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POLITISKT ICKE KORREKTA
MEDIA SOM VÅRT UTAN DOLD
AGENDA BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Stöd vår kamp för nytänkande.
Årsavgift 100:-- till plusgiro
231666-9. TACK PÅ FÖRHAND.

Kreaprenör®- kunskapsallians
i Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid
eller om ”det vi vet att vi inte
vet”.

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA - RMH
grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan över 1000 intressenter.
Trots alla kända hälsovinster
framhärdar skolmedicinen i varningar
mot kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid har varit
socker. Stöd folkrörelsen för
metabol hälsa och bilda lokala
aktionsgrupper. Välkommen!

I denna utgåva;
* UPP TILL KAMP MOT
STATLIG LAGLÖSHET OCH
PUBLIKA OTJÄNSTER.
* MÄNNISKANS EXISTENS
VAD ÄR PROBLEMET
DE GULA VÄSTRANA
LIBERALISMENS KRIS
VARFÖR CANCERN ÖKAR
* LAUGHING OUT LOUD OM
TROENDE ATEISTER M.M.

www.metabolhalsa.se

MEDLEMS- och ÅRMÖTE
Kreaprenör bjuder in medlemmar
och intresserade till
Medlemsmöte med workshop
lördag 9 mars kl 13-17 och
Årsmöte med workshop lördag
27 april kl 13-17 i FEIs lokal i
centrala Stockholm.
Se inbjudningar och program
nästa sida>>>>>

FÖLJ KREAPRENÖRS
ÅRSPROJEKT
MÄNNISKANS EXISTENS OCH
SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html
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OBS! Samma lokal båda mötena.
FEIs (Företagsekonomiska
Institutets) lokal med ingång
Döbelnsgatan 4 i hörnet
Kammakargatan/Döbelnsgatan.
Kostnad båda mötena:
100 kr för betalande medlemmar
och 200 kr för blivande medlemmar.
ANMÄLAN till båda mötena
kreaprenor@ebc.se

MEDLEMSMÖTE
Lördag 9 mars kl 13-17
PROGRAM
Två workshop i projektet
Människans existens och
samhällets möjligheter
http://www.creapreneur.se/PROJE
KT-Manniskans-exi.html

ÅRSMÖTE

1.VÄRDERINGAR & LAGAR

Lördag 27 april kl 13-14
PROGRAM
I projektet Människans existens
och samhällets möjligheter
WORKSHOP kl 14-17

VÄGEN FRAMÅT
David Thurfjell, professor vid
Södertörns högskola i religionsvetenskap inleder med att beskriva
oss svenskar, som inte är så
sekulariserade som vi tror.
Därefter följer en diskussion med
LO Landin och deltagarna om den
brytningstid vi lever, om hot mot
demokratins och när det talas om
värderingar utan att ta hänsyn till
historia, folktro och religion.

VÄGEN FRAMÅT gjordes
ursprungligen för att utbilda
partifunktionärer i nya Moderaterna i
samband med segervalet 2006 om
att utveckla samhället i human
riktning. Workshopen har ingen
speciell politisk inriktning utan är
mer en allmängiltig psykologisk/
statsvetenskaplig analys av politikens
förutsättningar och möjligheter
parade med den s.k. fria marknadens
begränsningar och problem.

2.NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE

Patrik Engellau, Den nya Välfärden
och Det goda Samhället och Lars
Bern samtalar om globalism och
liberalismens kris. Vem äger
tillväxten? Hur fördelas välfärden?
Är tillväxt lycka – och att ha allt och
allt är det enda man har?

