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PIK MEDIA = ”POLITISKT ICKE
KORREKTA MEDIA” SOM VÅRT
UTAN DOLD AGENDA BLIR ALLT
VIKTIGARE www.Creapreneur.se
Stöd vår kamp för nytänkande. Årsavgift
(2020) är 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Kreaprenör®- kunskapsallians
i Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”sånt som
verkligen händer” i vår tid
eller om ”det vi vet att vi inte vet”
- i konsumismens tid när vi har
allt och allt är allt vi har.

MERRY BUSINESS

I denna utgåva;
* RAPPORT
FRÅN LYCKAT HÖSTMÖTE

* KOGNITIV DISSONANS
GÄLLANDE DELS KLIMATET
DELS FATTIGDOMEN

Hand in hand bekämpar fattigdom
”en entreprenör i taget”. I årets
julkampanj Merry Business kan du
stödja en hel by i två år framåt.
Läs och skänk pengar på
www.handinhandsweden.se

* STATSMAKT I UPPLÖSNING
REMISSYTTRANDE FRÅN RMH
* KRIGETS HJÄLTAR
* LOL - LAUGHING OUT LOUD
MED SENASTE PIK-NYHETERNA

GOD JUL OCN MINST TVÅ GODA ÅR
DÄRTILL ÖNSKAR

VÄLKOMMEN TILL
DECEMBER UTGÅVAN

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

1

RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTE
I PROJEKTET MÄNNISKANS
EXISTENS

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA – RMH
Anden är ur flaskan. RMH
grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan över 2000 medlemmar.
Bli medlem du också på
www.metabolhalsa.se

http://www.creapreneur.se/PROJE
KT-Manniskans-exi.html
80 medlemmar i kunskapsalliansen
Kreaprenör och Riksföreningen för
Metabol Hälsa möttes 9 november på
Hotel Birger Jarl i Stockholm för att
diskutera välfärdshaveriet – vad det
beror på och vad vi kan göra åt det?
I expertpanelen deltog följande
personer;

Trots alla välkända hälsovinster
framhärdar skolmedicinen i varningar
mot kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid har varit
socker. Redan har långa rader av
kloka läkare och medicinprofessorer
insett detta. Att det skadar
skolmedicinens lukrativa relationer
med Big Pharma får skolmedicinen
stå ut med. Läs om skolmedicinsk
faktaresistens här:
http://www.metabolhalsa.se/20
19/09/22/en-faktaresistentskolmedicin/
**************************

Ewa Meurk, hälsocoach och vd
Ellitista AB, Peter Martin, leg.läk
och funktionsmedicinare,
Magnus Henrekson, professor i
nationalekonomi och vd för
Institutet för Näringslivsforskning,
Lotta Gröning journalist och
historiker samt Lars Bern, tekn,dr
och styrelseledamot i Kreaprenör och
Riksföreningen för Metabol Hälsa.

STUDY BLOWS
“greenhouse theory out of
the water”
I WND – en fri press för fria
människor – redovisas och
kommenteras en ny rapport
signerad de båda amerikanska
vetenskaparna Dr. Ned Nikolov
and Dr. Karl Zeller.

Övergripande mål i dagens välfärdssamhällen kan sammanfattas som
1) harmoniska människor,
2) tryggt samhälle och
3) hållbar planet.

Rapporten visar att skillnaden mellan
himlakroppars temperaturer, som
t.ex. Jordens och Månens
temperaturer, beror på
atmosfärstrycket. Temperaturen på
Månen varierar mellan + 200 och –
100 grader, eftersom Månen saknar
atmosfär som kan hålla kvar värme.
Rapporten bygger på studier av
temperaturen på 3 likvärdiga
planeter och månar - Venus, Jorden
och Mars samt deras 3 månar Triton,
Månen och Titan. Upptäckten att det
är atmosfärstrycket och inte

Vi har identifierat 5 medel att nå målen;
1) Utbildning, 2) Hälsa,
3) Omsorg, 4) Ekonomi, 5) Demokrati.

