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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;  
* RAPPORT ÅRSMÖTE 27 APRIL 

* NY POLITISK KARTA 

* RED-BULL-SPEEDAD KAMPANJ 

* DIALOG & DIAGNOS 

* KOMPLEXA SAMHÄLLEN FÖRST 

* KreaprenörNYTT™Debatt 

   KLIMATSKEPSIS v/s ALARMISM  

* LAUGHING OUT LOUD     
 

FÖLJ KREAPRENÖRS  

ÅRSPROJEKT 

MÄNNISKANS EXISTENS OCH 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-

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.  
 

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 bilda lokala 

aktionsgrupper.  Välkommen! 

www.metabolhalsa.se  

 

 

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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RAPPORT ÅRMÖTE 
På Kreaprenörs årsmöte 27 april 
omvaldes Lars-Olof (LO) Landin 

som ordf. och Lars-Olof Oldén som 
v.ordf. och sekreterare i Kreaprenör.  

Som ny ledamot i styrelsen valdes 
Ingela Carlberg. Övriga ledamöter  
Lars Bern, Anders Brogren och 

Anna Holtenstam omvaldes. 
Protokollet publiceras när det blir 

klart på hemsidan: 
http://www.creapreneur.se/Om-
oss.html   
 

På dagordningen fanns styrelsens 

förslag att kommande verksamhet 
inriktas på projektet Människans 

Existens, en sammanslagning av 
våra tidigare projekt om människans 
och samhällets digitalisering. 

Se hemsidan 
http://www.creapreneur.se/Projekt.html. 
 

Årsmötets Seminarium  

Människans Existens 
Årets seminarium om ett 
Ekonomiskt Reformförslag är ett 

led i det nya projektet.  
   Daniel Ismail Eriksson 

presenterade ett förslag baserat på 
kulturantroplogen Alf Hornborgs 

forskning och böckerna Myten om 
maskinen och Nollsummespelet.  
 

Nuvarande ekonomiska system – 
en globaliserad, fossilbränsledriven 

industrikapitalism – är i praktiken en 
integration av jordklotet i ett nätverk 

av industriell teknologi, internationell 
handel och bankväsende. Det tog 
ordentlig fart under 1900-talet och 

har givit väst exempellöst ökad 
materiell levnadsstandard genom 

nettoökningen av naturresurser till 
denna del av världen.  
   I underutvecklade delar av världen 

förekommer svält och fattigdom - 
men också en desperat kamp för 

ökad del av kakan som industri-
samhället erbjuder. Denna kamp har 
skapat efterfrågan på begrepp som 

”hållbar utveckling” och ”etisk 

konsumtion”.  
   Den globala marknaden skjuter 

miljöbelastad verksamhet nedåt i den 
kapitalistiska näringskedjan till 
länder med svag miljölagstiftning och 

svaga fackliga och medborgerliga 
rättigheter. Samtidigt är det svårt för 

konsumenter i väst att överblicka 
konsekvenserna av sin egen livsstil 
och konsumtion.  
 

Ackumulationen av resurser till 
vissa regioner och stora städer leder 
till fysisk och social utarmning i 

periferierna utanför ackumulations-
centra. En levande landsbygd och ett 

ekologiskt hållbart samhälle kräver 
att ekonomin ändras radikalt. 
 

Vi hyllar idag ”ekonomisk tillväxt” 
som fysikaliskt är ökad entropi 

(=ökad oording). Förbrännings-
motorer skapar oordning i naturen, 

när de bryter ner kemiska strukturer 
till molekylsopor, vilket leder till 
försurning och försämrad luftkvalitet. 

När industriella tillverkningsprocesser 
bearbetar råvaror, som då ”förädlas” 

i rådande ekonomi, leder det till att 
produkternas marknadsvärde hela 
tiden ökar ju längre i förädlings-

processen de kommer. Men energin 
minskar i samma takt. Resurs- 

förbrukning leder till ökat marknads-
värde. Producenter tjänar alltså 
kortsiktigt på att förstöra miljön och 

förbruka naturresurser, som ofta 
kommer från andra delar av världen, 

och producenterna kan fortsätta 
”förädla” i allt större skala. 
 

Entropi är en naturlag, något vi 

människor måste acceptera. Vårt 
ekonomiska system är däremot inte 
någon naturlag, utan kan ändras 

genom politiska beslut. 
 

