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POLITISKT ICKE KORREKTA
MEDIA SOM VÅRT UTAN DOLD
AGENDA BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Stöd oss för nytänkande med
humanism som grund. Årsavgift
100:-- till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND. Frivillig
årsfaktura medföljer.

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 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 OREGLERAD GLOBALISM
* SJÄLVSTÄNDIG UTBILDNING
VID KORSVÄGEN
* SOROS, CYBER, GAMBLING
OTYDLIGT, HARMLÖST, TYST
* NSA OCH KAROLINSKA
ÄR NY MEDICIN LAGLIG?
* FÖRSÄKRINGAR OCH KULTUR
FÖR OINSATTA

www.metabolhalsa.se

UPP TILL KAMP
Medelklassen i västerlandet ser
sina inkomster och tillgångar
stagnera, samtidigt som den
globala eliten berikar sig och kan
köpa vad som helst – värst av allt
nationella politiker.
>>>>>>>>>

FÖLJ KREAPRENÖRS
SENASTE PROJEKT
MÄNNISKANS EXISTENS OCH
SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html
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>>>> UPP TILL KAMP
Vårt upprop mot globalism och
skattetyranni i decembernumret
tände våra läsare.
Erik Tornvall vill att vi
uppmärksammar vårt nätverk på
den svenska straffskatten på
arbete, som borde tas bort – de
33% på lönesumman som den s k
"arbetsgivaravgiften" utgör.
Denna straffskatt är en pervers
anomali, som hämmar svenskt
företagande påtalar Erik.

lära sig förstå innebörden av
begreppet anledning (=reason)
och därför undervisade man dem i
det ämne som beskrev begreppet
anlednings synliga principer,
nämligen ämnet Logik.
Men sedan en tid bedrivs inte
längre i skolorna självständig
utbildning byggd på målmedvetet
logiskt tänkande. Klassrummen
har blivit faktamemoreringsfabriker, där eleverna ska läras
att uttrycka starka tvivel vad
gäller dessa faktas trovärdighet
och sanning. Och ett samhälle
med människor som drivs av
ologiskhet som sanning, är ett
samhälle i nedgång. Ideologier
som förnekar individuell frihet
och självständighet välkomnas
då, eftersom de speglar röriga
människors önskan att få
bekräftat att misslyckande är
allas vårt oundvikliga öde.

Den måste bort och ersättas med
det schweiziska systemet där
arbetsgivaren och arbetstagaren
betalar in 6% vardera på
lönesumman till pensionsverket.
Pengarna går uteslutande till allas
allmänna pension, vilket innebär
att schweizarna får ut 80-85% av
slutlönen i pension, medan
svenskarna bara får ut cirka 55%
av slutlönen i pension.

När skolorna blivit så degraderade
att eleverna inte längre lär sig att
föra logiska resonemang är det
medborgarnas skyldighet att
återuppbygga ett utbildningssystem byggt på logik, som varit
så avgörande den västerländska
civilisationen.

>>>> UPP TILL KAMP

DEN SJÄLVSTÄNDIGA
UTBIlDNINGEN VID
KORSVÄGEN
I många hundra år innefattades i
utbildning begrepp som
resonemang, föredrag, avhandling
och samtal, vilka i sin tur ansågs
bygga på det övergripande
begreppet anledning (eng:
reason), som betyder orsak,
grund, förnuft, förstånd och rätt.

Men när något för samhället vitalt
blivit ruinerat, begravt och
övertäckt med medvetslösa
substitut, är det svårt för gemene
man att inse originalets
betydelse. Detta lämnar fältet fritt
för rykten, skvaller, anklagelser,
vilda spekulationer och rädsla i
det offentliga samtalet. Att
återvinna framtidstro, hopp och

Det offentliga samtalet,
vetenskap och lagen flödade
alla från denna källa. Skolan
utgick ifrån att eleverna skulle

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.

