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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 det enda vi har. 

I denna utgåva;  
* SANNINGEN OM EU-VALET 

* NY FN-RAPPORT OM  

  BIOLOGISK MÅNGFALD  

  AVSLÖJAR DEN FARLIGA   

  KLIMATPROPAGANDAN 

* LAUGHING OUT LOUD MED PIK- 

   NYHETER FRÅN GRÖNKÖPING  

   OCH MÅNADENS KLOKA CITAT 
 

Det har varit val till EU-
parlamentet – blev du klokare? 

”Det är ett löfte att det är en 
målsättning vi lovar att vi har som 
mål att arbeta för.” 

Citat: Alice Bah Kuhnke (MP) 
 

FÖLJ KREAPRENÖRS PROJEKT 

MÄNNISKANS EXISTENS 

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html  
 

 

 
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 

intressenter. 6 juni 2019 hålla 
årsmöte på Dalarö kl 15. 
 

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. 
 

Stöd folkrörelsen för metabol 

hälsa och kom med och bilda 
lokala aktionsgrupper.  
Välkommen! 

www.metabolhalsa.se  

 
 

Läs även ”Sjukvården måste 

reformeras” av kreaprenören  
Jens Jerndal 
https://newsvoice.se/2019/05/rev

olution-sjukvarden/  

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
https://newsvoice.se/2019/05/revolution-sjukvarden/
https://newsvoice.se/2019/05/revolution-sjukvarden/
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SANNINGEN OM EU-VALET 

Alla partier uppträdde som om de 
hade vunnit på valnatten. Men 
sanningen om utgången i EU-valet är 

följande. 
   M+Kd, som ingår i den 

konservativa partigruppen EPP, 
ökade från 19,6 till 25,5%. 

   SD ökade från 9,8 till 15,4%. V 
steg obetydligt och har fortfarande 
6%. Mp föll från 15,2 till 11,4%.  

S och Fi, som ingår i den socialistiska 
gruppen S&D föll från 29,7 till 

24,4%. C och L, som ingår i den 
liberala gruppen ALDE, föll från 16,4 
till 14,9%. 

   S gjorde sitt sämsta val någonsin. 
S fortsätter att förlora till SD i 

klassiska S-distrikt som Älvdalen, 
Särna m.fl. L var mycket nära att fall 
bort helt och räddades likaså av 

storstadsregionerna Uppsala, 
Stockholm, västra Götaland och 

Skåne. I samtliga övriga regioner 
slogs L ut. 
   Bilden av att nationalistiska partier 

i EU går framåt måste nyanseras. 
EU-valet är en kompott av nationella 

omständigheter. Den stora 
förändringen är att socialister har 
tappat till de gröna, som har sin 

stora kraft i Tyskland. 
   Förhållandena i EU ser annorlunda 

ut än i Sverige. Det finns t.ex. ingen 
januariöverenskommelse någon 
annanstans. Grupperna i EU-

parlamentet är inte strikt 
sammanhållna partier, som i den 

svenska Riksdagen, utan koalitioner 
som är som kluster för skilda 
politiska riktningar och traditioner. 

Och för det tredje finns ingen 
majoritets- eller minoritetssida, 

ingen regerings- eller 
oppositionssida, som låser politiken 

på ett i förhand uppgjort samarbete. 
Tvärtom. Varje fråga söker sin 
majoritet. 
   Inget av den insikten verkar ha 

nått de huvudkandidater som 

käbblade i svensk TV förra månaden.     

MILJÖ & HÄLSA 

MÄNNISKANS EXISTENS HOTAD 

6 maj presenterade FN:s panel för 
biologisk mångfald en rapport om 

tillståndet i världen, som refererades 
i samtliga etablerade svenska media 

(DN, SvD, SvT etc.). Förlusten av 
biologisk mångfald innebär att vi 
mister livsnödvändiga nyttor som 

naturen ger oss människor - framför 
allt hälsosam mat och rent 

vatten. Utvecklingen går åt fel håll 
och rapporten beskriver situationen 
som allvarlig. Grundläggande 

förändringar behövs för att bromsa 
den negativa trend som innebär att 

Människans Existens hotas. 
 

De starkaste orsakerna är 
exploateringen av mark och 
vatten – städer växer, regnskogar 

skövlas och jord- och skogsbruket 
industrialiseras i monokulturer. 

Därnäst kommer exploateringen av 
arter genom t.ex. överfiske i haven. 

Ökande världshandel och skadliga 
subventioner är viktiga 
bakomliggande drivkrafter, men 

också vår västerländska livsstils 
påverkan även utanför våra länders 

gränser i form av överkonsumtion. 
 

