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

Följ Kreaprenörs projekt
HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKTHjarnans-frihe.html

Bortom ARBETSLINJEN?
http://www.creapreneur.se/PROJEKTFrihet-bortom-A.html

ALLT VISAR ATT 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.

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA - RMH
www.metabolhalsa.se
grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 700 bet. medlemmar.
Trots alla hälsovinster framhärdar
skolmedicinare i varningar mot
kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid varit
socker. Gå med i folkrörelsen för
metabol hälsa. Välkommen!

BREXIT OCH SWEXIT

engelsmännen inte bråk mellan
nationalstater, som var orsak till
världskriget, vilket man anser på
kontinenten, utan det var
nationalstaten som stod emot och
vann kriget. Därför har britterna
aldrig riktigt förstått idén att slå
samman nationalstaterna i Europa
till en union. Och det har heller
inte en majoritet svenskar
förstått.

I förra KreaprenörNYTT talade vi
om SD:s framgångar och svenska
värderingar samt kopplingarna till
den svenska nationalstaten,
monarkin och den svenska
kyrkan. Gustav Vasas samarbete
med Luther gjorde Sverige till en
protestantisk nationalstat 1523
och med tiden världens mest
kristna land, men också det mest
sekulariserade. Gustav Vasas
samhällsmodell visade sig bli en
bra kombination för befolkningen,
som i likhet med övriga nordiska
länders samt det kalvinistiska
Schweiz och Nederländernas
befolkningar. Vi nämnde även
England med en delvis liknande
kyrkohistorisk bakgrund.

1975 är det tredje året som krävs
för att riktigt förstå Brexit. Då
gick England med i EG, som
Margaret Thatcher målade ut som
ett frihandelsområde, som kunde
förena stater utan att binda upp
dessa i en politisk union. 1993
utvidgades EU med öststaterna
efter murens fall och Göran
Persson argumenterade för att
Sverige nu kunde gå med,
eftersom om EU-samarbetet blev
bredare skulle det inte kunna bli
djupare. Varken i England eller i
Sverige vill en majoritet ha
Europas Förenta Stater.

En intressant parallell gör man
nu i Dagens Industri, där man
nämner några viktiga årtal
som förklaring till Brexit.
1533 bryter Henrik VIII av
England med det katolska Rom.
I likhet med Gustav Vasa var det
inte så mycket av religiösa skäl
utan han ville skilja sig och gifta
om sig. För att göra detta lät
Henrik ”uppfinna” ett nytt förflutet
åt sitt land. Idén att England är
en ”ö”, kulturellt och ekonomiskt
en nationalstat skild från
kontinenten skapades av honom.
”Fog in the Channel, the
Continent isolated” är en senare
tidningsrubrik som speglar detta.

Vad som hänt sedan dess vet vi
och idag går skiljelinjen mellan
ohämmade globalister, som vill få
bort nationalstaterna och
nationalister, som har insett
nationalstaternas betydelse för
demokratin. SD är det enda
riksdagsparti som tycks ha insett
detta och är därför för Swexit och
med en växande mängd invånare
bakom sig. Om den ohämmade
globalismen inte regleras kommer
fler länder än USA och England att
få allvarliga problem.

1940 är nästa viktiga årtal som
förklarar till Brexit enligt DI.
Slaget om Storbritannien, när
England efter Frankrikes
sammanbrott står ensamt mot
Nazityskland. Det var enligt

I september vet vi hur det går
för Sverige. Håll i hatten. Det är
stormvarning.
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KUNG JANNE

STARKA INDICIER
- oetisk, dyr och plågsam
forskning
Sedan mer än 50 år tillbaka pågår
i världen forskning och görs
experiment på djur och människor
för att skapa en superhjärna, som
ska bli är en kopia av
människans, men med oändligt
mycket större kapacitet. Länder
som USA, Japan, Kina, Ryssland
och länderna i EU med vårt
Human Brain Project tävlar om att
bli först. I Sverige finns flera
ledande företag och forskare.

Journalisten Niklas Ekdahl slår
huvudet på spiken i sitt reportage
om fotbollens förbundskapten Jan
Olof Andersson, numera Janne
med hela svenska folket, när han
utgår ifrån just de svenska
värderingar vi talar om ovan.
Hos Janne från Halland finns
nämligen något så äkta som inga
pr-konsulter kan foto-shoppa
fram. Hos Janne finns
varmkorven, som han talar sig
varm för som sin favoriträtt. En
kokt korv får inte kännas vattnig.
Och inte för mycket tillbehör. En
tunn sträng ketshup och lika
mycket senap räcker.
Janne bygger laganda, ödmjukhet
och tillit – men samtidigt
självförtroende utan skryt. Ett
jävlaranamma utan chauvinism.
Alla talar om svenska värderingar.
Janne Andersson lever och andas
dem. Janne har under VMfotbollssommaren 2018 iscensatt
vad varenda politiker samtidigt i
Almedalen med mindre framgång
försöker beskriva. Jantelagen
lyder; Du ska inte tro att du är
något. Jannelagen lyder: Du ska
tro att VI är något.