Idén om ”alltings utbytbarhet” på 
världsmarknaden, tillåter oss att byta 

livsnödvändiga naturresurser som 
regnskog mot onödigare produkter 
som Coca Cola-burkar. Livsnöd-

http://www.creapreneur.se/Om-oss.html
http://www.creapreneur.se/Om-oss.html
http://www.creapreneur.se/Projekt.html
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vändiga resurser jämförs med icke 

livsnödvändiga och stor köpkraft 
leder till exploatering av fattiga 

människors miljö och naturresurser. 
Att använda åkermark för odling av 
biobränslen till drivmedel för bilar 

istället för livsmedel är exempel på 
kontroversiella prioriteringar som 

ställer krav på ekonomiskt 
nytänkande. 
 

Lokalisering av ekonomier är ett 

förslag som återkommer. Argument 
för lokalisering är; 
 

1. Färre långväga transporter, 
minskad energianvändning och lokal 

återvinning av förpackningar och 
näringsämnen. 

2. Mindre kapital- och mer arbets-
intensivt jordbruk, fler jobb i lokalt. 
3. Minskad exploatering av jordbruk, 

naturresurser och befolkning. 
Förändrad markanvändning och ökad 

biologisk mångfald. 
4. Minskat matsvinn och ökad 
konsumtion av färsk och hälsosam 

mat utan konserveringsmedel.  
5. Ökad lokal självförsörjningsgrad 

ger ökad lokal motståndskraft mot 
kriser och minskad social utslagning. 
6. Stärkt social gemenskap och lokalt 

inflytande över sin vardag. 
7. En ekonomi i bättre balans, som 

gynnar de många, inte bara de få. 
 

Lokala valutor är heller inget nytt. 
Problemet är begränsningen till ett 

geografiskt utbredningsområde och 
inte till ett användningsområde. 

Konsumenten kan köpa ”vanliga” 
varor från hela världen med lokal 
valuta, vilket tar bort en del av 

lokalvalutans potential, nämligen att 
skilja sig från de globala valutornas 

stöd av penningsyndromet om 
alltings utbytbarhet.  
    

Idén att använda lokal valuta 
för att skapa en barriär mellan 

sånt som är livsnödvändigt för lokal-
samhället och sånt som inte är 

det, kan istället åstadkommas genom 

att göra tvärtom, dvs begränsa lokal 
valutans användningsområde istället 

för dess utbredning. En sådan lokal 
valuta skulle gälla i hela Sverige fast 
användningsområdet begränsas till 

lokala produkter och tjänster.  
   Lokalvalutan kan då bara användas 

vid inköp av varor som transport-
märkts som ”optimala” (dvs de har 
transporterats ett så litet antal mil 

från produktionsplats till köpställe 
som möjligt). Detta stimulerar 

hållbar produktion och konsumtion 
samt skapar insikt om att alla värden 
inte är jämförbara, och därför inte 

heller bör vara utbytbara. 
   Lokal valuta är endast ett nytt 

bytesmedel utan ränta, som inte ska 
uppmuntra till ackumulation. 

Lokalvalutan stöds av staten. 
 

Reformförslaget i sin helhet - 
lokal valuta som basinkomst 
Att ge alla medborgare en 

basinkomst (eller egentligen en 
medborgarandel) har länge 

diskuterats som ett sätt att  
lösa problemet med en växande 
medelklass som blir arbetslös pga 

samhällets digitalisering.  
    Att ge basinkomst som lokalvaluta 

kan bidra till att både lokaloptimera 
konsumtionen och samtidigt trygga 
hushållens grundläggande behov. 
 

Med detta förslag skulle Sverige ha 

två valutor; En lokal och den globala 
svenska kronan. Förslaget skapar en 

”sfärekonomi”, som Hornborg kallar 
det, för att ”immunisera” lokal-

samhällena från globaliseringens 
exploatering och utarmning samt 
säkerställa att nödvändiga resurser 

inte lämnar lokalsamhället.  
 

Förslaget innebär att det blir två 
sfärer. En lokal med lokala 

produkter; råvaror och tjänster, 
nödvändiga för lokalsamhällets 
överlevnad såsom baslivsmedel, 

djurfoder, byggmaterial, vedbränsle, 
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närtransporter, lokal arbetskraft och 

omsorg. Dessutom en global sfär 
med resten av produkterna, som det 

inte är möjligt eller nödvändigt, för 
lokalsamhällen att ha själva; läke-
medel, lyx- och telekomprodukter 

och livsmedel som måste importeras. 
 