2

mening byggt på anledning och
logik är ett långsiktigt arbete.

systemet och ta ansvar för att
eleverna åter får möjlighet att
lära sig
- att tänka klart
- att skilja mellan känsla och prat
- att känna igen bedrägeri och bli
oberoende av masshysteri
- att avstå från oäkta lockelser
- att komma till rätta med
konkurrerande principer som
leder till frihet eller slaveri

En rad direkta och distraherande
missbruk har invaderat skolan;
- Lärare som tror att de måste
underhålla eleverna för att få
deras uppmärksamhet
- Skolsystemet som infiltrerats av
politisk agenda
- Politisk korrekthet som gjort att
undervisningens innehåll har
renats till sterilisering från allt
som kan misshaga någon
- En skola som övertagit familjoch föräldraansvar
- Elever som tillåts och uppmanas
ägna sig åt attraktiva ytliga
projekt och trender
- Frihet som blandas ihop med
oförmåga och kringflackande
- Historielöshet som ett resultat
av att grundläggande kunskap
och logik minimaliseras
- Snabb tillgång till enorma
mängder fakta som ersätter
bildning, dvs logiska samband av
fakta
- Eleverna som förlorar sin
självständighet utan att ens ha
erövrat den

Vi Kreaprenörer som fortfarande
inser tankens och medvetandets
kraft och förstår hur den kan
utnyttjas för att skapa ett fritt,
oberoende och resonerande
samhälle, vi kan också bidra till
att motverka nedsmutsningen av
vårt nuvarande samhälle och få
till stånd en undervisning som
verkligen tränar intellektet. Logik
är grunden för detta. Och om
skolorna, som har blivit dårhus,
fabriker och apotek för giftiga
mediciner inte klarar detta, så kan
vi klara det.
PS: Ovanstående artikel är en
bearbetning till svenska
förhållanden av den oberoende
amerikanske journalisten Jon
Rappoports artikel ”Independant Education; the crises and
the crossroad”.

I kraft av dessa missbruk pressas
elever genom skolan steg för
steg, utbildning för utbildning som
en byråkratisk funktion oberoende
av förmåga och duglighet
Därför befinner sig
självständig utbildning och
utbildning till självständigt vid
en korsväg. Därför måste
människor med goda avsikter
återta kontrollen över skol-
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GEORGE SOROS HYLLAD???

GAMBLING PÅ HÖG NIVÅ

DN hyllar i en artikel George
Soros, i Sverige kanske mest
känd för att vara den som utsatte
Sverige för en hänsynslös attack
mot kronan 1992, vilket kostade
svenska skattebetalare mångmiljardbelopp och tvingade
demokratiskt valda politiker att ge
upp sitt försvar för kronan. DN
utelämnar nogsamt de viktigaste
uppgifterna om hur Soros på kort
tid kunde bygga upp sin enorma
förmögenhet. Någon entreprenör
och företagsbyggare är han inte.
Läs om en av globalismens
värsta torpeder här:

Amerikanen Sheldon Adelson
har stort finansiellt inflytande i
det Republikanska partiet vad
gäller pro-Israel politik och
fientligheter gentemot Iran,
Israels regionala rival. Adelsons
förmögenhet på 33 miljarder US
dollar gör honom till USA:s 15:de
mest förmögna person. 2016
skänkte han 82 miljoner dollar till
Republikanerna och presidentkandidat Trump. Inom två år fick
han sina önskningar genomförda;
amerikanska ambassaden flyttas
till Jerusalem och USA drar sig ur
kärnkraftsavtalet med Iran.

https://anthropocene.live/2018/12/07
/dn-vilseleder-sina-lasare/

Merparten av Adelsons
förmögenhet härrör sig från den
lukrativa casinoverksamheten i
Macau i Kina.

CYBERKRIGSNAIVITET
- Vi har varit naiva, sa
statsminister Stefan Löfven om
flyktingkrisen 2015.
Gunnar Karlson, chefen för
svensk militär underrättelsetjänst
meddelade 19 december 2018 i
förhandling i Arbetsdomstolen om
Maria Ågren, fd generaldirektören
för Transportstyrelsen, att all
information om hemlig personal i
Säkerhetspolis och Försvarsmakt
betraktades som röjd redan
hösten 2016. All aktuell personal
kunde således inte längre arbeta,
vilket troligen är den värsta
militära skada Sverige drabbats
av. Förra sommaren tvingades 2
ministrar samt statsministerns
närmaste medarbetare att avgå.
Hade denna information inte
hemlighållits hade hela regeringen
fått avgå redan 2016.
Sverige behöver en ny,
mindre naiv ledning i globala
och geopolitiska frågor.