Indicierna på att denna forskning
pågår är forskares och ländernas
egna utsagor och rapporter om
t.ex. Wireless Body Area
Network (WBAN), Body
Sensor Network (BSN) och
medical body area network.
Rysslands president Putin har
officiellt uttalat att Rysslands folk

Hellre en groupie än en selfie.
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ska skyddas från detta och att det
land som vinner kapplöpningen,
kommer att dominera världen på
samma sätt som de länder som
vann kampen om kärnvapnen främst USA - har kommit att
dominera världen tidigare.

långtidssjukskrivna och
förtidspensionerade utan
utredning.
Det är vare sig humant eller
ekonomiskt försvarbart att
som nu sker i Sverige inte
reglera denna forskning.

Det går i dag att göra mätningar,
som visar om specifika frekvenser
följer en person från en plats till
en annan och/eller finns i
personens bostad, frekvenser som
exempelvis används för
radarändamål och/eller
tillhör vissa myndigheter, även
om det sistnämnda ofta är
hemligstämplat. Man kan också
analysera bilder på främmande
nanomaterial i kroppen, bilder på
främmande ärr/märken på
kroppen och mätningar av
strålning till/från vissa
kroppsdelar, som är bevis på att
personen utsatts för onormalt
hög/pulserande strålning.

KORRIGERING AV
REFERAT FRÅNN
WORKSHOP OM
HJÄRNANS FRIHET
Robert Näslund som ledde
workshopen om ”Hjärnans
frihet” på Kreaprenörs
årsmöte i maj 2018 vill göra
följande förtydligande.
I referatet från workshopen
beskrivs felaktigt att hans
workshop handlade om hans eget
fall.
http://www.kreaprenor.se/pdf/Workshops%20om%20
Hjärnans%20frihet%202018-05-11.pdf

Han talade om ämnet i en
större betydelse. Det är riktigt att
Robert redan på 1970-talet var
utsatt för experiment med
implantat, men som han dock
befriades sig ifrån efter flera
operationer. Han fick hjälp med
detta av tre professorer vid
California University, av Röda
Korset, av dåvarande
regeringsrådet Gustav Petrén och
av DNs dåvarande chefredaktör
Per Wästberg. Han motsätter sig
därför starkt att beskrivas som ett
offer, vilket görs i referatet.
Robert menar istället att de
som ansvarar för övergreppen,
som fortsätter i allt större
skala, ska avslöjas och bli offer.

Kreaprenör har tagit del av
många och av varandra
oberoende berättelser hur detta
påverkar och plågar människor.
Men efter kontakter med de
institutioner i Sverige med ansvar
för fysisk och psykisk hälsa –
Socialstyrelsen och IVO
Institutionen för Vård och Omsorg
– beaktas inte dessa berättelser.
Vården behandlar personer med
berättelser, som tyder på att de
kan vara utsatta för ovan
beskriven forskning, genom att
slentrianmässigt ge dessa
diagnosen ”villfarelser”. Många av
dessa personer levde tidigare ett
normalt liv och jobbade, innan
symtomen uppträdde, men är nu

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.

4

VAD SOM VERKLIGEN ÄR
VIKTIGT

under regnperioden, som alltid
inträffar vid denna tid. Detta och
fotbolls-VM uppehöll hela den
etablerade pressen under flera
veckor.
En liten notis i Dagens Industri
fångade vårt intresse under
samma period. Där står det:
”Kina flörtar med
Bricsländerna Brasilien,
Ryssland, Indien och Sydafrika
för att parera utmaningarna i
handelskriget.”
En synnerligen viktig nyhet, som
dock inte slår ut de ovan nämnda
på förstasidan. Att världens
största länder går samman för att
utmana den krampande
västvärlden är ingen viktig nyhet i
våra etablerade medier, där
framtiden formas av det som
händer i backspegeln.

Vi har en världsordning och ett
ledarskap som inte längre förmår
och/eller är betalda att inte förstå
vad som är viktigt. Den påstådda
globala uppvärmningen, som i
praktiken avstannat sedan 20-talet
år tillbaka, engagerar hela världen
och det spenderas mängder av
pengar på något som kanske inte ens
är ett problem. Samtidigt bortser
man helt ifrån att billig kaloripackad
och sockerrik mat har skapat
världens hittills mest omfattande
pandemi. 7% av alla dödsfall i
världen 2015 berodde på den globala
diabetes- och fetmapandemin. Fler
än trafikolyckor och terrorism
tillsammans.

Det påminner oss om en satir på
svensk nyhetsbevakning för ett
tag sedan: ”Godafton. Aktuellt
idag. Krisrapport ett kommer från
Socialstyrelsen. Halva svenska
befolkningen går med felaktiga
hålfotsinlägg.
Krisrapport två kommer från
Byggnadsstyrelsen. Sverige måste
byggas om. Handtagen sitter för
högt. Barnen når inte upp.
Och så till sist - Världskrig i natt.
Mera om det i magasinet.

