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NOVEMBER 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; 
 

* DET FINNS PLATSER KVAR     

   PÅ VÅRT SPÄNNANDE  

   HÖSTMÖTE 9 NOVEMBER 

       Anmäl dig härintill >>>> 
 

 * EN RÄTTELSE – INTE DEN  

       SEKULÄRA STATEN sid 2 
 

* NU SKJUTER MAN BUDBÄRARNA      

  OCH ÅRETS PRIS I EKONOMI –  

SUNT FÖRNUFT LÖNAR SIG sid 3 
 

* LOL - LAUGHING OUT LOUD 

MED SENASTE PIK-NYHETER 
 

VÄLKOMMEN TILL  

NOVEMBER UTGÅVAN 

 

 

 
PIK MEDIA = ”POLITISKT ICKE 

KORREKTA MEDIA” SOM VÅRT 

UTAN DOLD AGENDA BLIR ALLT 

VIKTIGARE www.Creapreneur.se   

Stöd vår kamp för nytänkande. 

Årsavgift (2020) är 200:--  
till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND. 
 

Sista chansen 
I N B J U D A N 

HÖSTMÖTE 9 NOVEMBER 
OM VÄLFÄRDSHAVERIET OCH 

VAD VI KAN GÖRA ÅT DET 

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html  
 

Kreaprenör® har bjudit in tre 

mångkunniga personer med olika 
erfarenheter för att få deras syn på 

vad som händer med välfärden - 
ekonomin, hälsan och demokratin – i 
en global värld  och starta en dialog. 
 

 
 

Magnus Henrekson, professor i 

nationalekonomi, sedan 2005 vd för  
Institutet för Näringslivsforskning. 
 

http://www.creapreneur.se/
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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Peter Martin, leg.läkare och 
med.doktor i farmakologi, idag en av   
landets första funktionsmedicinläkare 

 
Lotta Gröning journalist, debattör, 

och fil.kand. i historia.    

 
PROGRAM 
 

09:30 Inskrivning och kaffe  
 

10:00 Kreaprenörs ordförande hälsar 

välkommen 
 
 

10:15  VAD HÄNDER MED 
EKONOMIN - Magnus Henrekson 
 

11:30  VAD HÄNDER MED 

HÄLSAN - Peter Martin 
 

13:00  Lunchbreak med mingel, 
samtal med föreläsare och utställare 
 
 

14:00  VAD HÄNDER MED 
DEMOKRATIN – Lotta Gröning 
 
 

15:15 – 16.30 Avslutande 

paneldiskussion 
 

TID och PLATS 
 

Lördag 9 november 2019 
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, 

Stockholm 

KONFERENSANMÄLAN  
och PRIS 

 

1.150 kr inkl kaffe och enkel lunch 

950 kr för medlem i Kreaprenör 
och/eller Riksföreningen för Metabol 
Hälsa.  

Anmälan till kreaprenor@ebc.se 
Betalning till plusgiro 231666-9  

När betalning är mottagen bekräftar 
vi anmälan. Välkommen! 
************************** 

EN RÄTTELSE 

I tidigare utgåvor detta år har vi ofta 

nämnt Schweiz som exempel på ett 
land med en lyckad värderingsmix.  

   I Schweiz förstår man nämligen 
skillnaden mellan att staten är 
sekulär, en självklarhet i moderna 

demokratier, men att samhället inte 
nödvändigtvis behöver vara sekulärt 

utan att levnadsregler och 
samhällskitt värnas och förändras i 
sin egen takt.  
 

I ett sådant land växer välfärden 

parallellt med ekonomisk framgång, 
en förutsättning för välfärd åt alla - 

särskilt i länder med lutheranska och 
kalvinistiska värderingsgrunder visar 
World Value Surveys varje år. 
 

I Sverige krackelerar välfärden 

för närvarande. 1970 stod matchen 
mellan kronan och schweizerfrancen 

1-1. Idag står det 1-9 har vi skrivit i 
tidigare utgåvor.  
 

Men detta vårt sista påstående 

måste vi rätta. Nu står det 1-10 i 
matchen. Och tänk på att det var 
inte den sekulära staten, som bäst 

tog hand om själanöden efter 
Estonia-katastrofen och tyvärr inte 

heller gjorde någon ordentlig 
utredningheller. Det var heller inte 
den sekulära staten som bäst 

klarade problemen under 
flyktingkrisen 2015. I båda fallen 

gjorde det icke sekulära 
samhället jobbet.  

mailto:kreaprenor@ebc.se
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NU SKJUTER MAN 

BUDBÄRARARNA 

Du har säkert noterat att Leif 

Östling är det senaste offret i 

svensk medias jakt på dissidenter.   

