JULI 2019
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.

Årgång 38

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA – RMH

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 det enda vi har.

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 väl kända 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 att överge sina
falska älsklingshypoteser, som
orsakat 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.

I denna utgåva;
* UPPROP MOT
VÄLFÄRDSHAVERIET
- om människans existens och
det akuta behovet att hitta
drivkrafter för Sverige
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html
* ÖPPET BREV TILL VICTORIA

Stöd folkrörelsen för metabol
hälsa. Kom med och bilda lokala

om Pax Mare Baltikum
* GLOBALISMEN

aktionsgrupper www.metabolhalsa.se

Om 5G, EU, DIGITALISERING
och HAJKUNSKAP

Kampen mot klimathysterin går
vidare. Suboptimeringen av

* LAUGHING OUT LOUD
MED PIK-NYHETER OCH
MÅNADENS KLOKA CITAT
VÄLKOMMEN TILL JULIUTGÅVAN

klimatet sätter krokben för viktigt
miljöarbete. Läs här:

https://anthropocene.live/2019/06/25
/klimathysterin-mot-miljon/
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fördrag beslutade rätten för alla
människor – fattiga som rika – att få
existera och rätten till frisk luft,
vatten och mat. Under Industrieran
har emellertid denna rätt reducerats
till hur mycket människor producerar
av varor och tjänster i en global
produktionsapparat, som blir alltmer
anonym och omöjlig att påverka för
enskilda individer och deras lokala
politiker. Missnöjet växer när det blir
känt att denna anonyma
produktionsapparat ödelägger jordar,
skogar och hav, samtidigt som den
förhärskande arbetslinjen fortsätter
att generera stora inkomster till
redan förmögna maskinägare lierade
med den politiska eliten. Fler och fler
anar att industrimodellen upprätthålls med hjälp av krig, riggade
banksystem och dopade valutor med
målet att hålla den viktiga nettoskattebetalande medelklassen lugn.
Ett transfereringssystem har lagts till
för att hjälpligt hålla liv i också det
redan av Karl Marx på 1800-talet så
fruktade och så kallade
trashanksproletariatet. 230 år efter
franska revolutionen, när den globala
industrieran tog fart, är det nya
farliga trashanksproletariatet åter på
krigsstigen. Missnöjet fångas upp av
nygamla populistiska partier, som de
traditionella vänster/höger-partierna
i strid med demokratiska spelregler
försöker isolera. De s.k. populistiska
partiernas popularitet ökar som en
konsekvens av isoleringen.

Människans existens
VÄLFÄRDSHAVERIET
Under en följd av år har
välfärdsutvecklingen för den breda
medelklassen i stora delar av
västvärlden stått stilla. Missnöjet
sprider sig nu i välfärdssamhällen,
där man länge prisat globalisering
och den industriella stordriftens
fördelar och vant sig vid ständigt
ökad tillväxt.
I Sverige ifrågasätts den svenska
industrimodellen med starka
arbetsmarknadsparter. Den fackliga
organisationsgraden minskar.
Digitalisering av samhälle och
näringsliv gör att människor inte
behövs på samma sätt som tidigare.
Minskar gör också förtroendet för
riksdagspartierna, som helt
uppenbart saknar idéer om
framtidens samhälle. Legitima partier
är förutsättningen för västerländsk
konstitutionell demokrati i dess
nuvarande form.

Saknas gör den
idealitet och närhet till folket, som
kännetecknade tidigare stora
politiska och industriella ledare och
som lade grunden till den svenska
modellen. Riksdagspartierna
finansieras idag med skattemedel
och politikernas legitimitet
ifrågasätts. 1979 hade vi 5 riksdagspartier i Sverige med sammanlagt
1,7 miljoner medlemmar. Idag har vi
8 riksdagspartier med totalt endast
250.000 medlemmar. Partierna
upplevs mest som rekryteringsorganisationer för karriärpolitiker.