Allt hänger ihop och detta möte tog
upp ekonomin, hälsa och demokrati.
Rapporten innehåller en glad och
en dålig nyhet:
* 64% av sjukvårdens kostnader kan
vi göra något åt direkt.
* Men det tar en generation att
restaurera den svenska skolan.
Läs hela rapporten här

http://www.creapreneur.se/files/Manniskans-existens/2019-1109rapportkreaprenrsmedlemsmtemnniskansexistensdoc.pdf
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mängden växthusgaser eller
vattenånga i atmosfären som
reglerar temperaturen vänder upp
och ner på hela klimatdebatten och
visar att den vilar på felaktig grund.
Skillnaden mellan vår studie och
IPCC:s beror enligt rapportskrivarna
på att Växthusgasteorin startade som
just det - en teori. Vi startade istället
med data, vilket är precisa
motsatsen. Viktigt är att Nikolov &
Zeller har gjort förutsägelser om
yttemperaturen på andra
himlakroppar, vilket gör att deras
studie kan testas. I motsats till detta
har mängder av förutsägelser som
klimatalarmister gjort visat sig vara
totalt fel.

NYA IDÈER MOTVERKAS varför fattigdom består
Det svåra är inte att utveckla nya
idéer utan att frigöra sig från de
gamla.
I många århundraden har man varit
överens om att fattigdom är farligt
för samhället och måste utrotas. Karl
Marx talade om det farliga
trashanksproletariatet. Men hela
tiden har man ändå misslyckats att
utrota fattigdom, vilket är extra
barockt nu när vi har mera pengar än
någonsin.
Det beror på att personer som är
övertygade är nästan omöjliga att få
på andra tankar. Och så länge som
den styrande eliten tror att fattigdom
beror på okristligt leverne, lathet och
dålig moral kommer fattigdom att
finnas kvar och kommer att fortsätta
att leda till uppror och krig.
Stark övertygelse leder nämligen
till s.k. kognitiv dissonans, vilket gör
att människor föredrar att rucka på
verkligheten framför att ändra
världsuppfattning.

Professor emeritus David South vid
Auburn University lärde känna
Nikolovs & Zellers enkla ekvation
redan 2012. Genom att använda
Nikolovs & Zellers ekvation kan man
räkna ut genomsnittsstemperaturen
på planeter genom att använda två
mått – atmosfärstrycket mot ytan
och mängden solljus som når
atmosfären. Men det kommer
givetvis att finnas de från gamla
skolan som vägrar att acceptera
Nikolovs & Zellers nya ekvation för
att därigenom undkomma smäleken
att erkänna sina tidigare felaktiga
slutsatser, sager professor South.

Så länge som den styrande eliten är
fast i gamla lutherska värderingar
om att man måste arbeta och göra
rätt för sig för att få pengar och att
människor som är fattiga är lata,
kommer fattigdom att finns kvar.

Att den oriktiga information, som
sprids av alla etablerade media i
Sverige, att 97% av alla
vetenskapsmän på området är eniga
om Växthusgaseffekten motsägs helt
i diskussionen kring denna artikel,
där många uttalar sig såväl för som
emot. Och många menar att
Växthusgasteorin är bristfällig. Läs
hela artikeln här och gör din egen
bedömning;
https://www.wnd.com/2017/07
/study-blows-greenhousetheory-out-of-the-water/

Så länge vi låter polisen, sjukvården,
socialtjänsten och ett byråkratiskt
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och dyrt transfereringssystem lösa
fattigdomen kommer den bara att
växa i takt med att klyftorna i
samhället växer. Ett gigantiskt
system av kontrollanter som
kontrolleras av kontrollanter, vars
kostnader ökar enligt Parkinsons
kända princip.

av lönlöst puffande, slitande,
klemande, böter, viten och
omvårdnad hade 9 av 13 lodisar
lämnat gatan för gott till en kostnad
runt 50.000 pund inkl.
socialarbetarnas löner. Självaste The
Economist tvingades konstatera att
”det mest fruktbara sättet att
satsa pengar på hemlösa är att
ge dem pengar direkt i handen”.
Medborgarlön således – av rent
ekonomiska skäl. Den vacklande
välfärdsstaten, tänkt att främja
trygghet och självrespekt, har
tvärtom satt misstro och skam i
system. Högern fruktar att folk ska
sluta arbeta och Vänstern litar inte
på människor förmåga att fatta egna
beslut. ”How dare you?”

