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Årgång 37 
 

 
 
Kreaprenör®- kunskapsallians  

i Medvetandeeran  
Sprider kunskap om ”vad som 

verkligen händer” i vår tid  
eller om ”det vi vet att vi inte 

vet”. 
 

I denna utgåva;  

* UPP TILL KAMP   

   MOT GLOBALISMEN 
   DRY MARTINI PRINCIPEN 

* NY MEDICINSK STUDIE  

   VAR FAKE-NEWS 

* LOL MED NYHETER FRÅN  

  TOFFELHJÄLTARNAS  

  RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 

 

FÖLJ KREAPRENÖRS 

SENASTE PROJEKT 

MÄNNISKANS EXISTENS OCH 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER 

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 
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! 

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. 
>>>>>>>>> 

 

 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
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Upp till kamp>>>>>  
 

Låt oss därför ta upp kampen 

mot den västerländska globala 
elit, som länge har 

hjärntvättat en växande 
medelklass och successivt sålt 

ut deras jobb, deras nationer 
och demokratin till förmån för 

några globala företagsägare, 
företagsledare och aktieägare.  

   OBS! Den genomsnittliga tiden 
för aktieägande i ett företag är 

två månader. Det är skrattretande 

att detta är enda intressegruppen 
som representeras i stora företags 

styrelser. Ordentliga regleringar 
skulle kunna hjälpa till att få 

företag att respektera samhällets 
bredare intressen, men att 

uteslutande förlita sig på 
regleringar stupar gång på gång 

på den överlägsna kunskap som 
insiders förfogar över. 
 

Vår generation upplever det 

största teknikskiftet i 

mänsklighetens historia, som 
skulle kunna göra det möjligt för 

alla människor att leva ett bättre 
liv än någonsin, låta maskiner 

sköta tunga och farliga arbeten 
och låta människor göra det vi är 

bäst ägnade för - att ta hand om 
nästa generation, familjen och 

gemensamt med vänner och 
grannar vårda och fortsätta att 

berika våra väl utvecklade 
lokalsamhällen. Utan starka 

lokalsamhällen finns inga 
demokratiska nationer, vilket gör 

att besluten fattas allt längre ifrån 

de människor de berör. Historiskt 
vet vi hur sådant slutar –  

i revolution, krig och förödelse. 
 

 

Men ändå tillåts den giriga 
globala eliten fortsätta sin 

utsugning av människor och 

djur, samhällen, åker- och 
skogsmark, vattendrag, sjöar, 

oceaner och atmosfären.  
 

Fler och fler nationella politiker 
fortsätter att som nyttiga idioter 

beskatta människor man redan 
har sugit ut det mesta från och 

hjärntvättat att tro att 
globalismen ska rädda oss,  

vilket förmedlas genom 

kontrollerade media. Skatterna 
används sedan i globalismens 

tjänst, varför valboskapen själva 
får surra den lina de ska hängas i. 

Hade Sverige haft fria media 
skulle våra politiker få flera 

frågor om dessa förhållanden. 
Men det har vi inte och det får 

de därför inte. 
 

SLÄPP MEDBORGARNA LOSS 
Rubriken upp till kamp valdes 

med avsikt för att föra tanken till 
socialismens kampsång mot 

kvalen. Men vi som skriver här 

är inte socialister. Vi har 
under 1900-talet lärt oss att 

kapitalismen har vunnit. Men 
den kapitalism som innebär 

att företag ska vara ny- och 
värdeskapande och använda 

effektiva metoder för 
produktion, leverans och 

betalning har slutat leverera. 
Innovation och produktivitet i 

mogna industriföretag 
minskar, men ägarna 

fortsätter ändå att berika sig 
med devalverade penning-

system som följd.     
 

Socialister föreställer sig att 

bolagsbeskattning får fram medel  
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till offentliga utgifter. Men det är  
illusoriskt eftersom företag vältrar 

över sin beskattning på 

konsumenterna. Men med en 
smartare bolagsbeskattning skulle 

resurser från sektorer, där det 
finns för mycket folk, flyttas till 

sektorer där det saknas folk. 
Genom att t.ex. beskatta 

företagens omsättning istället för 
vinster skulle beskattningen bli ett 

verktyg för att leverera tillväxt, 
inte samhällstjänster.  
 

Men en ny strategi måste också 
vara att beskatta privilegier - inte 

innovationer. Samhällsmässigt 
är det inte intressant hur 

mycket någon tjänar utan hur. 
Och finns ingen effektiv 

mekanism som tvingar vinnarna 
att kompensera förlorarna saknas 

grund att hävda att handel och 
teknikskiften är fördelaktiga. 
 

