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AUGUSTI 2019                                                        

Årgång 38 
 

 
 

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. 
 

I denna utgåva; 
* STÖD UPPROPET OM      

   VÄLFÄRDSHAVERIET  

* FILANTROPI  

   GLOBALT MAKTMEDEL 

* GIRIG GLOBALISM 

* HUR NÅR VI DET  

   UPPVÄXANDE SLÄKTET ? 

* SVERIGE FÖRFÖLJER  

   OCKSÅ DISSIDENTER 

* KONSPIRATIONSTEORIER      

   OCH FAKTARESISTENS 
* LAUGHING OUT LOUD 

   MED PIK-NYHETER OCH  

   MÅNADENS KLOKA CITAT 
 

VÄLKOMMEN TILL 

AUGUSTIUTGÅVAN 
 

 

 

 

 

 

 
PIK MEDIA = ”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. 
 

RIKSFÖRENINGEN FÖR 

METABOL HÄLSA – RMH 

Anden är ur flaskan 

   RMH grundades på Dalarö 6 juni 

2017 och har redan över 2000 
medlemmar. 6 juni 2019 hölls 

årsmöte med 70-talet deltagare. 
 

Trots alla välkända hälsovinster 
framhärdar skolmedicinen i varningar 

mot kolhydratsnål kost och mättade 
fetter, när problemet alltid har varit 
socker. Det klokaste de kan göra är 

att göra avbön och överge sina falska 
älsklingshypoteser, som orsakar den 

metabola pandemin. Redan har långa 
rader av kloka läkare och gamla 
medicinprofessorer insett detta. Att 

det skadar skolmedicinens lukrativa 
relationer med Big Pharma får de stå 

ut med. 
 

Stöd folkrörelsen för metabol 

hälsa. Kom med och bilda lokala 

aktionsgrupper www.metabolhalsa.se  
 

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ 

Vardagen är analog. 
 

http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
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STÖD UPPROPET 

OM VÄLFÄRDSHAVERIET 
 

Vårt upprop i julinumret av 

KreaprenörNYTT har väckt stor 

uppmärksamhet. Flera 

medlemmar har hört av sig. 

   Här ett axplock av de 

kommentarer vi fått. 

 

* Även om människan strävar efter att bli 

herre inte bara över sin egen "sandkorns"-

planet utan även över universum möts hon, 

trots allt, sannolikt av vissa begränsningar på 

vägen!(?) 

 

* Tack för er flit att lyfta fram de viktigaste 

frågorna om vår nutid och framtid. Jag stöder 

ert initiativ att jobba för en bredare och 

djupare samhällsanalys. 

 

* Utmärkt initiativ! Jag vill naturligtvis delta i 

detta viktiga projekt!  

 

* Välskrivet, bra - och förstås mycket 

skrämmande. Tror att många med mig, som 

kommer i kontakt med dessa frågor, känner 

att mycket är fel idag - väldigt fel. Själv 

uppskattar jag de möten jag varit med på. 

Skulle uppskatta tätare diskussionsmöten. 

 

* Människans existens bygger på att vi 

förstår vår värld och kan göra sanna och 

distinkta värderingar av den. Ekonomi 

handlar om värden. Globalister och ekonomer 

kallar sin finansiella lek för ”ekonomi”, trots 

att den inte hanterar värden utan baserar sig 

på siffror och symboler för värden; pengar. 

 

* Det är mycket ni tar upp i uppropet som 

jag helhjärtat stöder. Samtidigt är det 

mycket jag saknar av det som är viktigt för 

mig. Att skapa dialog är dock alltid gott. Och 

den kan jag vara med i. 
 

I Svenska Dagbladets serie ”Vägar framåt” 

intervjuas den obotlige optimisten Johan 

Norberg. ”Fler människor som ges frihet att 

testa idéer ger högre sannolikhet att någon 

lyckas lösa problemen”, säger han. Men i 

slutet av intervjun tillägger han ”att jag är 

inte lika optimistisk om världspolitiken. 

Människor skapar inte bara mirakulösa 

framsteg, utan med jämna mellanrum förstör 

hon alltihop och trasar sönder hela 

civilisationer. Det kan hända igen.” 

Välkomman att vara med du 

också. Anmäl intresse via  

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html  

FILANTROPI SOM  

GLOBALT MAKMEDEL 
I ett aktuellt inlägg på Pharos blogg 

beskriver kreaprenören Jacob 

Nordangård sammanslutningen F20 

för hyperrika och välbemedlade med 

livsval och vanor som näppeligen 

representerar den koldioxidsnåla 

livsstil de predikar. Det är snarare 

andra människor som är problemet.  

