts i konkurs med 8 Mkr i 

kontanter och advokaträkningar på minst lika mycket, som optionerna var 

övervärderade 8 år tidigare. Vad har egentligen varit övervärderat?    
  

ETT SVÅRSLAGET REKORD 

Nya Karolinskas affärsidé – Att ersätta ett någorlunda väl fungerande 

storsjukhus, om än i behov av upprustning, med ett svindyrt mindre sjukhus 

endast avsett för avancerad vård av betydligt färre patienter. Detta i en snabbt 

växande region, där patienterna hänvisas till andra ställen och där personalen 

redan går på knäna. I dagarna har personalen fått ut visselpipor för att kunna 

hålla kontakt när IT-systemen är nere. Det är synd om skattebetalarna. 
 

”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 och passar på att önska Gott Nytt År 

Lars-Olof (LO) Landin   

(adress, e-post, telefon nedan i sidfoten) 