Ett förslag är genomförbart 
endast om viktiga samhälls-

aktörer ser nyttan med det. 
 

Hushållen motiveras att använda 
lokal valuta, som frigör vanliga 

penninginkomster för andra syften. 
Fler hushåll kan ägna mer tid åt den 
lokala sektorn, gå ner i arbetstid och 

minska sin konsumtion av globala 
varor i utbyte mot fritid och andra 

efterfrågade lokala projekt, som inte 
finns tid och råd för i dagens system. 
   Lokala företag och yrkesutövare 

kan anlitas som obeskattad lokal 
arbetskraft (utan kostsamma 

arbetsgivarförbindelser), kan själva 
inhandla lokala varor och tjänster 
och få tillstånd att lösa in en del av 

intjänad lokalvaluta i globala svenska 
kronor. 

   Staten kan godta skattefria 
tjänste- och varubyten på lokal-
planet, trots bortfall av skatte-

inkomster, som ett sätt att bespara 
samhället ökande sociala,medicinska, 

logistiska och ekologiska kostnader 
som nuvarande ekonomi genererar. 
Infrastrukturkostnader (bostäder, 

hamnar, vägar, järnvägar, flygtrafik 
m.m.) kan minskas. Lokalvalutan 

ersätter dessutom nuvarande 
bidragssystem och besparar därmed 

stat och myndigheter godtycklig, dyr, 
och krånglig administration. 
   Näringslivet anpassar sig och 

utvecklar ny kompetens som 
efterfrågas. Lokala företag kan växa. 
 

Avslutningsvis ett citat från Øystein 

Dahle, fd direktör för Exxon i Norge: 
”Socialismen kollapsade för att 
den inte tillät marknaden att tala 

ekonomisk sanning. Kapitalismen 

kan bryta ihop för att den inte 

tillåter marknaden att tala 
ekologisk sanning.” 

 
DISKUSSION 
Samtliga deltagare på årsmötet fann 

förslaget intressant.  
   Att kombinera basinkomsttanken 

med en användningsreglerad lokal 
valuta löser en del av problemen 
kring basinkomst.  Den kan delas ut 

till alla och kan vara skattefri, 
eftersom pengarna stannar i landet 

och ger staten kompensation därför 
att de lokala ekonomierna gynnas 
och att kostnader staten har idag 

försvinner.  
   Synpunkter framfördes om sånt 

som saknas i förslaget. Borde inte  
grundläggande synpunkter på 

ägande finnas med? Dåliga 
erfarenheter från länder med icke 
konvertibla valutor i form av 

svartabörshandel, där de med 
övervägande inkomst i lokal valuta 

hamnar i underläge. 
   Hur ska optimalprodukter 
definieras och hur påverkar de olika 

lokalregionernas specifika förutsätt-
ningar?. Storstad kontra glesort? Hur 

stora ska sfärer vara?  
Vad är livsnödvändigt? 
 
Ordföranden LO Landin presen-terade 
till sist ett förslag till upprop för 
projektet med rubriken  

FRÅN DISKUSSIION TILL AKTION. 
Han menade att tiden för förändring 

är inne och den måste komma 
nerifrån. Mötet beslöt att deltagarna 
lämnar synpunkter på uppropet. 

Styrelsen fick i uppgift att sedan 
slutformulera uppropet. Målet är en 
större konferens i höst. Inbjudan 

ska gå ut i de nätverk Kreaprenör har 
och arbetet ska bygga vidare på de 
positiva erfarenheterna från arbetet 

med Riksföreningen för Metabol Hälsa. 
Beslöts att arbetsgrupper bildas för 
det fortsatta arbetet. 

********************** 
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EN HOTAD MEDELKLASS 

ÄR ETT HOTAT SAMHÄLLE 
Att årsmötets tema är högaktuellt 

bevisas av denna ledare i Daganes 
Nyheter dagen efter. 
http://www.kreaprenor.se/pdf/En%20hotad
%20medelklass%20är%20ett%20hotat%20s
amhälle%20DN%2020190428.pdf  
 

NY POLITISK KARTA 
 

 
Den politiska kartan i Sverige 

(DN/Ipsos 20 april 2019) ändras just 

nu i rask takt. Globaliseringens 

krafter med fri rörlighet över 

nationsgränserna av varor, tjänster, 

kapital och människor krockar med 

svenska nationella och socialistiska 

värderingar. 