I elitens ögon finns det alltför många 

människor på planeten. Bakom en 

fasad av empatisk filantropi döljer sig 

en mörkare misantropisk sida. Läs 

hela blogginlägget här. 

http://pharos.stiftelsen-

pharos.org/foundations-20/ 

DEN GIRIGA GLOBALISMEN 

År 2050 beräknas 10 miljoner 

människor dö varje år p.g.a 

resistenta bakterier. Idag dör 

750.000. Det beskrivs i media om 

som en växande, hotfull global 

katastrof. 
 

Men att redan idag 40 miljoner 

människor dör i förtid varje år och 

att 3 miljarder har diabetes och att 

hjärtkärlsjukdomar, Alzheimers och 

cancer ökar varje år som en följd av 

detta talas det väldigt lite om i 

media. En metabol pandemi sprider 

sig över världen. Orsaken är den 

globala industrialismen och 

konsumismen, som med 

produktionseffektiva monokulturer 

och giftspridning med konstgödsel 

utarmar jordarna, utfiskar och 

skräpar ner haven samt förgiftar 

atmosfären. Men om det skrivs det 

sällan i media. Det är inte bra för de 

>>>>>>>>  

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/foundations-20/
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/foundations-20/
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globala storföretagens affärer om det 

kommer ut att deras växande 

rikedomar har ödeläggelse av jorden 

som resultat. Varför politikerna inte 

talar om det beror säkert på att de 

globala företagens ekonomiska 

villkor är betydligt mer 

inkomstbringande än de krympande 

partikassorna. 
 

HUR NÅR VI DET  

UPPVÄXANDE SLÄKTET? 

En av våra läsare skriver att hennes 

barnbarn gått kursen  

Kostvetenskap A: Näringslära 

2019/2020 (30 hp) på Uppsala 

universitet.  

   Barnbarnet får läsa om de farliga 

mättade fetterna, som roten till 

ohälsa, hjärtåkommor och fetma och 

hänvisar till aktuell forskning och 

kurslitteratur. Hon har fått rådet att 

nyttja växtoljor och lightprodukter. 

Och istället för vanlig Coca Cola välja 

lightcola. 

   LCHF omtalas som en diet, som är 

farlig att prova i för långa perioder, 

då kroppen behöver kolhydrater. 

Och detta är alltså en svensk 

universitetskurs 2019.  

   Som morförälder blir man 

förtvivlad över okunskapen, skriver 

vår läsare. Ungdomarna ser ut som 

fågelholkar, när vi berättar om vår 

snart 3-åriga LCHF-diet, att vi blivit 

bättre i vår artros och vår reumatiska 

verk och numera är medicinfria. 

   Att vi äter fiskleverolja, tar D3-

vitamin och gurkmeja varje dag är 

helt obegripligt för dem och de 

hänvisar till Livsmedelverkets 

rekommendationer. 
 

Läs mer: 

http://www.metabolhalsa.se/20

19/08/09/forsoker-det-

medicinska-etablissemanget-fa-

oss-att-ata-ihjal-oss/  

NU HAR ÄVEN SVERIGE 

BÖRJAT FÖRFÖLJA 

DISSIDENTER 

SwebbTV med 1 miljon tittare 

stängdes i månaden ner av 

YouTube. Journalisten Ingrid 

Carlqvist uppger i en intervju med 

Mikael Willgert, SwebbTVs ägare, att 

det var en samordnad attack från 

nätaktivister som genomförde en 

massanmälning gentemot Youtube 

med avsikten att stänga SwebbTV. 

Regeringspersoner och MSB sägs 

även ha varit inblandade. 

   Personer i Regeringen som 

medverkade till avstängningen ska 

ha varit Morgan Johansson, Isabella 

Lövin, Amanda Lind och eventuellt 

även Anders Ygeman. Carlqvist 

berättar även att Lars Bern, som ofta 

medverkar i SwebbTV, har blivit 

fruktad av Regeringen, eftersom 

Bern väcker svåra frågor i 

klimatfrågan. 

 

   “Men genom den starka folkliga 

reaktionen och reaktioner i de andra 

fria och alternativa medierna blev 

Regeringen tvungen att på nytt 

kontakta Google och be dem 

återställa SwebbTV, skriver Mikael 

Willgert från SwebbTV. 