Därför har Kina ett osannolikt
starkt vapen att ta till, nu när
USAs parlament blåst till strid mot
Kina genom att åtala Huaweis
toppchef Meng Wanzhou, dotter
till företagets grundare Ren
Zhengfei, vars exempellösa
entreprenörskap gjort honom till
nationalhjälte i Kina.
Om Kina väljer att stänga ner
Adelsons casinoverksamhet i
Macau, vilket inte bara är lagligt
och dessutom inte skulle uppröra
den kinesiska opinionen, eftersom
verksamheterna har en rad
olagligheter bakom sig som mutor
och annan illegal verksamhet.
Kanske skulle en sådan kinesisk
åtgärd leda till att utländska
investerare överger den kinesiska
casinomarknaden, vilket säkert
heller inte känns som ett hot för
Kinas president Xi med uttalade
antikorruptionsplaner.
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dåvarande folkpartiledaren
Gunnar Helén inte fått en enda
röst och mycket ogärna ville
avslöja vilket parti han röstat på,
samtidigt som han ville tacka alla
valarbetare för deras hängivna
arbete.

För Adelson och hans Las Vegas
Sands Corporation, och för flera
andra pro-israeliska miljardärer
vars förmögenheter är beroende
av honom, skulle det dock vara
ekonomisk katastrof. Washingtons
Israel-lobbyisterna skulle göra allt
för att motarbeta detta. Ett
samtal från Sheldon Adelson
kommer säkert att få USA att fria
Meng Wanzhou, om Kina förstår
att använda detta vapen.

Croneman ger exempel på en
intervju med Stefan Löfven före
jul och innan han skulle hålla tal i
Avesta-verkets gamla martänghall. Där kände sig den gamle
svetsaren hemma. Löfven fick i
intervjun uttala samma icke
förpliktande ord, som han
upprepat till leda efter höstens
alla möten med Centern och
Liberalerna. ”Vi nådde inte ända
fram, men vi arbetar vidare med
och tror vi har stora möjligheter
att nå framgång?” Journalisten
nöjde sig därmed utan antydan till
några efterföljande fullt naturliga
frågor hur det skulle gå till.
Befinner vi oss fortfarande i 1970talets sketch, undrar Croneman.

Vi som gillar den oefterhärmlige
sångaren Dean Martin och har positiva
minnen från Sands Las Vegas bl.a. av
honom, här fångat av vår tecknare Mats
Böllner mitt i repliken ”detta är min
första drink idag – med vänster hand.”

Ingen människa blir förvånad, när
Claes Elfsberg i sin traditionsenliga julintervju med någon av
kungligheterna - i årets intervju
drottning Silvia – låter intervjupersonen komma undan med
troskyldiga frågor. Programmet är
underhållning inför de stundande
julfestligheterna och en hyllning
till vårt folkligt mycket folkkära
kungahus. I ett försök att inte
vara alltför troskyldig ställde
Elfsberg några frågor om
drottningens far, som var nazist
under kriget.

OTYDLIGT, HARMLÖST
OCH – TYST
Dagens nyheters snart ende
läsvärde journalist Johan
Croneman skriver om höstens
politiska ängslighet i Sverige,
som han anser slår alla rekord –
samtidigt som han påpekar att
den till varje pris inte får synas.
Det har gått mer än 3 månader
sedan valnatten, då 7 partier i
mun på varandra deklarerade att
de vunnit valet.
Johan Croneman erinrar sig en
sketch från 1970-talet, i vilken

Vi uppskattar att tidningar, TV och
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SAKNAR UNGERN FRI PRESS ?
Vet ungrare, som bara följer
statliga media vad som egentligen
händer, frågar man i SVT.
Men vet svenskar som enbart
ser och hör SVT och SR eller läser
politiskt korrekt press som DN och
SvD m.fl. att det finns mängder
med forskare som inte är
klimatalarmister, eller att
globalisternas frihandelsavtal inte
gynnar gemene man eller att
George Soros är globalisternas
värste torped?

Radio har underhållningsprogram
och säljer in julens och påskens
heliga budskap, som är en
månghundraårig svensk tradition.
Claes Elfsberg och SVT undvek att
gå i samma fälla, som författaren
Lena Andersson och Dagens
Nyheter, som för några år sedan
- på Långfredagen, de kristnas
största helg - lät henne publicera
en för många av 6, 2 miljoner
medlemmar i Svenska kyrkan
kränkande artikel om att alla
borde vara ateister. Debatt är bra
men vid rätt tillfälle.