Översta radens ringar visar 

partiernas väljarvärderingar: Från 

vänster till höger M, Kd, C och L. Och  

nedersta radens SD, S, MP och V. 
 

Här ringarna i storleksordning. 

Blå = Liberal (L, C, M, Kd, SD) 

Lila = Konservativ (L, C, Kd, M) 

Svart = Globalistisk (L, C, Kd, M) 

Gul = Nationell (SD, Kd) 

Grön = Ekologisk (MP, V, S) 

Ljusröd = Feministisk (V, MP, S, C) 

Mörkröd = Socialistisk S, V, MP) 
 

Liberalerna, Centern, 

Kristdemokraterna och Moderaterna 

har flest globalistiska väljare.  

Vi ser att Liberalerna har en 

majoritet av liberalglobalister 

uppblandade med feministiska. 

Virrvarret delas med Centern med 

liberalglobalistisk majoritet med 

inslag av feminister men också ett 

stort inslag av ekologistiska väljare.  
 

M och Kd har en tydligt 

liberalkonservativt globalistiska 

väljare. SD har istället majoritet 

nationalkonservativa väljare.  
 

Nationalstatens försvarare finns 

dessutom förutom hos SD numera 

bara hos Kd. Dessa båda partier går 

troligen framåt just pga detta 

faktum. Man fångar nya väljare bland 

nationalistiska moderater och 

socialdemokrater samt i den stora 

gruppen kulturkristna medborgare 

och hos landsbygdens folk. 
 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänstern är numera storstadspartier 

med en majoritet socialistiska, 

feministiska och ekologistiska 

väljare. En hel del C och L väljare är 

potentiella väljare, vilket S har 

noterat och lyckats kompromissa 

fram regeringsstöd av. 
 

Det svenska väljarvärderings-

genomsnittet hamnar så nära mitten 

man kan komma i galtanmatrisen.   
 

 

http://www.kreaprenor.se/pdf/En%20hotad%20medelklass%20är%20ett%20hotat%20samhälle%20DN%2020190428.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/En%20hotad%20medelklass%20är%20ett%20hotat%20samhälle%20DN%2020190428.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/En%20hotad%20medelklass%20är%20ett%20hotat%20samhälle%20DN%2020190428.pdf
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DEN RED-BULL-SPEEDADE 

GRETAKAMPANJEN 

Greta är en representant i tiden 

etablissemanget skapar.  
 

I USA valde folket en cowboy till 

president - samma sorts 

representant för en totallurad 

amerikansk medelklass som tröttnat.  
 

I Ukraina valde alldeles nyss ett 

krigstrött och totallurat folk istället 

en riktig clown.  
 

Och nu reser sig EUs etablissemang 

och applåderar en 16-årig skolelev, 

som drar fulla hus på Petersplatsen 

och skulle bli invald i EU-parlamentet 

direkt. Varför nominerar inte 

folkpartiet Liberalerna henne. De 

behöver något att glädja sig åt. 
 

The Guardian; Teenager who 

started school strike 

movement urges MEPs to 

wake up and take action. 
 

Som opinionsbildare kan vi inte 

annat än att imponeras av hur väl 

Greta-kampanjen har skötts. 

Samtliga media har man fått att 

medverka. Oligarker i alla länder ler i 

mjugg och de av dem som betalat 

notan denna gång känner att de fått 

valuta för pengarna – George Soros 

m.fl. 
 

Privat är vi närmast förstummade 

och djupt oroade över hur en hel 

vuxenvärld låter enbart emotioner 

styra. Nobelpristagaren Daniel 

Kahneman har absolut rätt.  

90% av alla våra beslut är 

emotionella. Och när en hel värld 

styrs enbart av ”think fast” reflexer 

och inte förmår koppla in ”think 

slow” bromsen, går det bokstavligt 

talat åt h---te. 

 

Dagens Nyheter som saknar all 

självinsikt om sin totala 

klimatalarmism-bias skriver i en 

ledare 21 april att Steve Bannon, 

Trumps förre rådgivare, reser runt i 

Europa som en Red Bull speedad 

handelsresande i rädsla……Förutom 

rädsla säljer handelsresande Bannon 

en annan vara till sina kunder på 

båda sidorna Atlanten; vrede. Han är 

en mästare på att förmedla 

fiendebilder, skriver DN. 
 