Farlig klimatpropaganda hindrar 
satsning på biologisk mångfald 
Klimatförändringar nämns visserligen 

i FN-rapporten, men värt att notera -
efter decennier av hysteriska 

klimatlarm – är att klimatet i denna 
rapport inte tillhör de starkaste 
skälen varför Människans Existens 

hotas. Betydligt starkare skäl är den 
miljökatastrof som är en direkt följd 

av globala kommersiella intressen i 
bl.a. livsmedelsindustrin. Genom 
överstatliga agendor i FN och EU, 

banker och media har de globala 
krafterna lyckats manipulera såväl 

politiker som vanligt folk att bara 
ägna sig åt klimatet, som vi i ironiskt 
nog inte kan påverka annat än 

marginellt.               >>>>>> 
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>>>>> 

 
Klimatalarmismen har gjort att 

ohämmad exploatering av planeten 
kan fortgå opåtalat, vilket årligen gör 

att minst 40 miljoner människor dör i 
förtid i metabol ohälsa pga 
ohälsosamma livsmedel genom 

utarmning och förgiftning av världens 
jordar och vatten. Och detta är 

faktiskt något vi både kan och måste 
göra något åt enligt den aktuella FN-
rapporten. Och rapportens slutsats – 

för att travestera globalisternas 
senaste idol Greta Thunberg – är ”att 

när huset brinner räcker det inte 
längre med att utreda möjligheterna 
att ringa brandkåren”.  
 

Det som krävs är en mer hållbar 

produktion, konsumtion och 
energiutvinning samt rådgivning för 

en måttligare befolkningsökning. 
 

I ett globalt perspektiv behövs: 

• Ökat miljöansvar och inga 
miljöskadliga subventioner inom 

fiske och jordbruk. 
• Starka demokratiska 

rättsstater, miljölagar och 

miljöpolitik. 
• Systematisk redovisning av 

hur verksamheter och handel 
påverkar miljön. 

• Ansvarsfulla tekniska och 

sociala innovationer och 
investeringar. 

• Utbildning, grundläggande 
mänskliga rättigheter och 
delaktighet rörande skydd och 

nyttjande av natur och biologisk 
mångfald. 

I ett svenskt perspektiv behövs: 

• Mindre konsumtion för 
minskat tryck på naturresurser. 

• Samsyn om livskvalitet, om 

vilka vanor och normer som 
driver samhällsutvecklingen 
samt enskilt och gemensamt 

ansvarstagande. 
• Undervisning om vad arter, 

mark och vatten är och 
förstärkt rättsskydd för 
biologisk mångfald som en 

självklar del i alla 
samhällssektorers arbete. 

• Och sist men inte minst 
tillvarata lokalbefolkningars 
traditionella kunskaper om 

hållbara livsmiljöer och 
hållbart nyttjande av 

naturen. 

SPRIDER FN FAKE NEWS? 

Efter ett dygns referat i 
svenska media upphörde all 

offentlig diskussion om denna 
intressanta och samtidigt 

skrämmande FN-rapport.  
 

Även en FN-rapport, som inte 
kommer fram till vad som just nu 

är politiskt korrekt, behandlas 
uppenbarligen som fake-news. 
Rubriken Greta möter påven tar 

åter över förstasidorna medan 
världen går under. Eller som 

president Trump brukar säga:  
See what´s happening  
- in Sweden! 
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LOL-Laugh Out Loud 

    

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 
 

PRESSGRANNAR 

Vår presskollega Grönköpings 

Veckoblad meddelar att 

BARNBOKS- förlaget Humlan (som 

ingår i bokhandlare Joelssons 

koncern) under året kommer att ge 

ut en rad böcker för barn på låg- & 

mellanstadiet. Böckerna får titlarna 

Greta och klimatet, Greta 

skolstrejkar, Greta håller tal, Greta 

träffar statsministern, Greta möter 

påven, Greta på nya äventyr, Greta 

ger sig aldrig och Greta får 

fredspriset. 

KreaprenörNYTT har ryktesvis hört 

att det i Hollywood också planeras 

för en serie Greta-filmer som enligt 

klassiskt hollywoodmanér kommer 

att heta Greta 1, 2 och 3 samt med 

uppföljarna Greta som Zombi och 

Greta on ice. 
 

GRÖNKÖPINGS KOMMUNALA 

KOLDIOXIDFÅNGARE som 

placerats å Gökmassivet kommer 

inledningsvis att drivas med olja, 

eftersom leveransen av det koleldade 

kraftbatteri som beställts från Kina 

olyckligtvis har fastnat i tullen, 

meddelar hr info.sekr. Viking 

Helmersson. 

MÅNADENS CITAT 

1. ”I politiskt drivna organisationer 

blir medarbetarna otrygga och börjar 

fokusera på vem de måste bli kompis 

med istället för att ägna sig åt 

affären”. (Kerstin Hessius närings-

livets mäktigaste kvinna 2018). 

 

2. TOPPATLET BLEV SOFFPOTATIS 

”Tänk dig att få träffa en anfader för 

10.000 år sedan. Förmodligen skulle 

ditt intryck av denna avlägsna 

släkting vara hur vältränad han eller 

hon var.” (Anders Hansen, läkare 

och civ.ek.)  

Red.anm: Det var för 10.000 år 

sedan som Homo Sapiens slutade 

som jägare och började leva på att 

odla vete ….och senare potatis.    
 

”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 också 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 