Men sanningen är att de fattiga inte
är lata och dumma. De saknar bara
pengar. Lösningen är därför ganska
enkel. Ge pengar till de fattiga (ge
dem en medborgarandel från
välståndet och ordna utbildning för
barnen. Då kommer det att visa sig
att kostnaderna för fattigdomsbekämpningen är återbetald när de
fattiga barnen har uppnått
medelåldern (eller det vi
demografiskt brukar kalla arbetsför
ålder). Sanningen är nämligen att
det mest lönsamma ett samhälle kan
göra är att utrota fattigdom.

STATSMAKT I UPPLÖSNING
Regeringen undanhåller medvetet
det svenska folket offentliga
handlingar. Regeringen döljer
inkomna remissyttranden och bryter
därmed mot grundlagen
(Regeringsformen), som säger att
det är likhet inför lagen som gäller.

”Pengar är att föredra framför
fattigdom – av rent ekonomiska
skäl", sa Woody Allen. Alla
kognitivt dissonanta skrattar.

Detta konstaterar Riksföreningen för
metabol hälsa i sin blogg om KAMutredningen SOU 2019:15 om
alternativ medicin. Läs inlägget som
följer här;
https://www.metabolhalsa.se/2
019/11/04/kam-utredningenbryter-mot-lagar/

Men….. 2009 gjorde man i London
ett experiment med 13 hemlösa
gatuveteraner. Kostnaden för polisoch rättegångskostnader utöver
omvårdnaden av de 13 problemfallen
beräknades ha uppgått till minst
400.000 pund per år. Fr.o.m. nu
gjorde man något drastiskt. Istället
för matkuponger, soppkök och
härbärgen, gav man lodisarna varsin
medborgarandel på 3.000 pund. Och
lodisarna visade sig inte alls slösa
bort pengarna. Efter ett år hade de
gjort av med i genomsnitt 800 pund.
Ett och ett halvt år efter att
experimentet inleddes hade 7 av 13
fått tak över huvudet. Samtliga 13
hade tagit avgörande steg. De gick
på kurser, lärde sig matlagning, gick
på avgiftning m.m. Efter decennier

RMHs yttrande över
utredningarna ”Komplementär
och alternativ medicin och vård –
säkerhet, kunskap, dialog, SOU
2019:15” och ”Komplementär
och alternativ medicin och vård,
SOU 2019:28”:
Riksföreningen för Metabol Hälsa
bildades i mars 2017 och har som
ändamål att bedriva ideell
verksamhet i form av rådgivande
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stöd till metabolt sjuka och
rådgivning om hur metabol sjuklighet
kan minskas och förhindras.
Föreningen syftar även till att via en
speciell stiftelse kunna samla in
pengar för stöd till oberoende
forskning och upplysning rörande
metabol sjuklighet. Föreningen som
växer snabbt har snart 3000
medlemmar.