   Media granskar inte längre 

makthavare och politiker. De förföljer 

istället sanningssägare och kritiker. 

Tredje statsmakten har abdikerat. 
 

   Leif Östling är en fd enormt 

framgångsrik vd i succéföretaget 

Scania. Företaget har gjort vinst alla 

år sedan starten 1911 – utom två.  

Hans ledarskap är känt och 

beundrat.   
 

Men han är också känd som en 

sanningssägare ”va fan får vi för våra 

skattepengar?”. Han intervjuades i 

SwebbTV häromveckan, Sveriges 

största politiskt icke korrekta TV-

kanal. Det oroar makthavarna, som 

försökte stänga kanalen för en 

månad sedan. Lyssna till intervjun 

här och skaffa dig en egen 

uppfattning vad Östling sa: 

https://youtu.be/qyRvmnd8W-M  

I media är han dock redan 

uthängd som rasist.  
 

PS: Några dagar tidigare hängde 

Expressen ut flera andra kända 

sanningssägare, som inte delar 

klimatalarmisternas syn. I klimat-

frågan driver etablerade media dag 

efter dag en kampanj mot CO2, utan 

att nämna solens strålning som 

tänkbar alternativ förklaring till 

uppvärmningen. Det är ovärdigt 

svenska media, som säger sig vara 

fria och obundna. En sådan 

desinformation kan få stora 

samhällskonsekvenser och leda till 

fortsatt minskat förtroende för 

etablerade media.  

VAD POLITIKERNA BORDE 

SÄGA OM SKATTERNA 

Statens och kommunernas totala 

skatteintäkter har stigit varje år 

sedan 2006 med ett litet undantag 

2009. Korrigerat för inflation har 

skatteintäkterna stigit med 30% 

trots skattesänkningarna. 

   Direkta skatter på arbete står 

endast för en tredjedel av 

skatteintäkterna. Utformningen av 

dessa skatter har stor betydelse för 

ekonomin. Moms och punktskatter 

uppgår till nästan lika mycket. 

Arbetsgivaravgifterna likaså. Men om 

dessa diskuteras sällan och inte 

heller med samma höga tonläge som 

inkomstskatten. 

   Förhoppningsvis genomskådar 

svenska folket påståenden om att en 

annan skattepolitik raserar välfärden. 

Problemet är egentligen inte tillväxt 

och pengar utan att statens medel 

används ineffektivt. Det gäller att ge 

lokalsamhällena och de lokala 

företagen större ansvar.  Det är det 

privatisering handlar om.  
 

PRISET I EKONOMI TILL 

ALFRED NOBELS MINNE 

delas i år mellan Esther Duflo och 

Abhijit Ranerjee vid MIT samt 

Michael Kremer vid HARVARD. 

Som vanligt bekräftas att sunt 

förnuft räcker långt. De tre har 

prisats för sin experimentella metod 

att mildra global fattigdom. Genom 

att inte bedriva skrivbordsteoretiska 

resonemang utan att istället testa i 

verkligheten skapas nya metoder 

som fungerar i praktiken. 
 

Kampen mot fattigdomen kräver 

kunskap. Fattiga och hungriga barn 

https://youtu.be/qyRvmnd8W-M
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i Kenya mår givetvis bättre om de får 

frukost och gratis läromedel. Men 

detta och fast anställda lärare med 

lön från generella välfärdsprogram är 

inte lösningen. 

   Visserligen är det bra med mat och 

läromedel, men det som gör verklig 

skillnad visar sig vara stöd-

undervisning på individnivå samt 

lärare på korttidskontrakt, som 

återanställs om resultaten blir bra. 

Skolor i fattiga regioner lider av 

skyhög frånvaro hos fast anställd 

personal. 
 

Fattiga är extremt priskänsliga. 

Gratis vaccin är bra, men tomma 

sjukstugor, när de kommer dit för att 

vaccinera sig, drar ner resultaten och 

gör att ambulerande vaccinteam ger 

klart bättre resultat. 

kritikerI jordbruket visar 

pristagarna att bönder sällan ändrar 

sina vanor inför vårbruket trots 

permanenta subventioner. Vanans 

makt är stor. Men om det ges 

tillfälliga bud som aldrig kommer 

tillbaka är chansen större att man 

byter till mer produktiva vanor. 
 