NSA = någon ser allt

NSA – USA:s s nationella
säkerhetsmyndighet under
Försvarsdepartementet - har ett
finger med i allt som rör
cyberkrigföring och övervakning.
NSA är t.o.m. inblandad i
vaccintillverkning?????
Vaccin injiceras och på senare
år har det blivit allt vanligare att
massvaccinera mot allt möjligt.
För NSA är alla människor på
jorden en potentiell terrorist och
en möjlig fiende till USA om de
inte övervakas.
Amerikanska forskare har sökt
patent på en metod att fjärrstyra
små implantat inuti människokroppen. Implantaten injiceras
och fjärrstyrs sedan utifrån.

Populärare än någonsin med all rätt.
Tecknare Mats Böllner

Men man måste kunna skilja på
underhållning och journalistisk
bevakning av offentliga göromål.
I Sverige, avslutar Croneman,
talar man i media om att
debattklimatet i Sverige hårdnat.
Kanske sant om det halvprivata
samtalet, twittrandet, baktalandet
och krypskyttet. Men i det
offentliga samtalet tycker
Croneman att det blir allt
otydligare, harmlösare och allt
– tystare. Vi håller med!
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Kreaprenör har som mål i vårt
projekt ”Hjärnans frihet” att få
forskare och myndigheter att
sluta förneka att tekniken att
övervaka och skada människor
på distans finns. All erfarenhet
visar att om teknik finns så
används den. Och hur fint all
forskning än beskrivs, vet vi att
det alltid finns en doktor Mengele
bland vitrockarna.

ledare söndag 23 december.
Först konstaterar man att
Jämställdhetsmyndigheten är en
luddig myndighet, som de
rödgröna inrättade 2014 och kring
vilken skattemedelsentreprenörer
har flockats sedan dess. Ett av de
senaste bevisen är kvinnofredsprojektet ”Feministisk crashcourse i kärnvapenfrågan” som
beviljades 481.000 kronor.
Under hösten kom larm om att
myndigheten är en dysfunktionell
arbetsplats där personalen mår
dåligt och riskerar utbrändhet.
När Riksdagens nu antagna MKD-budget avskaffar myndigheten
blir DNs ledarskribent ändå orolig.
Nedläggningen blir en genomdum
symbolhandling mot allt
”kvinnostjafs”, anser DN. Kluven,
sa Bill. Kluven var ordet, sa Bull.

ÄR KAROLINSKAS PATIENTDATABASER LAGLIGA ?
På Karolinska sjukhuset skapas nu
digitala styrkort där alla patienter
ska ingå. Det kan vara ett brott
mot EUs nya dataregisterdirektiv
GDPR och informerat samtycke,
som ger patienter rätt att veta
hur deras personuppgifter
används och att bli tillfrågade om
deras patientdata får användas i
s.k. kvalitetsregister bl.a. i
forskningssyfte.
Kreaprenör har länge misstänkt
att patientdata från hjärnforskning inhämtas och används
oetiskt och att unik individuell
information säljs och används i
olika projekt. Vi har tillskrivit
myndigheter som Socialstyrelsen,
Inspektionen för Vård och Omsorg
samt Statens Medicinsk Etiska
Råd, men får inte intrycket av att
dessa myndigheter har kontroll.
Följ vårt projekt ”Hjärnans
frihet” -

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
ALLRAS AFFÄRER
För en oinsatt handlar pensionsförsäkringsbolaget Allras affärer
om försäljning av fonder till
Åland, som kunderna förlorat på
och som finanskillar i snygga
svidar vunnit på, men som själva
hävdar att inga fel har begåtts. En
som ska häktas försvinner, en fd
justitieminister avgår ur styrelsen
och blir nekad ett landshövdingsjobb pga av sitt styrelseuppdrag
etcetera. För en oinsatt tycks en
massa advokater tjäna en massa
pengar på utredningen. En oinsatt
anar att i slutändan ska alla
oinstta vara med och med skattepengar betala för en tandlös
statlig kontroll. ”Va fan får de

http://www.creapreneur.se/PROJE
KT-Hjarnans-frihe.html

OBUNDEN LIBERAL
Att man är kluven som obunden
liberal visar Dagens Nyheters
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oinsatta för sina skattepengar?”
En statlig organisation man kan
lita på är Skattemyndigheten. Nu
krävs Allraägarna på 79 miljoner
kronor i skatt för odeklarerade
inkomster. Minns att det var
Skattemyndigheterna, inte de
rättsvårdande myndigheterna
som fick fast Al Capone. De 79
miljonerna räcker säkert inte till
alla utrednings- och rättegångskostnader. Förmodligen får alla
oinsatta ytterligare en
skattehöjning. Att vi står ut!