Vår fråga är? På vilket sätt skiljer sig 

DN:s m.fl. etablerade medias 

okritiska Red Bull speedade   

klimathysteriska journalistik och 

ohämmade vrede mot fiendebilder -

icke klimatPKforskare - från Bannons 

hästhandlarmetoder?     

LÄRANDE & 

KOMMUNIKATION 

Dialog – grekiska som betyder 

genom ord 

 
Det offentliga samtalet var enligt 

Sokrates den bästa dialogen – öppen 

dialog för alla som vill delta. Dock 

ställde Sokrates krav på deltagarna. 

 

1. Tala utifrån egen övertygelse och 

upprepa inte vad andra sagt. 

2. Lägg inte fram motsägelsefulla 

argument, 
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3. Om någon ber om det, definiera 

tydligt ord, uttryck och begrepp som 

används. 

4. Personangrepp är inte tillåtet. 

5. Lyssna och reflektera över vad 

andra säger. 
 

Konfucius uttryckte detta så här: 

Visa mig och jag ser. Tala med mig 

och jag hör. Involvera mig och jag 

kommer att förstå.   
 

MILJÖ & HÄLSA 

Diagnos – grekiska som betyder 

genom kunskap. 

Kvacksalveri eller paradigmskifte 

i vården 

En ny förening FIM&H för Integrativ 

Medicin & Hälsa har grundast i 

Sverige. Det är en sammanslagning 

av de tidigare föreningarna LIM - 

Läkare för Integrativ Medicin och FIM 

- Föreningen för Integrativ Medicin 

för övrig auktoriserad vårdpersonal 

samt nätverket för Integrativ Medicin 

med oss övriga intressenter i bl.a. 

Riksföreningen för Metabol Hälsa, 

som vi driver sedan 2 år, nu med 

nära 2000 medlemmar. 
 

Förändring måste komma underifrån, 

eftersom toppen – det för tillfället 

härskande styret – oftast är 

korrumperat av rådande system och 

PK-ismen – det politiskt korrekta – är 

maktens trumpet. 

 

 
Peter Martin höll på grundarmötet 

för den nya föreningen FIM&H ett 

mycket klargörande föredrag om 

funktionsmedicin.  

   Med okontroversiell statistik visade 

han att 80% av vården är behandling 

av kroniska sjukdomar, som t.ex. 

diabetes, vilket kan till 80% mildras 

och botas genom omläggning av kost 

och andra livsstilsförändrande 

åtgärder – kort sagt prevention.  
 

Dvs det 64% av vad vården idag 

sysslar med skulle kunna minskas 

eller försvinna om vi satsade på 

prevention. Men hela västvärlden 

sitter fast i Big Pharmas och Big 

Foods garn. Canada satsar mest på 

prevention i västvärlden - 6%. 

Sverige satsar endast 3% av vårdens 

kostnader på prevention. 
 

Men du kan som sagt göra något 

själv. Funktionsmedicin handlar 

om att ta reda på de bakomliggande 

orsakerna till sjukdomen och ge 

patienten livsstilsförändrande 

coaching som botar. Skolmedicinen, 

som alltså kostar 97% av 

vårdkostnaderna, identifierar i stort 

sett bara bestämda diagnoser och 

ger symtomlindrande behandling. 
 

Kvacksalveri eller paradigmskifte 

i vården 

Peter Martin berättade att VoF:aren, 

mobbaren, den fundamentalistiske 

skolmedicinaren Mats Reimer. 

Krönikör i Dagens Medicin, har kallat 

funktionsmedicin för kvacksalveri.    

   Peter Martin visade tvärtom att 

funktionsmedicin handlar om ett 

paradigmskifte. Och att Mats Reimer 

vare sig fattat detta eller vad dialog 

enligt ovan handlar om: Lyssna och 

reflektera över vad andra säger. 
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SAMHÄLLE & NÄRINGSLIV 

Komplexa samhällen kom först 

 
När Gud skapade Adam på bilden 

fanns redan ett komplext samhälle. 

Tron på en mäktig och dömande gud 

är nämligen inte en förutsättning för 

komplicerade mänskliga samhällen, 

visar ny forskning. En ny omfattande 

studie vid universitetet i Keio i Japan 

har jämfört utvecklingen i 414 

samhällen i trettio regioner runt om 

på jorden under 10.000 år. Studien 

visar att komplexa samhällen 

kommer först.  

