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OKTOBER 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; 
* INBJUDAN HÖSTMÖTE 9 NOV     

   OM VÄLFÄRDSHAVERIET 

* MPI och GPI SPRIDER SMITTA 

* TRAGISK ANSVARSLÖSHET   

* FÖRSVARET RUSTAS UPP ? 

* BEFRIA OSS FRÅN  

  PUBLIC SERVICE 

* BERLINVÄNSTERN OCH 

   BOSTADSKRISEN 

* VÄRLDSNYHET TYSTAS 

* SANNINGEN –  

   GRETA OCH EDWARD 

* LOL - LAUGHING OUT LOUD 

   MED SENASTE PIK-NYHETER 

 

VÄLKOMMEN TILL 

SEPTEMBERUTGÅVAN 
 

 

 

 

 

 
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.  
 

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 www.metabolhalsa.se 

http://www.creapreneur.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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I N B J U D A N 

HÖSTMÖTE 9 NOVEMBER 

OM VÄLFÄRDSHAVERIET OCH 

VAD VI KAN GÖRA ÅT DET 
 

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 

(tidigare Industrins Utredningsinstitut) 
 

  
 

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 

 

ANMÄLAN och PRIS 
 

1.150 kr inkl kaffe och enkel lunch 

950 kr för medlem i Kreaprenör 

och/eller Riksföreningen för Metabol 

Hälsa 
 

Anmälan skickas till 

kreaprenor@ebc.se 

Betalning görs till plusgiro 231666-9  

När betalning är mottagen bekräftar 

vi anmälan. Välkommen! 
 

STÖD FOLKRÖRELSEN OM 

VÄLFÄRDSHAVERIET 

Vårt upprop i julinumret väckte 

uppmärksamhet. Medlemmarna 

hörde av sig. Här ett axplock från 

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, 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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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/PROJEKT-

Manniskans-exi.html  
  

MASSPSYKOS – MPI och GPI 

SPRIDER FARLIG SMITTA 

Att sjukdomar har både fysik och 

psykisk bakgrund är idag icke 

kontroversiellt faktum. Virus och 

stress är väl kända och väl 

dokumenterade sjukdomsorsaker. 

Därför är det heller inte 

kontroversiellt att hävda att politisk 

propaganda är en farlig smitta. 

Fenomenet har t.o.m. ett namn – 

MPI Mass Psycogenic Illness.  
 

Exempel på tidigare oförklarliga 

sjukdomsfall som drabbat barn är 

Bua-sjukan 1983, som drabbade 

barn, som bodde nära 

kärnkraftreaktorerna i Ringhals. 

Hundratals unga - företrädesvis 

tonåringa flickor - fick 

svårdefinierade höftproblem, som 

fick dem att behöva gå med kryckor. 

Förutom några enstaka genuina 

höftfel visade sig detta vara 

resultatet av psykosocial påverkan, 

eller kärnkraftsneuros förorsakad av 

den kärnkraftshysteri som rådde. 
 

Samma år inträffade Västbanks-

epedemin, som blev en världsnyhet. 

Nästan 1000 personer, de flesta 

skolelever men även några lärare 

och israeliska soldater, insjuknade i 

med symtom som yrsel och 

illamående i vad som misstänktes 

vara en gasattack. En stor 

internationell undersökning gjordes 

och det visade sig att symtomen 

berodde på psykisk stress förstärktt 

av omgivningens bekräftade 

förväntningar och reaktioner. 
 

Masspsykos är inte något nytt. 

Många halshöggs och brändes under 

medeltiden med hjälp av vittnesmål 

från barn om hur de åsett trolldom 

och häxeri. Nazisterna lyckades 

förhäxa ett helt folk med liknande 

metoder som religiös masshysteri 

åstadkom.  
 