Låt oss därför kämpa för att 
myndigförklara medborgarna 

och ge alla en medborgarandel i 
det samhällsprojekt de då 

skulle bli delaktiga i och ta 
detta från superomsättningar i 

handel och teknik, som är arvet 
från generationers nationella 

ansträngningar. Därmed skulle 
vi lämna myndighetssamhället 

bakom oss och släppa det 
dynamiska medborgar- och 

närsamhället fritt till gagn för 
alla. 
 

….. OCH SÅ ÖVER TILL 

MÅNADENS VÄDER 

Utöver de oändliga kockinslagen i 

alla media är vi dödströtta på de 
ständigt återkommande 

väderleksrapporterna.  
   Genom att titta ut kan alla själva 

enkelt avgöra vilket väder vi får 

imorgon. Det är nämligen med hög 

procents sannolikhet detsamma 
som idag, Svårt blir det bara vid 

väderväxling då och då. Men dessa 
växlingar kan man ana genom att 

studera molnen på himlen och 
känna efter vart det blåser. 

 
Klimatet är dock något helt annat 

och bör definitivt inte överlåtas att 
sia om till vädermeteorologer. 

Klimatet växlar också men i mycket 
längre intervall. Vi talar inte om 

hundratals utan om tusen- och 
miljontals år. Och med många fler 
faktorer att räkna med än moln och 

vind. De ständiga klimatalarmen 
baseras på alltför korta intervall av 

okunniga tyckare, vilket inte bara 
är tröttsamt utan dessutom farligt, 

eftersom det leder till enorma 
felallokeringar i samhället. 

 

Därför reagerar vi med intresse 
när någon som kan uttalar sig.  

   Den ryska professorn 
Valentina Zharkova bryter 

tystnaden och bekräftar att 
“Super” Grand Solar Minimum” är 

på väg igen dvs en extremt 

minskad solaktivitet. 
   IPCC:s värsta scenario är en 

ökning av temperaturen med 1,5 
watt per kvm. Professor Zharkova 

förutser istället en 8 watts 
sänkning av temperaturen. Hon 

var en av få, som förutsåg att 
solcykel 24 skulle vara svagare än 

cykel 23. Nu är solcykel 25 på g.  
 

 

Håll i hatten och läs mera här: 
https://electroverse.net/prof

essor-valentina-zharkova-
breaks-her-silence-and-

confirms-super-grand-solar-
minimum/ 

https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/
https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/
https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/
https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/
https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/


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 

DRY MARTINI 

PRINCIPEN 
Vi brukar hävda att pessimister 

och optimister har rätt och fel lika 
ofta, men att vi optimister har 

mycket roligare under tiden. 

 

Tidningen Axess chefredaktör  

PJ Anders Linder skriver i 
tidningens oktobernummer med 

temat ”De underbara dagarna 
bakom oss?”, att förnuftiga 

människor i kristider bör använda 
sig av dry-martini-principen, som 

går ut på att blanda två delar 
frimodighet med varje del 

reserverad skepsis.  
 

Liberalismen har idag blivit den 
internationaliserade elitens 

ideologi i vilken det ofta smyger 
in en betydande irritation mot 

folkliga strömningar, som inte 

delar de upplystas entusiasm för 
de teknokratiska lösningarna. 

Som exempel nämner Linder 
lomhörda skattefrälsen i EU och 

Världsbanken, som reagerar mot 
bångstyriga opinioner med ännu 

hårdare tag. Att makthavare 
driver i och för sig goda idéer 

bortom det rimligas och det 
folkligt accepterades gräns, ser 

Linder som liberalismens problem 
idag. Och han ger fler exempel på 

detta; EU:s överdrivna 

fördjupning, avregleringen av 
finansmarknaderna som öppnat 

för mer tillväxt och välstånd, men 

som inte har matchats med 
tillräcklig tillsyn och etik. När 

kraven på lokalt självstyre växer 
görs svepande jämförelser mellan 

nationalism, populism och 
lokalpatriotism. De flesta 

människor lever sina liv på lokal 
och nationell nivå och inte i 

flygplatslouncher. Och de flesta 
människor upprörs över att 

buntas ihop med fascister. 
Populism är lika mycket en 

protest mot att bli förolämpad 
som en protest mot avstannad 

ekonomisk tillväxt.   

 
Demokrati kan inte delegeras till 

internationella organisationer och 
ovalda byråkrater. Den 

universella tanken behöver 
dessutom lokal färg och 

förankring. Om EU möter kritik 
mot maktkoncentration med ännu 

mer maktkoncentration är Brexit 
bara början.  

 
Liberalism behöver en rejäl dos 

ödmjukhet blandad med hopp, 
realism, optimism och pessimism 

med eller utan oliv, blir Linders 

avslutningsrecept. 
 