Kreaprenörs projekt Människans
Existens och samhällets
möjligheter har startats för att vi
inte längre kan blunda för att
industrimodellen har nått vägs ände.
Vi vill inte bara se på hur välfärden
monteras ner, hur den
konstitutionella demokratin krisar
och hur risken för revolution ökar.
Projektet handlar om hur vi kan
hantera ojämlikhet, som historiskt
alltid uppstår i samhället när

Historiskt har överlevnad varit en
kamp för den numer i internationella
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klyftorna mellan fattiga och rika blir
för stora.

hade 1970 en valuta som var lika
mycket värd som den svenska. Idag
är schweizerfrancen mer än 9 gånger
så mycket värd som kronan. Den
schweiziska industrin har tvingats att
bli allt effektivare. I Sverige
kompenserar vi bristande effektivitet
med rika naturtillgångar och
devalvering av valutan.

Tecknen på välfärdshaveri

Sverige är på grund av
vårt utsatta geografiska läge i den
kyliga nord mer än många andra
länder beroende av handel med
omvärlden. Självförsörjningsgraden
vad gäller livsmedel är i praktiken
noll. Befolkningen bor numera i
städer och är helt beroende av andra
för sin överlevnad. Sverige är
dessutom kraftigt digitaliserat med
modern informationsteknik och totalt
beroende av elektricitet och annan
energi inte bara för uppvärmningen
av bostäder utan också för att
samhällets komplexa system ska
fungera. Redan en kortare tids
strömavbrott eller uteblivna
leveranser av förnödenheter vore en
katastrof för Sverige.

Samhällsservice
Trots världens högsta skatter
försämras samhällets service.
* Sjukvårdskostnaderna i världen
skenar sedan 40 år tillbaka p.g.a.
den pandemiska utvecklingen av
metabol sjuklighet orsakad av
tilltagande industrialisering av
jordbruk och livsmedelsproduktion.
* Köerna och kostnaderna för vård
och omsorg stiger också p.g.a. att
medelåldern stiger och att den
stora efterkrigsgenerationen nu går i
pension.
* Den svenska skolan redovisar
sämre resultat vid internationella
jämförelser.
* Försvaret och Posten rustas ner
och järnvägsunderhållet är eftersatt
med stora kvalitetsproblem som
följd.
* Utbyggnaden av elkapaciteten i de
växande storstäderna halkar efter.
* Och det som folk kanske mest
oroar sig för - underkapacitet hos
Polisen, som idag inte klarar av
vardagsbrottsligheten och än mindre
att hantera ny ekonomisk
brottslighet och gängkriminalitet
särskilt i storstäderna.

Ekonomin
I Sverige infördes 2015 minusränta
och sedan 2016 har kronan
kollapsat. I ett uttalande den 27
mars 2019 förminskade den svenska
riksbankschefen kronförsvagningens
betydelse genom att påstå ”att det
stämmer förstås att vi kan köpa
mindre för våra pengar på semester
utomlands”. Men den gör också att
svenska företag reas ut till utländska
köpare. En svag valuta gör att
svenska företag kan fortsätta sälja
sina produkter utan större
innovationer och förbättringar. Men
produktinnehållet är nu i allt högre
grad även tjänster och i längden blir
nödvändiga importvaror också
dyrare, marginalerna krymper,
lönsamheten sjunker och därmed
företagens konkurrenskraft. Det
såväl i storlek som i värderingar med
Sverige jämförbara landet Schweiz

Migration
Det störst växande problemet i
västvärlden är den ökande
migrationen p.g.a. att världens
befolkning fortsätter att öka. Läget
förvärras av politisk oenighet, krig
och naturkatastrofer. Västvärldens
länder saknar en gemensam idé om
hur vi ska hantera detta mycket
stora behov, vilket kommer att sätta
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en allt större press på alla
västländers ekonomier och deras
befolkningarnas
anpassningsförmåga.

Inbjudan till projektet
Människans Existens
- om välfärdshaveriet och det
akuta behovet att hitta
drivkrafter för Sverige

Sammantaget ser vi inte minst i
vårt land dessa tecken på ett
välfärdshaveri.

Håller du med om att
Välfärdshaveriet splittrar Sverige
och flera andra välfärdsländer
just nu? Då är du välkommen att
delta i Kreaprenörs projekt
Människans Existens och en
humanteknologisk och
partipolitiskt obunden dialog om
hur vi kan påverka samhällets
ekonomiska och tekniska
drivkrafter. Vi kan inte längre
förlita oss på att samhället ska
lösa alla problem.