Någonting att tänka på i dessa dagar 

när politisk klimatpropaganda 

skrämmer upp barn och använder 

uppskrämda barn för att skrämma 

alla till lydnad med det uråldriga 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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budskapet om jordens snara 

undergång. Detta trots att människor 

bevisligen aldrig haft det bättre än 

nu. Men tyvärr räcker inte detta för 

den lilla procent absolut rikaste 

som använder sin ekonomiska makt 

för att människorna ska göra dem 

ännu rikare. Syndromet kallas på 

nyvetenskapliska för  

GPI - Greed Psycogenic Illness 

TRAGISKT - ANSVARSLÖST 

 

Eric Troell med Downs syndrom 

hade rymt hemifrån i Stockholm med 
sin leksakspistol. Hans pappa går ut 

och letar efter honom. Samtidigt 
letar polisen efter en farlig person i 

samma område. Pappan träffar 
poliserna och berättar om sin 
bortsprungne son, men poliserna 

kopplar inte ihop de båda fallen.  
   Eric hittas, på avstånd höjer han 

sin leksakspistol och skjuts med 25 
skott från 3 poliser utan att ett enda 
skott avlossas av honom av naturliga 

skäl. 
   Händelsen är djupt tragiskt för 

samtliga inblandade. Poliserna har 
givetvis gjort fel, men deras 
agerande behöver nödvändigtvis inte 

vara brottsligt. Självklart har de inte 
haft för avsikt att döda Eric. 

   Men icke förty är alla överens om 
att ett tragiskt misstag har begåtts. 
   Mamman är inte hatisk uppger hon 

i en tidningsartikel. Men hon och alla 
vi andra undrar varför ingen 

chefsperson på Polisen hör av sig till 
familjen och beklagar det inträffade.  
   Så långt ifrån ansvarskännande 

har cheferna i en av våra 

viktigaste samhällsinstitutioner 
hamnat.  

FÖRSVARET SKA RUSTAS UPP? 

Det har regeringskoalitionen 

bestämt. Det finns heller ingen 
politisk oenighet om att Sverige 

måste ha ett modernt och 
ändamålsenligt försvar. Försvarets 
anslag höjs från 64 till 84 miljarder. 

 
Men vi blir livrädda när vi hör 

Liberalernas representant i 
försvarsberedningen Allan Widman 
glädja sig över att ”vi nu får tillbaka 

en rejäl armé med fyra nya 
regementen och att det 

HUVUDSAKLIGEN är en satsning på 
markstridskrafter”. Historiens 

vingslag erinrar oss den engelske 
politikern som 1939 – inför andra 
världskriget - uppmanade England 

att satsa på kavalleriet. Det var lika 
fånigt då att sätta in hästar mot 

tyskarnas flygplan, ubåtar och 
långdistansvapen, som det är att 
idag HUVUDSAKLIGEN satsa på 

beväringar med AK4, i grön uniform 
och med ryggsäckar fyllda med 

handgranater och arméns ärtsoppa, 
som skydd mot den första 
cyberattacken som släcker landet.  

 
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) har 

länge varit Sveriges dyraste parti.  
Från partiledare Heléns Haga-
överenskommelse och s.k. 

engångsinflation på 1970-talet via 
Ullstens och Thams samt senare 

Bengt Vetbästerbergs och nu 
senast Jan ”Pekpinnen” 
Björklunds överenskommelser 

bakom ryggen på sina 
borgarkolleger, är sannolikheten att 

vi nu får ett papperstigerförsvar, som 
bankkunderna ska betala.  

>>>> 
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BEFRIA OSS FRÅN 

PUBLIC SERVICE 
 

UTHÄNGD I PUBLIC SERVICE  

PROPAGANDAJOURNALISTIK 

SVT har blivit en propagandakanal 

som medvetet snedvrider och vinklar 
nyheter. Det är vad vi numer kallar 
Fake News. Läs hur vår styrelse-

ledamot Lars Bern hängs ut i svensk 
television. Public service passerar 

lågvattenmärke efter lågvattenmärke 
på sin väg ner i djupet. ”Read what 
is happening in Sweden”; 

https://anthropocene.live/2019
/09/18/uthangd-av-

propagandakanalen-svt/  
 

BEFRIA PUBLIC SERVICE  

FRÅN STATEN 

Idag utses Sveriges TV och Radios 
(SVT/SRs) ledning av Regeringen, 

som också bestämmer och säkrar 
dessa statliga medias inkomster via 

skatten. 
   Ett bättre sätt att framtidssäkra 
SVT/SR från de politiska riskerna 

vore att låta bolagen själva 
bestämma över sin framtid. Om de 

ska finansieras genom reklam, 
presstöd och/eller som betalkanal. 
När det gamla licenssystemet 

infördes fanns inte den nya tekniken. 
Då jagades licensskolkare av 

mystiska personer med antenn. Nu 
finns säkra betalsystem. Betala och 
titta.  