 

En effekt av Ingrid Carlqvists 

avslöjande blev att Youtube stängde 

av hennes kanal “Ingrid och Maria” 

ungefär samtidigt som SwebbTV 

återaktiverades, förklarar Willgert. 

Orsaken ska ha varit vaga 

påståenden om brott mot Googles 

community-regler. 

   Beslutet att stänga ner Swebbtv:s 

konto stötte på patrull i YouTubes 

ledning. >>>>>>> 

http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/
http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/
http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/
http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/
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Det behövs tunga skäl för att helt 

stänga ner ett konto med en så 

omfattande trafik som Swebbtv:s. 

Tydligen finns det folk i YouTubes 

ledning som är mindre lyhörda för 

svenska politiska påtryckningar. Den 

opinionsstorm på sociala media som 

nedstängningen orsakade var nog 

inte väntad, skriver Lars Bern 

 

PK-media kritiserar ofta Polen, 

Ungern och Ryssland för att 

förfölja dissidenter. Nu kan lägga 

Sverige till denna lista. 

 

KONSPIRATIONSTEORIER 

OCH FAKTARESISTENS 

Som PIK-journalister (= politiskt icke 

korrekta) beskylls vi ofta av PK-

etablissemanget för konspirations-

teori och faktaresistens. Å andra 

sidan brukade Einstein säga att “sunt 

förnuft är de fördomar vi dragit på 

oss i 20-årsåldern” och professor 

Rosling menade att “40 år gamla 

kunskaper kan vara direkt farliga 

idag”.  

 

Därför blir vi glada när vi ser att det 

bidragsfinansierade PK-mediet 

Svenska Dagbladet två veckor i rad 

publicerar understreckare, som bara 

för några år sedan skulle ha 

betraktats som just konspirations-

teoretiska och faktaresistenta. 

 

Den 6 augusti hette en 

understreckare i Svenska Dagbladet 

– Så skapade CIA alla monsters 

monster. Frilansskribenten Per 

Jönsson skriver om den amerikanske 

journalisten Max Blumenthal som 

utkommit med boken “Grymhetens 

härskarkonst”. Blumenthal är en 

kontroversiell författare - åtminstone 

i USA och Israel. Han visar hur USA 

dess bundsförvanter redan på 1970- 

talet understödde de aktiva 

jihadiströrelserna i syfte att 

provocera fram en militär rysk 

intervention i Afghanistan, vilket 

också skedde julen 1979 och som 

ledde till en åttaårig rysk katastrof. 

Grupper som al-Quida växte fram 

under denna period och Usama bin 

Laden stod bokstavligen på USA:s 

payroll i likhet med Saddam Hussein 

i Irak. 

 

  

När sedan Bush & Co på osakliga 

grunder invaderade Irak 2003 och 

avsatte Saddam Hussein skapades 

en ännu farligare organisation efter 

utrensningarna i den irakiska armén 

och I statsapparaten, som efter ett 

knappt decennium manifesterade sig 

som den islamiska staten ISIS. 

Saddam Hussein m.fl. varnade för 

detta. Men USA lyssnar inte och 

2011 gav president Obama 

klartecken till CIA att beväpna och 

stridsleda libyska rebeller mot 

Kadaffi. Några år senare upprepades 

mönstret i Syrien. >>>>>> 
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Vi konspirationsreoretiska PIK-

journalister har länge skrivit om 

detta. Och till sist 2019 – efter 40 år 

- går det alltså att skriva om USA:s 

och dess bundsförvanters totalt 

misslyckade politik de senaste 70 

åren också i Svenska Dagbladet.  

   Det är värt att notera att 

begreppet konspirationsteoretiker 

uppfanns av CIA för att just svärta 

ner dem som försökte avslöjade vad 

man höll på med. Samma taktik har 

länge använts i PK-media. 

 

FAKTARESISTENS brukar vi också 

beskyllas för, vi som inte tror att 

99,9 procent av alla forskare i 

världen anser att koldioxid är 

världens största problem och som 

inte heller tror att loppet är kört för 

Moder Jord 2030. 

 

Den 12 augusti publicerar Svenska 

Dagbladets nyhetsredaktion en 

artikel om att “Moder Jords 

räddning kan finnas under 

marken vi går på”.  Artikeln 

handlar om den amerikanske 

forskaren Jack Gilbert, universitetet 

i San Diego, som är en tongivande 

röst inom mikrobiologi, biokemi, 

jordbruk m.m. Men framförallt är han 

besatt av mikroberna och deras 

enorma arbete.  

