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RESPEKT,

ÖDMJUKHET

& TÅLAMOD
VARJE NY DAG UTGÖR EN SPELPLAN DÄR
INDIVIDEN KAN FÖRVERKLIGA SIG SJÄLV.
FÖLJER VI “VÅR INRE FREKVENS” BLIR UTTRYCKET SÅ KRAFTFULLT ATT FLER ÄR
VILLIGA ATT LYSSNA.

Pr. Carl Naeselius

CEO, Derivatum Foundation

Efter år av sökande har
jag valt att landa mina
visioner i ett välpacketerat uttryck. Jag kallar

det för mitt I N D I C I U M.
Alla studier, analyser,
äventyr & slutsatser leder
nämligen intellektet i
riktning emot en stor
misstanke. Medvetet
dystopiska träsk marker
tyvärr. Där svaren inte
korrelerar med de initiala påståendena. Oaktat
ämne eller avsändare,
myndighet likväl som
vanligt folk. Sanningshalten är tveksamt låg,
fabricerad el./och duperad. Av ekonomiska skäl
eller värre; dumhet.
Det är dags att kliva ut
ur tänkarstugan och
kommunicera insikter
av bestående värden till
ledaren inom oss. Tiden
är knapp men jag tror att
jag hinner.

SKRIVA
& SKAPA

DRÖMMAR

RELIGIOSITET ÄR
MÄNSKLIGHETENS
EVIGA PEST.
EFTER att ha tagit
beslut om att lämna
Sverige för ett liv som
erbjöd större svängrum.
Naturligt placera min
vardag närmare mina
filosofiska rötter. Verka
närmare Schopenhauers
kulturstråk. Promenera
utmed bergsstigarna där

“ LYCKA KOSTAR. OCH EN
FRI MÄNNISKA KAN INTE
DUPERAS. VI
BÖR DÄRFÖR
FÖRBEREDA
VÅRA BARN I
ÄMNET ”
Illusion & Gravity
by Sean Suile
For all women by
Sean Suile

Nietschze passerat på sin
resa söderut (från Basel)
till den nord Italienska
kusten. Och med tiden
känna att musiken krävde
en plats i mitt hjärta. Inse
att det krävdes toner i
sökandet kring “hur” att
lämpligast omfamna
lyckan utan att förlora
förståndet. Allt som har
producerats genom åren
har gjorts för att stilla mitt
inre. Jag betraktar uttrycket som konst. Det är på
tok för underhållande för
att man kan kalla det för
vetenskapligt.

WORDPRESS SEANSUILE

WWW.LATEBLOOMERLAB.COM 2018

“ INGENTING
KÄNNS MER
ANGELÄGET
ÄN ATT
FÖRÄDLA &
FÖRMEDLA
SANN KUNSKAP ”

MAN finner sig själv
stående mitt i livet.
Blickar tillbaka och
inser, att det var väl en
jäkla flax att bli stöpt
runt Djurgårdsbron. Folk
kan ju råka ut för värre
öden. Sparka boll i Gaza
eller virka handgranater
Kinshasa. Ja, livet handlar
verkligen om tur om man
hårddrar det. Från DNA
strukturen & näringsfaktorer under barndomstiden till den lingvistiska
fattningsramens inverkan
under uppväxtåren.
Någon som påstår annat
antingen ljuger eller vet
inte bättre.
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DEN BÄSTA RESAN
SKER INOMBORDS
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“ NÄR LÖGNEN
ACCELERAR TILL
BEDRÄGERI BLIR
FOLK UPPRÖRDA.
NÄR HISTORIEN
BESKRIVS FELAKTIGT DRÄPER VI
VARANDRA ”

Den som tittar utåt
drömmer. Den som ser
inåt vaknar.

MELLAN FANTASI & FÖRNUFT skrev jag av lusta.
Boken blev mitt avtramp
ut ur Nordens mörker
ner till medelhavets
ljus. Efter många år av
klassiskt hårt arbete där
skapandet alltid utgjort
ett centralt tema blev det
dags att lämna Janteland.
Efter mina beteende
vetenskapliga studier på
Uppsala Universitet gav

jag slutligen upp tanken
på att följa några religiösa
doktriner. Dom litterära
bevisen var för tydliga
för att fortsatt kunna lura
mitt intellekt. Med full
aptit kastade jag mig in
i entreprenörs livet. Ett
äventyr som bjudit färd
över planeten i jakt på
optimala lösningar. Med
åren tog dock kampen
slut på min inre låga samt

även familjens. Efter att
därefter smakat lite på
olika teve framträdanden
samt vaskat guld inom
offshore finance, insåg
jag nästan motvilligt att
hemlandet var för litet.
Snart var jag igång med
min nästa bok, Metanoia,
en lekfull insikt, vilken också
översattes till engelska.
Med en garderob full av
konstnärliga överrasknin-

gar står jag nu inför nästa
vägskäl. Att dela med mig
av paljetten.
Efter nära två decennier
främst verksam Schweiz
& Spanien vet jag att livet
är gott om man driver på.
Mitt äventyrliga liv bär
på uppriktighet stöpt ur
passion för sann kunskap.
Energi som varje ledarsjäl
mår bra av.
Besök: TICKET TO PLAY

Först när kollektivets
kunskapsnivå harmonierar
uppnås real förutsättning
för världslig fred.
Detta kommer dock ej ske.
Mänskligheten kommer att
hinna med utplåna sig själv.
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DINT, - EN HÄNDELSE SOM BARA
SVEPER FÖRBI.
EN UPPLEVELSE
SOM LIKT LIVET
SLUTLIGEN
REDUSERAS TILL
ETT MINNE.

TID FÖR SAMTAL
(+41) 41 55 20 118