Läs mer;
http://www.kreaprenor.se/pdf/Worksh
op%20vägen%20framåt.pdf

VÄLKOMMEN! Anmälan ovan
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försäkra er att fixa varenda
pensionsfondsproblem är inte
svårt alls. Dock krävs politisk vilja
att göra det. Och det är det som
är problemet."
Det säger förra US Assistant
Secretary of Housing and Urban
Development Catherine Austin
Fitts, en finansanalytiker utöver
det vanliga. Läs USA journalisten
Jon Rappoports artikel om hur
hon avslöjar penningrullning
och laglöshet i stats- och
finansstyrning;

UPP TILL KAMP
Medelklassen i västerlandet ser
sina inkomster stagnera,
samtidigt som den globala eliten
berikar sig och kan köpa vad som
helst – värst av allt nationernas
politiker.
Under 2019 kommer
Kreaprenör att prioritera
projektet Människans Existens
och Samhällets Möjligheter.
Det gör vi med fyra övergripande kunskapsområden;
1.
2.
3.
4.

https://jonrappoport.wordpress.com/2018/1
2/31/government-cant-find-20-trillion-whilepension-funds-are-tanking/

Näringsliv & Samhälle
Miljö & Hälsa
Lärande & Kommunikation
Värderingar & Lagar

LÄRANDE & KOMMUNIKATION

PUBLIC SERVICE ?
Är inte snarare förra årets
julkalender en publik otjänst?
Om det skriver historikern
Dick Harrison i SvD Kultur. 2018
års julkalender STORM på LUGNA
GATAN, som visades från 1-24
december för en stor del av det
uppväxande släktet, predikar ett
bildningsförakt på ett sätt som för
många barn måste ha framstått
som auktoritativt, skriver han.

NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE

VAD ÄR PROBLEMET ?
”Om 1000 pensionsfonddirektörer
i världen börjar ställa frågor skulle
det ändra allting, som t.ex. att
stoppa ett kärnvapenkrig……………
…….För om det inte är ett problem
att 21 biljarder US dollar
försvinner från DOD (Department
of Defense) och HUD (Housing
and Urban Development). Och det
är möjligt för regeringen att
komma upp med mer än 20
biljarder US dollar /plus/ för lån
till banker i en räddningsaktion,
när det inte finns några lagliga
obligationer att göra det. Och när
vi (regeringen) kan föra över
biljarder av världens mest
värdefulla teknik till privata
företag för noll kostnader för
företagen, men stora kostnader
för skattebetalarna. Då kan jag

”För hur ska man förklara för en
sexårig dotter som älskar att gå
på muséer eftersom hon lärt sig
att tycka om dem, men som nu
lär sig att den korrekta responsen
på kultur är ´TRÅKIGT´.
Barnkulturen avspeglar den
etiska kompass och det
värdemässiga spektrum som i allt
väsentligt också vägleder
vuxenvärlden. Om 2018 års
julkalender är ett tidsenligt
uttryck för det - då är vi illa ute”.
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VÄRDERINGAR & LAGAR

FRANKRIKES GULA VÄSTAR

I Sverige har den
representativa demokratin
också stora problem. Sedan
finanskrisen på 1990-talet har
kommunernas grundlagsskyddade självstyre successivt
minskat med hjälp av lagstiftning
i Riksdagen, som har ökat Statens
kontroll. Riksdagens förslag till
Lagstiftning har på senare år allt
oftare kritiserats av Lagrådet,
som dock bara är en granskande
och inte en beslutande
myndighet. Sverige saknar en
Förvaltningsdomstol, som kan
sätta sig över Riksdagens beslut,
vilket många andra länder har.
Visserligen kan enligt svensk
lag domaren i varje domstol
bestämma att domstolen skall
vara en förvaltningsdomstol och
besluta att en föreslagen lag är
olaglig. Men domarna utses av
Regeringen och den domare som
skulle göra så kan inte räkna med
att få sitta kvar. Här precis som i
Frankrike är den representativa
demokratin ett sätt att utesluta
medborgarna från verklig
demokrati.

Den franska proteströrelsen DE
GULA VÄSTARNA uppror är inte
enbart en folkstorm mot höjda
skatter på drivmedel, som den
beskrivs i svenska media, påtalar
Lennart Mogren i Oxelösund.
Franska revolutionen 1789 gav
oss en deklaration om mänskliga
rättigheter med 17 artiklar. Artikel
6 säger att varje medborgare
personligen, eller via ombud, har
rätt att delta i utformningen av
nationens lagar. De GULA
VÄSTARNA har rest krav på att
direktdemokrati ska införas
genom beslutande
folkomröstning. De anser att den
representativa demokratin är ett
sätt att utesluta medborgarna
från verklig demokrati.
Den franska revolutionen uppstod
pga skillnaderna mellan hovets
och högadelns slösaktiga lyxliv
och de stora massornas svält på
1700-talet, vilket påminner om
det missnöje som nu återuppstått
till följd av den ekonomiska politik
som förs av Macron och av
tidigare franska presidenter.