Men eftersom världens ledande
politikers inkomster och makt är
beroende på att bortse från detta
enorma problem, måste vi gräsrötter
börja göra något istället.

MORDET PÅ JFK

SOMMARENS
DESINFORMATION

KreaprenörNYTT har i år
publicerat information som visar
att den officiella versionen om
Palmemordet är kvalificerad fakenews. Nu kommer efter 54 år nya
avslöjanden om mordet på John
F. Kennedy, sedan president

Den varma sommaren i Sverige
har gjort att klimathysterikerna
har fått om inte vatten så ändock
energi på sin kvarn. Tolv
skolungdomar i Thailand stängdes
inne i en grotta med sin lärare
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Trump tvingat CIA att publicera
53.000 tidigare hemligstämplade
dokument. Där framkommer att
två av varandra oberoende
kryptografiska kodoperatörer,
som arbetade för CIA, veckorna
före mordet på JFK avlyssnade
samtal som skulle ha kunnat
avslöjat komplotten att mörda
John F Kennedy. Båda anmälde
vad de avlyssnat och båda
spärrades in på psykiatrisk klinik.
Särskilt Du som fortfarande tror
att officiella sanningar inte är
fake-news bör läsa vidare här:

upprepa de etablerad sanningar
du dagligen läser, utan vars idé är
att förmedla alternativa
SANNINGAR, rekommenderar
läsning av Paul Craig Roberts
krönika här
https://www.paulcraigroberts.org/2018/07/19/rus
siagate-is-constructed-of-pure-bullshit-no-facts/

och Lars Berns blogg här

https://anthropocene.live/2018/07/16
/kommer-trump-att-lyckas/

DEN OREGLERADE
GLOBALISMEN
Västvärldens elit prisar
globalismen och har i decennier
utlovat guld och gröna skogar.
Istället har jobben flyttat till
Asien med karriär- och
inkomstbortfall för västvärldens
medelklass som följd. Men
förmögenheterna har ökat
dramatiskt för ett fåtal industrioch finansledare.
Nu säger samma elit att
robotiseringen kommer berika oss
på samma sätt. Med oss menar
eliten fortfarande sig själva.
Den som överraskas eller
förfasas av att politiker som
Trump och Putin är populära hos
sina befolkningar, måste nu också
börja vänja sig vid tanken på att
Jimmie Åkesson i höst kommer
att leda Sveriges största parti,
vilket kommer att skapa ett
parlamentariskt kaos i Sverige.

http://www.informationclearinghouse.info/49828.htm

VÄRLDENS TVÅ
MÄKTIGASTE LEDARE
HAR TRÄFFATS I
HELSINGFORS
Efter president Trumps möte med
sin kollega Putin tävlar den
presstituerade västerländska
pressen om att kritisera honom.
MEN - att världens två mäktigaste
ledare med 90% av världens
kärnvapeninnehav träffas och
talar med varandra kan ALDRIG
vara fel.
Trump har utmanat det globala
militärindustriella komplexet, som
med sina egna syften försöker
utplåna nationalstaterna och lyfta
alla beslut till en överstatlig och
odemokratisk nivå. Alltsedan
Trump besegrade den globala
industrins och finansvärldens
favorit Hilary Clinton, spyr USA:s
av globlisterna betalda media och
deras kusiner i Europa inkl SvT,
SvD, DN dagligen galla över
Trump och Putin.

ARBETSFÖRNEDRINGEN
Arbetsförmedlingen klarar varken
sitt matchningsuppdrag eller att
bistå dem som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Dessutom
uppmärksammas ideligen
bristande myndighetsstyrning,
Utbildning för att klara
arbetsmarknaden måste skötas av

KreaprenörNYTT, som inte har
inte för vana att likt en papegoja
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MÅNADENS SLUTSATS

proffs. Enkla jobb uppstår bäst på
marknadens villkor. Och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
lämpar sig illa om vallöften.

Den svenska välfärden är nu så
hög att allt färre har möjlighet att
ta del av den.

LOL - Laughing Out Loud

”PRAETERERA CENSEO
CARTHAGINAM 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”

Folk undrar varför jag skrattar
och svänger hit och dit. Men jag
har mina vägskäl. Är det någon
som kan låna mig en synvinkel?

För övrigt anser vi att en reform
utan en reform av
penningväsendet inte är någon
reform. Det sa USA:s
utrikesminister William Jennings
Brown redan 1896. Och han får
alltmer rätt för varje decennium
som går.

VÄLKOMMEN

Och till sist - i sann GDPRanda är vi givetvis måna om
din integritet. Vi spar din epost och tel.nr. och noterar
om du betalar årsavgift och
gör noteringar om dina
intressen som du meddelat
oss för att du inte ska missa
nästa utgåva av
KreaprenörNYTT®
och andra meddelanden.

Välkommen till landet med
världens mest prisade
demokratiska system och EU:s
förebild, där bara miljardärer kan
bli president.

Men vill du inte vara med,
maila mig så stryks du.
Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
lo.landin@ebc.se
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