Tills för en tid sedan visste vi väldigt 

lite om dessa arter, som det finns 

biljoner av i varje spadtag. Idag vet 

forskarna att mikrober spelar en 

central roll för att balansera cyklerna 

av koldioxid, kväve, syre och även 

fosfor. Mikrober är nyckelspelare när 

det gäller syntetisering och 

konsumtion av koldioxid. Växterna 

spelar en sekundär roll. Det 

avgörande problemet enligt Jack 

Gilbert är inte koldioxiden utan 

kvävecykeln. Hanteringen av 

ammonium i jorden är den största 

oroskällan vad gäller stabiliteten i 

ekosystemet. Om vi löser 

kvävecykeln genom att bättre förstå 

och styra mikroberna kommer vi att 

lösa problemet med kol. Våra jordar 

blir bättre, våra hav friskare och 

maten hälsosammare.  

   Problemet är att vi i det moderna 

jordbruket inte lägger tillbaka 

tillräckligt mycket organiskt material 

i jorden, som därför inte binder 

tillräckligt av det kol som finns i 

miljön. Iställer används giftiga 

konstgödsel och bekämpningsmedel. 

Det är de ursprungliga mikrobiella 

ekosystemen som är utrotnings-

hotade. För att förstå sambanden 

bättre grundade Jack Gilbert The 

Earth Microbiome Project där mer 

än 600 forskare deltar.  

 

Att 99,9 procent av forskarna är 

klimathysteriker kan därmed 

avfärdas som fake news. (Alla 

som använder 99,9 som 

argument har f.ö. fel.) Och nu får 

vi också läsa om sådant även i 

det bidragsfinansierade PK-

mediet Svenska Dagbladet.  

Kors i PK-kyrkan.  

 

Läs även Carl Svanbergs inlägg 

på hans blogg Förnuftets röst 

https://carlsvanberg.org/tag/klimatalarmism   

 

 

 

 

https://carlsvanberg.org/tag/klimatalarmism/
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LOL-Laugh Out Loud 
   

 

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

POSTNORD I FRITT FALL 

Tidningen Skärgården använder 

PostNord (tidigare Posten) för att 

distribuera tidningen till sina 

prenumeranter med A-post. Varje 

vecka försvinner ett antal tidningar 

eller blir försenade. Tidningen 

Skärgården ser till att alla 

prenumeranter hålls skadelösa på 

egen bekostnad. Man får ingen 

ersättning från Postnord med 

motiveringen att PostNord inte har 

något ekonomiskt ansvar för 

uteblivna tidningar. ”Vår tjänst är 

ingen garantiprodukt”, säger 

PostNord med anor från ett Postverk 

som en gång hade ”säkert som ett 

brev på Posten” som motto.  

   Vid ett tillfälle missade PostNord 

att dela ut tidningen som A-post. 

Men PostNord ansåg att Skärgården 

skulle betala för A-post ändå 

”eftersom det inte är någon 

avgörande skillnad mellan A- och 

B-post”, detta trots att A-post är 

60% dyrare. 

PostNords uttalanden visar på en 

företagskultur som har satt sig i 

väggarna på ett företag i fritt fall. 
 

OMVÄND BEVISFÖRING 

Det finns faktiskt belägg för att 

bromsarna fungerade. 

BRÅK I ORKESTERDIKET 

Sluta peta bland trummorna. Det är 

jag som är trumpetare. 

LIKHETER OCH OLIKHETER 

Längdhoppare och politiker skiljer sig 

åt. Endast politiker gör medvetna 

övertramp. 

   Kypare och journalister är dock rätt 

lika. De virrar omkring mellan borden 

 
med en penna bakom örat och 

skriver ner vad folk vill ha.  

SJÄLVLAGANDE MAT 

Självkörande bilar och lärarlösa 

lektioner får nu en uppföljare i det 

självlagande köket. 

   Vad sägs om ”en bra sås som 

reder sig själv” och som gifter sig 

med en ”självupptagen potatis”.  

Mums fillibabba. 

”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. 
 

För övrigt och i sann GDPR-anda, 

månar vi om din integritet. Vi spar  

e-post och tel.nr, noterar när du 

betalar årsavgift och intressen du 

meddelar oss, så att du får nästa 

KreaprenörNYTT och annan 

information. Vill du inte ha 

KreaprenörNYTT, maila det till 

adress nedan så stryks du.   
 

Ha en bra månad 

Lars-Olof (LO) Landin 