Flera doser ödmjukhet hade varit på
sin plats. Begreppet vetenskap och
beprövad erfarenhet är nämligen
motsägelsefullt och odefinierbart.
När Socialstyrelsen tillfrågas vad det
innebär, får man svaret att det är
vad en för tillfället anlitad expert
anser. Och borde ersättas med eller i
denna lagstiftning.
Om nu paracetamol är overksamt är
detta ett av många exempel på att
den etablerade hälso- och sjukvården
använder sig av metoder som inte
visat sig fungera och är
ovetenskapliga. När det gäller
sjukdomar i ämnesomsättningen, det
metabola syndromet, menar vi att
läkemedelsanvändningen oftast inte
heller står på vetenskaplig grund.
När diabetes typ 2 insulinbehandlas
lindrar detta vissa symtom men
förhindrar inte utan snarare ökar
risken för tidig död. När höga
kolesterolvärden behandlas trots att
högt kolesterol inte minskar risk för
tidig död, hos äldre faktiskt tvärtom,
visar det också att den etablerade
hälso-och sjukvården i hela
västvärlden inte alltid lever upp till
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Med metabol hälsa menas en frisk
ämnesomsättning. Med metabol
sjuklighet avses sjukdomar kopplade
till ämnesomsättningen.
Föreningen har följt ovan nämnda
utredningar genom sin ordförande
Ralf Sundberg (RS) som under den
tid som utredningen pågick även var
ordförande för Läkarföreningen för
Integrativ Medicin. Denna
sistnämnda förening nämndes i
Regeringens direktiv till den särskilde
utredaren, Kjell Asplund.
Vid ett möte med utredningens
presidium citerade RS ett ledarstick i
den ledande medicinska tidskriften
BMJ, titlad A dose of humility, en dos
ödmjukhet.
Chefredaktören Fiona Godlee
kommenterade två vetenskapliga
artiklar i det numret, dels en
genomgång av studier på vårt mest
använda läkemedel, paracetamol
(som säljs under varumärket Alvedon
m.fl.) som visade att detta i stort
sett saknar effekt på de flesta
smärttillstånd det används för
frånsett tillfällig huvudvärk.
Dessutom är risken för allvarliga
leverskador betydligt större än vad
man tidigare trott. Dels en artikel
som visade att allmänläkare med
homeopatisk utbildning har bättre
behandlingsresultat och håller sina
patienter friskare.

Utredningens utgångsperspektiv och
slutsatser tycks emanera från
föreställningen att det vården idag
gör och står för är det enda rätta. Av
exemplet Annika Dahlqvist, som
utmanade synen på diabeteskost och
anmäldes till Socialstyrelsen av två
dietister men frikändes, kan vi lära
att den gängse medicinen är trög att
överge sina hävdvunna positioner.
Trots att vetenskapen idag
samstämmigt pekar på att
kostförändring med
kolhydratreduktion, förbättrar
samtliga aspekter av det metabola
syndromet, vågar de flesta
vårdgivare inte sanktionera detta
utan avråder av rädsla för

Vi menar att utredningen har lite för
mycket av ett von oben-perspektiv.
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repressalier av kollegor och risken
att bli anmälda.

KRIGETS HJÄLTAR
Sven Norrman, fd ASEA direktör
och svensk affärsman i Polen,
riskerade tillsammans med flera
andra svenska kolleger sina liv under
andra världskriget genom att hjälpa
judar att komma ur landet.

Den etablerade hälso-och sjukvården
styrs i hög grad av expertgrupper
som utfärdar riktlinjer, guidelines.
Dessa guidelines blir styrinstrument
när det gäller behandling av en viss
diagnos. Problemet med
expertgrupper är att dessa har band
till läkemedelsindustrin och förordar
oftast medicinering som bästa
metoden. Nu är det så att särskilt
äldre har flera diagnoser och en viss
medicinering kan leda till nya
diagnoser och ökad
läkemedelsanvändning. När flera
riktlinjer för olika diagnoser ska
följas leder detta också till
polyfarmaci, ett tillstånd där flera
mediciner kan ha motstridig eller
förstärkande effekt, där biverkningar
snarare än önskad behandlingseffekt
uppnås.