KreaprenörNYTT lägger därtill 
en av våra studentikosa men 

hållbara politiska tumregler från 
1970-80-talets varvs-, stålverks- 

och devalveringskriser: Inte en 
krona norr om Dalälven och lita 

aldrig på en folkpartist. Inte 
ens om hen kallar sig liberal får vi 

väl lägga till idag.   
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NY STUDIE:  

Denna fake-news krigsrubrik 

fanns först i DN, sedan i 
Expressen, Aftonbladet och 

SVT den 13 november 2018.  
 

 
Kosttillskott med D-vitamin eller 

omega-3 minskar inte risken för 
cancer eller hjärt-kärlsjukdomar 

hos friska, enligt en stor studie 
som Dagens Nyheter refererade. 

De nästan 26 000 friska vuxna 
över 50 år som ingick i studien 

fick antingen motsvarande 50 

mikrogram D-vitamin, 1 gram 
omega-3 eller placebo varje dag. 

De nedslående resultaten visade 
att ungefär lika många drabbades 

av cancer och hjärtkärlsjukdomar 
oavsett vad de tog. 

–  Det är också i linje med vad en 

stor studie från Nya Zeeland 
kommit fram till, sa Håkan 

Melhus, professor i klinisk 
farmakologi vid Uppsala 

universitet, till DN. 
 

Den fem år långa Vitalstudien 
lades fram vid hjärtkongressen 

AHA i Chicago och resultaten är 
publicerade i den vetenskapliga 

tidskriften New England Journal of 

Medicine. 
 

Problemet är bara att detta är 
ett typexempel på fake news 

som dagligen sprids i s.k. 

politiskt korrekta media 
finansierade av stora 

ekonomiska intressen.  
 

Tittar man nämligen närmare på 

studien ur ett statistiskt 
perspektiv, upptäcker man hur 

trixandet av studiens design 
påverkar resultatet i den riktning 

som man ville ha det: 
   I studien påstår man först att 

patienterna valdes slumpmässigt. 
Längre ner framgår att man valt 

bort deltagare som aldrig fått 

cancerdiagnos. Dessutom var 
tiden för studien på 5 år väldigt 

kort. Hur mycket påverkar det 
studiens resultat? Troligen ganska 

mycket. 
 

1617 deltagare av totalt 25.871 
fick cancer. Det är 

1617/25871=ca 6%.  
I Sverige drabbas ca 30% av 

cancer under sin livstid. I USA är 
det nästan 40%. Studien utfördes 

i USA och det innebär att man 

bara lyckades fånga 6% av 40% 
av alla cancerfall, som drabbar en 

människa under sin livstid. De 
övriga 40-6=34% av cancerfallen 

är inte representerade i studien. 
 

Då inser man, att det 
”slumpmässiga” urvalet av 

deltagare ledde till att man valt 
ovanligt friska människor som 

deltagare i studien. Då kan man 

heller inte förvänta sig någon 
större skillnad mellan grupperna. 

Kontrollgruppen hade förmodligen 
så bra hälsovärden från början, 

att den ganska låga dosen 
kosttillskott inte gjorde någon 

större nytta. 
 

Tidigare studier om D-vitamin, 
har gett många belägg för hur 

viktigt det är för vår metabolism. 
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Speciellt tydligt blir det när redan 
cancersjuka människor jämförs. 

De som har låga nivåer av D-

vitamin får aggressivare cancer 
än de med högre nivåer. Och de 

som då medicineras med D-
vitamin får då statistiskt mindre 

aggressiv cancer eller blir t.o.m. 
friska. 
 

Lars Barn har i länken nedan 

kartlagt att läkemedelsindustrin 
ligger bakom studien. De vill inte 

förlora framtida kunder. Detta 

trixande med studier av 
kommersiella intressenter är ofta 

förklaringen till att olika studier 
motsäger varandra. Samma 

metoder använde tobaksindustrin 
under 50 år innan de blev 

överbevisade om tobakens 
skadliga verkan. Att politiskt 

korrekta media reservations-
löst sprider fake-news visar 

att vi inte längre kan lita på 
dessa.  
 