Forskarnas studier manar till 

eftertanke. Om svenska 

skolpolitiker först tvingas pröva 

sina idéer i verkligheten – i 

fältstudier – skulle svensk skola 

troligen stå betydligt stadigare i 

de ideologiska stormvindarna. 

 

 

 

 

 

 

RIKSFÖRENINGEN FÖR 

METABOL HÄLSA – RMH 

Anden är ur flaskan. RMH 

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och 

har redan över 2000 medlemmar.  
 

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. Läs om skolmedicin och 

faktaresistens här: 

http://www.metabolhalsa.se/2019/09/22/e

n-faktaresistent-skolmedicin/  
 

Stöd folkrörelsen för metabol 

hälsa. Kom med och bilda lokala 

aktionsgrupper. Det är hög tid att 

myndighetsförklara patienterna. 
www.metabolhalsa.se 
 

 

 

http://www.metabolhalsa.se/2019/09/22/en-faktaresistent-skolmedicin/
http://www.metabolhalsa.se/2019/09/22/en-faktaresistent-skolmedicin/
http://www.metabolhalsa.se/
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LOL-Laugh Out Loud 

    

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 
 

TUFFARE TAG ???? 

Efter hundratals olyckor varav några 

med dödlig utgång sätter man ner foten. 

Ny skärpta regler gäller nu för 

elsparkcyklar. Man måste vara över 12 

år, stå ensam på cykeln, inte åka på 

trottoaren och inte mot trafiken. 

Maxfarten kommer att kapas till 25 

km/tim. De nya reglerna gäller - 

nej inte i Sverige -  i Frankrike.  
 

Det överraskande är att de nya reglerna 

anses tuffa. Konstigt - vi som trodde att 

dessa regler gällde redan nu. Men i 

Sverige ska vi väl först diskutera och 

föra dialog med vad som måste 

betraktas som idioter i trafiken. 
 

VARNING FÖR FALSKA MAIL 

Du har säkert lärt dig att inte omedelbart 

skicka pengar när det kommer mail från 

vänner som blivit av med hela reskassan 

utomlands. Det kan vara fake-news från 

någon som kapat din väns mailkonto. Vi 

blev därför misstänksamma när den 

svenska flickan Greta skriver att hon har 

varit på väg åt fel håll - till Chile - och nu 

behöver respengar för att åka till Madrid. 

Skicka inga respengar, det kan vara 

fake-news. 
 

HÅLL ABSOLUT TYST OM 

GÄVLE OCH FILIPSTAD 

Filipstad blev känt under månaden 

som gick för enorma problem med att 

ungdomar, som ska försörja nästa 

generation, flyttar och ersätts med 

nyanländna svenskar, som måste 

försörjas. Staten lägger arvet efter 

”Öppna våra hjärtan kampanjen” på 

mindre kommuner på landsorten.  

   Samma problem gäller många fler 

småkommuner i Sverige, men påpeka 

inte detta för all del för då stämplas du 

som rasist likt Leif Östling. 
 

Nu har Staten kommit på en ny idé. 

Religiösa ledare som dömts till utvisning 

för spridning av samhällsfarlig 

information, ska enligt Staten få 

fortsätta att verka på olika platser i 

landsorten – med Gävle som exempel – 

eftersom de inte kan utvisas till de 

länder de flytt ifrån, eftersom där tror 

man att de kommer att bli dödade för att 

de sprider den information de här blir 

utvisade för att sprida. Nu kan de 

fortsätta att sprida skadlig information 

tills utvisning eventuellt kan ske i 

framtiden. Men påpeka inte detta för all 

del, eftersom du då likt Leif Östling 

kommer att stämplas som rasist.    
 

”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 i sann GDPR-anda, månar 

vi om din integritet. Vi spar e-post  

och tel.nr, noterar om/när du 

betalar årsavgift och sånt du 

meddelar oss, så att du får nästa 

KreaprenörNYTT och annan 

information. Vill du inte ha, maila 

det till adress nedan så stryks du.   
 

Tänk på att världen är anlalog 

och ha en bra månad hälsar 

Lars-Olof (LO) Landin 