”Kan jag få lite demokrati tack.”
Tekning Mats Böllner
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Forts VÄRDERINGAR & LAGAR
NÅGONSTANSARNA TAR ÖVER
I januari installerades Brasiliens
nye president Jair Bolsonaro.
Presidentvalet följde samma
mönster som vi ser över hela
västvärlden (Trump, Brexit och
SD=Sverigedemokraterna). De,
som den brittiske journalisten och
debattören David Goodhart kallar
”någonstansarna”, återtar
makten. Hillary Clinton kallade
dem för ”the deplorables” människor utan ekonomisk
möjlighet att flytta från
arbetslöshet eller kriminalitet. De
identifierar sig med platsen eller
landet de bor i. Motsatsen kallar
Goodhart ”varsomhelstare” välbeställda och akademiker, som
har råd att vara just
”varsomhelstare” med världen
som arena.
Det politiska etablissemanget i
Sverige tillhör ”varsomhelstarna”
och de kallar ”någonstansarnas”
revansch för fascism och nazism.
Så länge man lyckades
upprätthålla folkhemmet, där
människor kände sig säkra, behöll
man makten. Men när
”varsomhelstarna” byter ut
folkhemmets trygghet mot
globalism med öppna gränser och
ökande ekonomiska klyftor, då
förlorar man makten.
”Någonstansarna” väljer politiker,
som erbjuder dem säkerhet.
”Varsomhelstarnas” strategi att
förneka ”någonstansarna”
demokratiskt inflytande gör dem
bara ännu otryggare. De ser hur
etablissemanget inte längre
respekterar demokratiska
spelregler. Därför fortsätter
”någonstansarna” att välja nya

partier som utlovar en återgång
till en stat som skapar trygghet.
Därför kommer SD att fortsätta
växa tills ”varsomhelstarna” inser
att de måste ta med dem i den
politiska beslutsprocessen. Men
det tycks väldigt få i det politiska
etabalissemanget begripa, vilket
jag finner ytterst obegåvat.
Dagens svenska regeringskris
visar detta med pinsam tydlighet.
Lars Bern i Anthropocene –
partipolitiskt frihetligt forum för
debatt.
NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
LIBERALISMENS KRIS
Man kan inte samtidigt bejaka
både universella och
nationalistiska ideal anser många
liberaler ideologer. Varför inte
frågar vi?
Problemet är vare sig självklara
nationella förutsättningar och lika
självklara globala kulturella och
kommersiella fördelar. Problemet
är ideologernas brist på
pragmatism.
Men, som Ebba Busch Thor
säger; ”En överenskommelse kan
inte både vara sann och vara
pulveriserad på samma dag.”
Men det är sant att en liberal
måste vara kluven.
NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
KRIS I BOSTADSPOLITIKEN
En efterhand otillräcklig
produktion och stegrad
betalnings- och kapitalsvag
efterfrågan leder till en alltmer
explosiv och segregerad
bostadsmarknad.
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NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
LÄR AV DANSK FORSKNINGSPOLITIK
Vilken regering vi än får i Sverige
har den mycket att lära av
Danmark när det gäller långsiktig
finansiering och tilltro till forskning, skriver Christina Moberg,
prof. em. organisk kemi KTH På
DN Debatt.
”Det som saknas i Sverige är
inte excellenta forskare utan goda
och långsiktiga basresurser och
stor frihet att attackera viktiga
vetenskapliga och samhälleliga
frågeställningar, istället för att
styras av politikers och
regeringars svaghet för
strategiska satsningar. Vi behöver
ett akademiskt ledarskap och
system som gynnar kreativitet
och djärva idéer och inte ledare
som är politiskt korrekta
administratörer.”
Lyssna på forskarna om vi
vill ha forskning av
världsklass.