Till en början utvecklas myter och 
folktro för att förklara oförklarliga 

yttre fenomen som blixtar och 
jordbävning. När samhällen växer 
och får ca en miljon invånare eller 

mer, uppstår tron på en högre 
dömande makt, som vakar över 

människors moral. Sådana dömande 
gudar som idag ofta ses som 
självklarheter är alltså inte en 

förutsättning för att komplexa 
samhällen ska uppstå.  
 

Behovet av en högre kraft verkar ha 

uppstått för att ge ökad stabilitet till 
större komplexa samhällen som 
redan finns. människor. För oss står 

det klart att tro är tro.  
 

Tro, hopp och kärlek är starka 
mänskliga behov. Och religion är 

politik. Något att tänka på för 
troende ateister, kulturkristna 

och fundamentalister. 
 

 

NYHET 

KreaprenörNYTT™ 

Debatt 2019-04-28 
 

 
 

Våra läsare har länge önskat 
få till stånd en klimatdebatt 

med skeptiker v/s alarmister.    
   Problemet är att de senare 

inte gärna vill ställa upp i en 

sådan debatt. Det är som i 
många debatter med politiska 

förtecken ”pingis vid olika 
bord”. Därför arrangerar vi nu 

själva denna debatt utifrån två 
aktuella debattartiklar, som 

från exakt samma 
utgångspunkt kommer till 

diametralt olika slutsatser.  
 

I ena ringhörnan tekn.dr. Lars 

Bern (26 april 2019), skeptisk till 
den klimatalarmism som idag är 

politiskt korrekt framförallt i Sverige.  
I andra ringhörnan Dagens 
Nyheter (28 april 2019), 

klimatalarmismens främsta 
kamporgan i Sverige. 

Har båda rätt? 
http://www.kreaprenor.se/pdf/Klimats
keptiker%20vs%20Klimatalarmism.pdf  

 

 

 

http://www.kreaprenor.se/pdf/Klimatskeptiker%20vs%20Klimatalarmism.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Klimatskeptiker%20vs%20Klimatalarmism.pdf
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LOL-Laugh Out Loud 

 
Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 
 

MÅNADENS MOTTO 

Bättre fly än kolla fakta. 
 

KÖTTTIPS I KOSTRÅDSTIDER 

Kolla alltid om hästköttet är 

TRAVmärkt. 
 

LEVNADSRÅD I SOLNEDGÅNGEN 

Åldras nerifrån. Börja med fötterna. 
 

NY FORSKNINGSRAPPORT 

Ny forskning visar att ny forskning 

inte alltid är ny. 
 

BREV TILL PRESIDENT TRUMP 

Dear Mr President 
I don´t know what´s your personal 

opinion is of Mr Assange. The most 
important issue however is that the 

people who are after him, are the 
very same people that have been 

after you for 3 years. And who will 
double their efforts now after 
suffering a huge loss due to Robert 

Muller´s No Collusion report. 
 

What the trap for you consists of is 
that if you let these anonymous deep 

state actors get their hands on Mr 
Assange, you will greatly empower 
them. And his enemies inside US 

intelligence are the same as yours. 
And empowering one´s enemies is 

not the way to do battle. 
Julian Assange, Chelsea Manning 
and Edward Snowden are brave 

people. We need people like them. 
To lock them up and silence them 

will not make America great again. 
We wish you, Mr. President, all the 
best in the chicken race you are in. 

 

 

 

 

 

EU är OH som är BBS 

Om du vill ha en förvirrad 

eftermiddag, läs då igenom all 
information om floden under-

organisationer som är EU.  
Det gjorde vi och kom fram till att 

begreppet OH – Organisations 
Hysteri personifierar BBS - 
Bottenlös Byråkrat Skräck att 

”någonstans finns någon som lever 
fritt och klarar sig själv”. Hualigen, 

som gamla faster skulle ha sagt. 
 

APPEN - 

smartare än en femtekolonnare. 
 

”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 och i sann GDPR-

anda, månar vi om din integritet. Vi 

spar din e-post och tel.nr, noterar 

när du betalar årsavgift och de 

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.  
Ha en bra månad 
 

Lars-Olof (LO) Landin 