Ojämlikhet
I Sverige handlar Välfärdshaveriet i
första hand om ojämlikhet. Det
handlar om att alltfler människor inte
kan ta tillvara livschanser, om hinder
för att gå från arbetslöshet till
arbete, om att inte kunna byta
sysselsättning och utbilda sig, om att
inte kunna starta eget och arbeta för
sig själv, om att inte ha råd med en
bostad och om ojämlik tillgång till
skola, vård och omsorg. Detta
hämmar samhällets utveckling och
omställningen till en ny tid.

Vi arrangerar möten och planerar
en större konferens hösten 2019.

Kreaprenör anser att Sveriges
viktigaste behov är att öka den
sociala rörligheten.
Sverige behöver reformeras för att
göra samhället mer dynamiskt.
Människor måste ha möjlighet att i
större utsträckning kunna påverka
sina lokala förhållanden och därmed
kunna förändra sina liv. Vi måste
eftersträva ett samhälle, där
människor ges möjlighet att utveckla
sin fulla potential.
Vi måste välja ledare som förstår
dynamiken med att ge civilsamhället
ökade resurser och ansvar.
Det behövs nya ekonomiska
incitament för att organisera dagens
samhällen, där ny kunskap och ny
informationsteknik utmanar det
politiska och teknokratiska
etablissemanget och som blottlägger
stordriftens och globalismens
nackdelar

Välkomman att vara med och
anmäl intresse via
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html

Teckningen om Människans existens
är gjord av Leonardo da Vinci.
Föreningen Kreaprenör har
inspirerats av honom, som var den
som bäst klarade det förra paradigmskiftet. Läs varför:
http://www.kreaprenor.se/index.asp?g=
1&r=28
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Sverige sökte bibehålla neutraliteten
under det Kalla Kriget efter kung
Gustav V:s samlingsregering. Sverige
gick ur andra världskriget som
materiell stormakt med en intakt
industri. Alla flyktingar som kom hit
fick jobb och kunde bygga upp sina
svenska familjer i fred. Det skapade
den politiska vanföreställningen att
Sverige tål gränslös massinvandring.

Öppet brev till
kronprinsessan Victoria
om Pax Mare Baltikum
med länderna runt
Östersjön
- undertecknat Ove Svidén -

Efter finansbeslutet i Bretton Woods
1944 försökte Washington/USA
Inc. härska över världen med sin
petrodollar. Det fungerade hjälpligt
fram till 9/11 2001 och blev helt
ohållbart efter börskraschen 2008.
Stormarknadens alla billiga produkter
produceras nu i Kina. Det enda som
USA Inc. kan exportera är krig. I
containerlaster skickas vapen och
ammunition till konflikthärdarna i
Mellanöstern och runt om Kina och
Ryssland. Containrarna innehåller de
jeepar, IS-flaggor och videokameror
som behövs för att börja det globala
falskspelet! NATO är inte till för att
försvara freden i Europa. NATO är till
för att försvara ekonomin i det
Militärindustriella komplexet för
Washington DC, City of London och
Vatikanen.

En krigstrött marskalk Jean
Baptiste Bernadotte blev kronprins
i Sverige när Wienkongressen sökte
skapa ordning i ett sargat Europa
efter franska Revolutionen och
Napoleonkrigen. Som kung, valde
Karl XVI Johan
neutralitetsprincipen med
grannlandet Norge.

President Reagan och Sovjetledaren
Gorbatjov försökte avsluta Kalla
Kriget med ett handslag, och ett löfte
om att sluta rusta. Men endast den
ena av stormakterna fullföljde den
fredsplanen. Handslaget i toppmötet
saknade förankring bakåt bland
korrupta politiker och Wall Street
banksters. Den eskalerande
dollarinflationen saknar en
guldbaserad valuta som stöd sedan
president Nixon 1971 beslutade att
lämna guldet som nationens yttersta
reserv. Världens största guldkupp var

År 1823 valde sen den amerikanske
presidenten Monroe samma princip
för att slippa blanda sig i de
kommande europeiska krigen.
Monroe-doktrinen höll i nästan
etthundra år, fram till Balfourdeklarationen. Då hade Amerika
blivit en global industriell stormakt,
stark nog att vinna också det andra –
kommande - världskriget.
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genomförd! Pengarna i Fort Nixon
Knox har nu delats ut bland de allra
rikaste av alla rika.