människors kost och miljö som
skett genom övergången från
naturlig lokalproducerad föda till
processad industrimat,
luftföroreningar och en massiv
användning av kemiska gifter i
matproduktionen. För att vända
cancersjukligheten borde det vara
där man skulle börja forska, men
det görs inte.
Vår syn på cancer

- Det finns bara en sjukdom
= Dysfunktionell cellfunktion
- Det finns två orsaker till denna
sjukdom.
1. Undernäring. Vi ger inte cellen den
näring den behöver.
2. Förgiftning. Vi förgiftar cellen med
socker, vitt mjöl, läkemedel m.m.
- För att återställa/underhålla våra
celler krävs 6 saker
1. Ge cellerna den näring de behöver
(läs på).
2. Undvik gifter (läs på).
3. Ge kroppen material för att städa
undan resterna efter förbränning
som vitamin C m.m.
4. Rör på dig. Liv är rörelse,
stillastående är Död.
5. Tänk positivt. Din egen inställning
har en otrolig påverkan.
6. Kommunicera med generna.
Kommunikationen går via cellerna.
Rökare kommunicerar så att generna
gör allt för att tillfredsställa rökare.
Hälsofreakar får sina gener att göra
allt för hälsan. Det är bara att välja
vilken kommunikation du vill ha.

MILJÖ & HÄLSA
VARFÖR ÖKAR CANCER?
Vid förra sekelskiftet var det i
grova drag en på tusen, som
drabbades av cancer. Idag är det
en på tre på väg mot en på två,
som råkar ut för sjukdomen under
sin livstid.
Skolmedicinens patentsvar är att
utvecklingen beror på att vi blir
äldre, men tittar man på
statistiken håller inte det
argumentet. Det är en faktor,
men cancerepidemin måste ha
andra viktigare orsaker.

Som vi ser det finns inget annat sätt
att undvika ohälsa än att vända
ryggen åt det vi efterkrigsgenerationens industrifreakar får lära
oss i det politiskt korrekta offentliga
rummet och i stället söka oss vår
egen information.
Mer information hittar du på
www.metabolhalsa.se

Den naturliga förklaringen är
sannolikt den förändring av
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”SVERIGES

som i en hemligstämplad rapport
uppger att Sverige har en av
Europas sämsta gränskontroller.
Vi har i tidigare KreaprenörNYTT
vidarebefordrat artiklar om
Sveriges obefintliga cyberförsvar.
Och alla minns vi hur
Transportstyrelsen skickade
register med alla Sveriges spioner
till främmande makt. Det värsta
som hänt svenskt totalförsvar
sedan Wennerström.

BEREDSKAP

ÄR GOD”
Med de orden inledde dåvarande
statsminister Per Albin Hansson
sitt berömda beredskapstal på
Skansen i Stockholm 27 augusti
1939.
Vi vet alla vad som hände under
månaderna därefter, och 9 april
1940 anfaller Hitler Danmark och
Norge. En mindre militär trupp i
Helsingör tar färjan över till
Sverige och möts där av två
poliser. Resten är historia.

I regeringsförklaringen läser vi att
”gränskontrollen vid inre
gräns blir kvar så länge som
det finns behov”.

”Om man får avslag måste
man åka hem – annars har vi
ingen ordnad migration”, sa
dåvarande och nuvarande
statminister Stefan Lööfven
(numera stavar vi med två ö)
efter terrordådet på Drottninggatan 7 april 2017 utfört av
uzbeken Akilov.

Att påståendet ”Sveriges
beredskap är god” är och har
varit en Potemkinkuliss måste nog
anses vara ”The understatement for our time” för nu
anspela på Englands
premiärminister före andra
världskriget Neville
Chamberlain och hans naiva
uttalande efter sitt möte med
Hitler 1938.

”Har man fått avslag ska man
lämna landet, frivilligt eller
med tvång”, sa dåvarande och
nuvarande justitieministern
Morgan Johansson.

”Sverige har varit naiva”, sa
Stefan Lööfven på en
presskonferens i samband med
migrationskrisen 2015.