De fängslades och fyra dömdes till
dödsstraff. Med hjälp av Himmler och
framförallt med hjälp av dennes
läkare Felix Kersten blev samtliga
frisläppta ur Gestapos fängelse julen
1944. Det var också Kersten som fick
Himmler att ge tillstånd till “de vita
bussarna aktionen” vid andra
världskrigets slut, en aktion för
frisläppta fångar, som Folke
Bernadotte ledde. Felix Kerstens roll i
detta har inte fått den publicitet han
förtjänar.
Sven Norrman återvände till Polen
efter kriget. När han i en intervju
tillfrågades vad som fick honom att
riskera sitt liv under andra
världskriget svarade han: “Jag har
gjort affärer i hela mitt liv. För en
gångs skull ville jag göra något
viktigt som jag inte tjänade
pengar på.“

Vi menar att förslaget till
lagändringar är rent
kontraproduktivt. Dagligen inträffar
komplikationer i den etablerade
hälso- och sjukvården. En tredjedel
av alla dödsfall kan tillskrivas
biverkningar och felanvändning av
läkemedel. När medborgare söker sig
till alternativ vård kanske risken för
läkemedelsskador minskar till
samhällelig nytta.

I de girigas mest giriga tid förklarar
redaktören för KreaprenörNYTT detta
för årets citat.

Vi yrkar på att förslaget till
lagändringar avslås.
Stockholm 2019- 10-28
Riksföreningen för Metabol Hälsa
Ralf Sundberg, med.dr. docent,
ordförande
Lars Bern, tekn.dr., vice ordförande
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ändras några promille för de ickepopulistiska partierna, nu inte skrev
en enda rad om denna nyhet. En
talande tystnad.
Några dagar senare rapporterar
Dagens Industri att näringslivets
förtroende för SDs Jimmy Åkesson
nu är skyhögt, medan förtroendet för
Annie Lööf rasar. DIs ledarskribent
konstaterar också precis som vi att
”SD har vunnit kampen om
verklighetsbeskrivningen”.

LOL-Laugh Out Loud

Det är bara dårar och fyllon
som ler på bild. (Gammalt talesätt)

SVERIGE 2019
En socialdemokratisk
kommunalpolitiker Nina Burchardt
tvingas kliva av sina politiska
uppdrag sedan hon blivit kär i John
Skalin, riksdagsman för Sverigedemokraterna. I Sociademokraternas
Sverige tillåts ingen kärlek och
särskilt inte över partigränserna.

Olof Palme brukade säga att
verkligheten är vår värsta fiende.
Han menade att vi inte får skönmåla,
inte svartmåla. Vi måste utgå från
verkligheten sådan den är. Bara då
kan vi bygga ett bättre samhälle.

DRAGON GATE

”PRAETERERA CENSEO

UTANFÖR GÄVLE

CARTHAGINEM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för
övrigt anser jag” på latin. Romaren
Cato d.ä. avslutade alla sina tal i
senaten med ”För övrigt anser jag att
Kartago bör förstöras”
För övrigt är en reform utan en
reform av penningväsendet inte
någon reform. Det sa USA:s
utrikesminister William J Brown
redan 1896. Han får mer rätt för
varje månad som går.

Den officiella versionen är ett det är
ett ännu ej färdigställt affärs- och
kulturcentrum i Älvkarleby kommun
vid E4an och att idén är att skapa en
plats där kinesisk och svensk kultur
ska kunna mötas. Resultatet är
världens förmodligen dyraste
motorvägsavfart, som Kina använt
som en Economic Gate till Europa.

HÅLL ABSOLUT TYST
I senaste väljarbarometern
Demoskop gick SD om
Socialdemokraterna som största
parti. Det beror på att SD talar om
sånt som intresserar oss, medan
övriga partier talar om vad de vill att
vi skall intressera oss för. Men säg
inte detta officiellt, om du inte vill bli
uthängd som populist.

För övrigt i sann GDPR-anda, månar
vi om din integritet. Vi spar e-post
och tel.nr, noterar om/när du betalar
årsavgift och sånt du meddelar oss,
så att du får nästa KreaprenörNYTT
och annan information.
Vill du inte ha, maila det till
adress nedan så stryks du.
God Jul och Gott Nytt År önskar
Lars-Olof (LO) Landin

KreaprenörNYTT™ konstaterar att
samtliga media som normalt brukar
ha jätterubriker när partisympatierna
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