prisbelönade film Fanny &
Alexander kan alla konstatera
att filmen är en unik skildring av
svensk värdegemenskapen över
ålders-, köns-, klass- och
kulturgränser.
I filmen finner vi prov på allt
det bästa av det bergmanska vad
gäller manus och berättelse, val
av skådespelare och miljö, ljud-,
ljus- och bildteknik, vilket
sammantaget blivit en skildring av
ALLT som ryms och döljs i den
svenska folksjälen.
Kreaprenör ger filmen 11
hjärtan av 10 möjliga.

BERGMANÅRET 2018
Ingemar Bergman föddes i
Uppsala 14 juli 1918. Förra året
firades den världsberömde
svenske film- och teaterregissören. I Sverige visades och
diskuterades hans filmer, manus,
författarskap m.m. till leda. Att
hans insatser som regissör varit
närmast demoniska är många
överens om–han kallades ofta
demonregissör. Men bland ett
stort antal okritiskt vördnadsfulla
röster hördes också några, som
menade att hans författarskap
inte har det djup som de
vördnadsfulla uttrycker. Ofta
kännetecknas hans skrifter av
omogenhet i existentiella och
religiösa frågor. Flera av hans
filmer, som kultureliten anser som
heliga och epokavgörande,
uppfattas av en bred allmänhet
som skittråkiga.
Men när det svenska folket
traditionsenligt på juldagen åter
får se den 4 timmar långa
versionen av Bergmans

EXTREMVÄDER 2018
Jannike Kihlberg, klimatreporter på
DN, utnyttjar den i DN numera
obligatoriska klimatsidan varje dag åt
att berätta att 2018 års extremväder
nu blivit det nya normala. Hon har
naturligtvis inga vetenskapliga
belägg. Det är bara ytterligare ett
exempel på osaklig skrämseljournalistik.
Ytterligare ett bottennapp är att
den svenska skoleleven Greta
Thunberg tillåts tala på den
upphaussade klimatkonferensen i
Polen. Inga stora media reagerar på
denna den värsta sortens skrämselpropaganda, som används för att
sprida klimathysteri. Tvärtom.

Och vem betalar resan? Lyssna
hur Fake-news blir det nya normala:
https://anthropocene.live/2018/12/29/fake
-news-etablissemangets-medier/
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Laughing Out Loud

he kept Hillary Clinton out of the
White House.”
Jon Rappoport, investigative US reporter
for 30 years.

2018 ÅRS SISTA ”BIG MEDIA”
OFÖRSKÄMDHET
DN hyllar globalismen och kallar
England för ett någorlunda
civiliserat land.

VAD ÄR KONSUMISM ?
”Vi har allt, men det är också allt
vi har”. Ole Paus, norsk vispoet
MÅNADENS EXISTENSIELLA

”PRAETERERA CENSEO

FRÅGA
Vad gick människor tillbaka till
innan vi uppfann ritbordet?

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 är
någon reform. Det sa USA:s
utrikesminister William J Brown
redan 1896. Han får mer rätt för
varje månad som går.

JOMENVISST BLOCKPOLITIK ÄR
FÖRDUMMANDE
”Blockpolitikens tid är förbi och
blockpolitik är fördummande. Men
självklart ska det rödgröna
blocket styra. Vi är ju störst.”
Stefan Löfven, tf statsminister
HEJ ALLA BARN.

Också för övrigt och i sann
GDPR-anda, månar vi om din
integritet. Vi spar din e-post
och tel.nr, noterar när du
betalar årsavgift och gör
noteringar om intressen du
meddelar oss, så att du får
nästa KreaprenörNYTT®
och andra meddelanden du
begärt.

GÖR SVERIGE EN TJÄNST KÖP EN ROMAN TILL PAPPA
I Paris drar affärsmän lott för att
slippa äta med svenska
affärsmän, som bara kan prata
pengar och möjligen golf. Ingen
har läst en roman, sett någon
konst och ingen har någon
religion.

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

”I´m tremendously enthusiastic
about what Trump has done. His
two most important achievements
are: the ongoing destruction of
the credibility of big media; and

Gott Nytt År önskar
Lars-Olof (LO) Landin
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