Nyligen avslöjades att två
uzbekiska medborgare utan
uppehållstillstånd arbetade som
städare i polisens skyddsklassade
lokal på Arlanda. Huvudskyddsombudet på gränspolisen i region
Stockholm Ulf Rydström kallar
den rörliga kontrollsektionen för
”ofattbart underbemannad”.
Robert Lindström, polisinspektör i Frihamnen i Stockholm
säger ”vi har allt annat än
kontroll”.

Här har vår tecknare Mats Böllner
fångat, när Sveriges driftige
gränspolis stoppar fågelinfluensan.

I höstas fick Sverige svidande
kritik av EUs Schengeinspektion,
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PRESS-STOP
DET KLOKASTE
SOM SKRIVITS OM
KLIMATHYSTERIN
PÅ LÄNGE

Här är några av dem som
vill införa diktatur för
klimatets skull.

Torbjörn Tännsjö, etikprofessor

Från landets mest meriterade och
kunnigaste klimatforskare professor
Lennart Bengtsson kommer dessa
tankar rörande klimathysterikernas
sviktande tro på folkstyret. En i
sanningen sensationellt naiv och
verklighetsfrämmande ståndpunkt.
Vem tror de kommer att ha makten
i den globala diktaturen? Ja inte lär
det bli Johan Rockström och
VäderPär och knappast heller
damerna bakom uppropet.
Läs här

”Väder-Pär” Holmgren
Plus 87 influencers som

https://anthropocene.live/2019/01/28/a
tt-satta-demokratin-i-andra-hand/

tillsammans når minst 2,1 miljoner
människor varje vecka.
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POLITIK I ENSKILT FALL

LOL - Laugh Out Loud

Partner till politiker:
Älskling, älskar du mig?
Politikern: Jag kan inte uttala mig
om enskilda fall, men i princip älskar
jag alla människor och särskilt de
med rösträtt som tycker som jag.

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

MODERNISERAD TRETTONDAG

STATINER MOT PSYKOS

De tre vise hennerna uppvaktar
genusbarnet.

I Sverige säljs årligen statiner för 1,5
miljarder kronor för att sänka
kolesterolhalten i blodet, vilket inte
är medicinskt motiverat och i många
fall direkt skadligt. Behovet är
snarare att betrakta som ett utslag
av en nationell psykos. Nu visar det
sig - lustigt nog - att statiner faktiskt
tycks hjälpa mot just det – psykos!

VRICKAD
Vrickade foten i en handvändning.

KONSUMISMEN
Fråga inte vad pengarna gör för dig.
Fråga i stället vad du kan göra för
pengarna.

VARGTIMMEN

VARNING FÖR
HISTORIELÖSHET

Vargtimmen i oxveckorna är
någonting i hästväg.

Slutar vi erbjuda studenter nationers
översiktshistoria och slutar vi skriva
och berätta om nationers historia tar
charlataner över och vi får partiska
historier. (Jill Lepore, sin USA-genera-

”PRAETERERA CENSEO
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.

tions mest framgångsrika historiker.)

NORMALISERINGENS MÅL
- ge tillbaks Skåne ?
Johan Hakelius undrar om ett av
Centerns krav på Stefan Löfven är
att Skåne borde spettas loss och
lämnas tillbaka.
Läs här;

https://www.expressen.se/kronikorer/johan
-hakelius/vill-centern-ge-tillbaka-skane-tilldanmark/

För övrigt också och i sann GDPRanda, månar vi om din integritet. Vi
spar din e-post och tel.nr, noterar
när du betalar årsavgift och de
intressen du meddelar oss, så att du
får nästa KreaprenörNYTT® och
andra meddelanden du begärt.

MÅNADENS EXISTENSIELLA
SYNPUNKT
Ateister sitter fast i den kristna
frälsningstanken. Men ateisterna
missar poängen, när man ser religion
som misslyckad vetenskap. Religion
är i första hand ett försök att finna
mening i livet, inte en teori som
förklarar allt.
Vi varnar för fundamentalt
religiösa och troende ateister.

Vill du inte ha fortsatt information,
skriv det i mail till adress nedan så
stryks du.

Gott fortsättning på det nya året
Lars-Olof (LO) Landin
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