MIGRATIONSFRÅGAN KRÄVER
ANSVAR
International Survey Program
visade 1995 att i 11 av 14 länder
ville mer än 50% av de tillfrågade att
invandringen till deras land skulle
minska. I 12 av länderna ville under
10% se fler invandrare. I Sverige
ville 63% se färre och 7% se fler.

Kvar står President Trump med
skattkistan tom. USA Inc. kommer
snart att förklaras bankrutt. Kina blir
den rikaste stormakten, med en
kunnig, utbildad och väl motiverad
befolkning. Ryssland blir den stora
råvaruleverantören: Gas is the Rising
Giant. Naturgastillgången under
Sibiriens frusna tundra är
energimässigt mångfalt större än
petroleumtillgångarna i det stora
Gawar-fätet i Saudi-Arabien.

2013 hade motståndet ökat till 80% i
Storbritannien. I övriga länder hade
motståndet fallit tillbaka till 40%,
men fallit hade också andelen som
vill se fler invandrare.
Enligt Ipsos har andelen motståndare
i Sverige nu stigit till 60%. Enligt
Joakim Ruist, forskare vid Göteborgs
universitet, ligger förklaringen inte
främst i antalet mottagna flyktingar,
utan i hur frågan hanteras.

Det andra amerikanska
Inbördeskriget kommer att bli
fasansfullt. Kollapsen av
maktfullkomliga CIA-styrda NATO
och EU blir något mildare.

Enligt januariöverenskommelsen ska
en utredning (vad trött man är på
detta ord red.anm) om migration
tillsättas inom kort. MEN den ska
bara ta upp ett mindre antal frågor.

Projektet Pax Mare Baltikum vill
föra in Sverige, Norden,
Baltikum, Tyskland, Polen och
Ryssland i BRI - Belt and Road
Initiative - som en del av den nya
Sidenvägen och som enar Europa
och Asien i en vital
industriutveckling.

Migrationen är en central fråga för
Sverige och för många andra länder.
Det är hög tid att Regeringen och
dess bundsförvanter slutar utreda
och istället tar ansvar för en
ordentlig plan om migrationen.
Majoriteten invånare är inte emot
invandring. De är emot hur den
sköts. Eller snarare hur den inte
sköts. Forskning visar att det tar
minst en generation innan invandring
blir ekonomiskt lönsam. Men vi tar
också emot invandrare av
humanitära skäl. Och då måste vi ta
emot dem vi har möjlighet att ta
emot och inte bara utreda saken.

Låt oss stoppa ett tredje världskriget
innan det börjar genom att arrangera
ett Pax Mare Baltic Summit i
Stockholm. Och låt oss förnya
kungafamiljen Bernadottes styrka
genom att stödja vår blivande
drottning Victoria och tillsammans
göra henne till ett mänskligt och
andligt föredöme för fred – i
Norden, Europa och världen.
Med filosoferande hälsningar
Ove Svidén, kreaprenör
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för som nu 206 traditionella
datacenter. Syftet med färre
datacenter är effektivisering,
kvalitetsförbättring, ökad säkerehet,
sänkta kostnader och minskad
elförbrukning. Resultatet blir också
positiva effekter på miljön. 2025
beräknas datacenter stå för 20% av
den globala energiförbrukningen.