Läs mera här: 
https://anthropocene.live/2018/11/14/se-
upp-med-falsk-propaganda-mot-
kosttillskott/comment-page-1/#comment-
39623  

ANNIE LÖÖFS INTRIGER 

Läs en saklig analys av vad som 
verkligen händer i svensk politik.  
https://anthropocene.live/2018/11/28/anni

e-loofs-intriger/
  

SVINHUGG GÅR IGEN 

För oss som tar del av 
eftervalsdebatten med den 

distans som en plats på läktaren 
ger kommer två gamla talesätt 

upp i medvetandet. Makt går före 
rätt och svinhugg går igen. Det 

skriver journalisten Jörgen 
Huitfeldt i tidningen Axcess 

novembernummer om den 
populistiska utmaningen. Den 

som gör anspråk på moralisk 
överlägsenhet kan svårligen i 

längden bekämpa sin förment 

underlägsne motståndare med 
metoder som i sig av många 

kommer att uppfattas som 
omoraliska. Halvlögner, 

överdrifter och tillskapandet av 
ad-hoc regler som syftar till att 

göra tillvaron svår för 
motståndaren.  

   Och ändå har nu åtskilligt av 
detta upphöjts till norm i kampen 

mot Sverigedemokraterna. 
   Partier i Sverige som idag har 

självbilden av moralisk 
överlägsenhet - S, CP, L och MP - 

borde tänka på Huitfeldts varning 

om ”att svinhugg går igen". Läs 
flera artiklar om ”den populistiska 

utmaningen” på www.axess.se    
 

FRÅN ORD TILL HANDLING? 
När Hesa Fredrik började tuta för 
ett år sedan och samtliga 

telefonlinjer som svenskar ska 
ringa när nationen är i fara inte 

fungerade, kritiserade aningslösa 
media våra myndigheter och 

letade efter en syndabock som 
”tryckt på fel knapp”.  

Ingen misstanke framfördes att 
det i själva verket kanske var 

främmande makt som testade 

vårt cyberförsvar. 
 

I Dagens Industri skriver Olof 
Dahlberg, ordförande i SACS 

(Swedish Association of Civil 
Security), om cyberhotet mot 

kritisk infrastruktur som el- och 
vattenförsörjning, kommunikation 

och transporter, betalningssystem 
m.m. En massiv cyberattack mot 

dessa gör att samhället slutar 

fungera. Samtidigt som hoten 

växer, växer också pappershögarna 

https://anthropocene.live/2018/11/14/se-upp-med-falsk-propaganda-mot-kosttillskott/comment-page-1/#comment-39623
https://anthropocene.live/2018/11/14/se-upp-med-falsk-propaganda-mot-kosttillskott/comment-page-1/#comment-39623
https://anthropocene.live/2018/11/14/se-upp-med-falsk-propaganda-mot-kosttillskott/comment-page-1/#comment-39623
https://anthropocene.live/2018/11/14/se-upp-med-falsk-propaganda-mot-kosttillskott/comment-page-1/#comment-39623
https://anthropocene.live/2018/11/28/annie-loofs-intriger/
https://anthropocene.live/2018/11/28/annie-loofs-intriger/
http://www.axess.se/
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med statliga utredningar utan att 

något görs.  
 

400 man till Gotland för att stärka 
det svenska försvaret känns lika 

otidsenligt, som när man i England 
krävde att kavalleriet skulle 
förstärkas före andra världskriget. 
 

Laughing Out Loud 
 

 

RESPEKT 

Nordeas storägare Björn  
”Nalle”Wahlroos säger med 

anledning av den ryska 
penningtvätten ”att man ska ha 

respekt med de ryska personer 
som bedriver laglig verksamhet”.  
 

Vi tycker att man också kan ha 
respekt för västeuropeiska affärs- 

och finanspersoner, om de gör 
lagliga affärer. 
 

TOFFELHJÄLTARNAS 

RIKSFÖRBUND 
 

Toffelhjältarna har haft sitt årliga 
möte - detta år i Puerto Mogan på 

Gran Canaria. Eric B. Carlsson med 
företaget EBC var som vanligt med 

tillsammans med hustrun Ella-Berta 
Carlsson (född Karlsson). En 
feminist som Eric har givetvis använt 

hennes initialer i företagsnamnet. 
 

Vi träffar Eric med sin lunchdrya vid 

Playa-poolen under en paus. Han 

meddelar att särskilt toffelhandlarna 
på den kända fredagsmarknaden i 

Mogan är överlyckliga.   
   Årsmötesförhandlingarna hade 

också gått bra, men det uppstod 
problem i valet av suppleanter till 
styrelsen. En av de självskrivna 

kandidaterna Uffe Härdsmälta, 
undanbad sig omval. Han fick inte för 

sin fru.    
 

”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 är 

någon reform. Det sa USA:s 

utrikesminister William J Brown 

redan 1896. Han får mer rätt för 

varje månad som går. 
 

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.  

   Vill du inte ha fortsatt 

information, skriv det i mail till 

adress nedan så stryks du.  

Jag passar på att önska alla läsare  

God Jul och Gott Nytt År 

Lars-Olof (LO) Landin

 