GLOBALISMEN
5G - INTE OFARLIGT
Tro inte på alla som säger att
elektromagnetisk strålning är
ofarligt. Och tro framförallt inte att
den nya 5G tekniken, där man går
från 2,5 och 5 GHz till 120 Ghz i
frekvensområde, skulle vara
oskadligt för människor. Men det är
inte nödvändigt så att styrkan är
farligast. Frekvensinnehållet är det
också. Oavsett hur det är har
försäkringsbolag, operatörer och
tillverkare redan friskrivit sig ifrån
ansvar vid skador, när det gäller
mobilstrålning, nanoteknik och GMO.
Eventuella skador i framtiden
kommer därför som vanligt att
betalas av oss medborgare.
Lyssna på kreaprenören Olle
Johansson, när han blir intervjuad i
Swebb-TV
https://youtu.be/er8D8Wp1CFM

420 MILJONER HAJÅRS
KUNSKAP
Under 23 år som föreläsare har
kreaprenören Stefan Engeseth
spridit hajarnas 420 miljoner år
gamla kunskap världen över.
Men när hans bok Sharkonomics
kom ut var budskapet för aggressivt
ansåg vissa arrangörer i Norden och
bad Stefan tona ner sitt budskap. I
takt med ökad global konkurrens har
budskapet med attack och försvar
blivit alltmer aktuellt, när de globala
företagshajarna simmar in i vår egen
balja. Nordiska företag har därför
tvingats blicka utåt och många
använder numera sitt digitala
övertag för framgångsrik export i
världen.
Den som står still på blir snabbt
hajmat i digitala och transparenta
vatten. Tiden är över när
produkten/tjänsten var viktigast.
Idag avgörs framgångar av den som
har modernast affärskunskap.

EU - INTE OVIKTIGT
Under det senaste året rörde i snitt
37% av den svenska Riksdagens
frågor EU-lagstiftning. På årets
dagordning är det 47%. Därför är det
beklagligt att bara drugt 50% av
svenskarna röstar i EU-valet och att
så få känner till något om EU. Och
ännu beklagligare att våra politiska
toppkandidater tycks veta ungefär
lika myclet om EU som Greta och
hennes strejkande vä’nner vet om
klimatet. Det är beklagligt att så
många viktiga saker styrs av
okunskap.

Och precis som i Hollywood
kommer nu Hajen 2. Sharkonomics
finns redan på sex olika språk. I Kina
är efterfrågan så stor att det släppts
två utgåvor och efter sommaren
lanseras en ny uppdaterad bok med
titeln Sharkonomics 2 och senare på
ytterligare tio språk.
http://www.sharkonomics.com/

SLÅ IHOP DATACENTER
Digitaliseringen leder till lavonaratad
ökning av mängden data. 90 % av
världens data har skapats de senaste
2 åren. Enligt Statens Servicecenters
beräkningar skulle Staten klara sig
på 10 i en statlig molntjänst istället
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LOL-Laugh Out Loud

DRÖMKUNDEN FÖR DEN
GLOBALA LIVSMEDELS- OCH
LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Det är bara dårar och fyllon
som ler på bild. (Gammalt talesätt)
CANADA FÖRBJUDER ALL
TILLVERKNING OCH
FÖRSÄLJNING AV

- Jag äter enligt Livsmedelsverkets

ENGÅNGSPLASTARTIKLER,

rekommendationer och dessutom
äter jag 10 mediciner om dan. Jag
mår jättebra, säger skolmedicinen.

PLASPÅSAR M.M.
Premiärminister Justin Trudeau i
Canada blev först i världen med
detta fullständigt självklara beslut.
Varför alltid belasta medborgare med
skatt? Varför inte gå på tillverkarna?
Hur svårt kan det va?

”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.

OKUNSKAP
Dags att upprepa en av vår pappas
gamla historier från
Handelshögskolan.
Professorn: Vad kan kandidaten?
Kandidaten: Jag? Jag kan ingenting.
Jag tog studenten i våras!
LIBERALERNAS VÅNDA
Under de senaste året har
KreparenörNYTTs läsare ständigt
påmints om vår gamla tumregel ”lita
aldrig på en folkpartist”. Uttrycket
myntades redan under Ola Ullstens
och Carl Thams tid, när det visade
sig att dessa folkpartiledare i själva
verket var socialdemokrater. Numera
kan medlemmar i Liberalerna lägga
till ”och lita aldrig på lokalombuden”.
Men stort plus till Erik Ullenhag och
grattis Nyamko Sabuni, ny ledare
för Liberalerna.

För övrigt också i sann GDPR-anda,
månar vi om din integritet. Vi spar epost 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
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