Betala inte och skärmen blir svart ! 
 

BEFRIA PUBLIC SERVICE FORTS… 

EXEMPLET HANIF BALI 
Den moderate riksdagsmannen 
Hanif Bali har i flera år uttryckt sig 

olämpligt i sociala medier, men när 
han kränkte Carl Bildt gick han för 

långt ansåg partiet, som tog ifrån 
honom hans arbetsuppgifter, hans 
twitterkonto och tvingade honom att 

be Carl Bildt om ursäkt. Hanifs kritik 

mot Carl Bildt föranleddes av Bildts 
möte med Irans utrikesminister på 

besök i Sverige. 
    Sveriges statligt finansierade Public 
service anordnade en ”Debatt” i 

Aktuellt 22 augusti för att diskutera 
Hanif Balis ton. Utöver att SVT lyckas 

stava Hanif Bali fel enades 
debattanterna om att Hanif Balis 
åsikter är “rasistiska” och att det är 

ett problem att han är så bra på att 
framföra dem. Hanif har därför 

väldigt många följare i sociala media, 
vilket har givit Moderaterna väldigt 
många röster.  
 

Här står alltså tre hyfsat vita 
personer i direktsänd statstelevision 
och beskyller, i samförstånd, en 

svensk med ursprung från Iran för 
att vara rasist. En person som själv 

riskerar att mördas för att han inte 
längre anser sig tillhöra den religion 
han råkade födas in i och kämpar 

mot det förtryck den religionen för 
tillfället utövar över hundratals 

miljoner människor.   

Sveriges statsfinansierade media har 

därmed avslöjat sig själva. Sverige 

är ett kollektivistisk land, med ett 

kollektivistiskt politiskt system. Inte 

en liberal demokrati. Vår grundlag 

fokuserar på kollektiva rättigheter, 

inte individuella. När din röst inte 

räknas i ett påstått demokratiskt 

system bör det diskuteras vad som 

kan göras för att förändra systemet. 

Men ingen sådan diskussion äger 

rum.  

   Men varför skulle den det? Våra 

politiker har det väldigt bra som det 

är. De har aldrig haft det bättre än 

nu. De är för nära och för beroende 

av systemet för att vilja förändra det 

och vice versa. 

   Lösningen är att konkurrensutsätta 

https://anthropocene.live/2019/09/18/uthangd-av-propagandakanalen-svt/
https://anthropocene.live/2019/09/18/uthangd-av-propagandakanalen-svt/
https://anthropocene.live/2019/09/18/uthangd-av-propagandakanalen-svt/
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våra media och våra politiker. Det 

gör vi genom att avskaffa press- och 

partistöd och införa riktiga personval. 
 

BERLINVÄNSTERN vill lösa 

bostadskrisen 

Vänstern i staden Berlin vill införa 

maxhyra på 8 Euro (ca 80 kronor) 

per kvm vilket gör att hyran för en 

etta på 40 kvm skulle bli attraktiva 

3.200 kronor. 

   Berlins politiker borde göra ett 

studiebesök i Stockholm, innan de 

fattar beslut. Här står 660.000 

personer i bostadskö. Hyran för 39 

kvm med balkong på Östermalm är 

attraktiva 4.800 kronor, men kötiden 

är 27,1 år.  
 

VÄRLDSNYHET tystas 
Han är chefsingenjören som 

bestämde sig för att offra toppkarriär 

i Silicon Valley och miljonavlönat 

jobb på techjätten Google för att tala 

ut om företagsimperiets 

maktmissbruk och följa sitt samvetes 

röst. 

   I en exklusiv intervju med Nya 

Dagbladet berättar här Zachary 

Vorhies om bakgrunden till den 

spektakulära visselblåsningen inifrån 

ett av världens mäktigaste företag, 

en handling som han nu riskerar 

både åtal och ett långt fängelsestraff 

för; 

https://nyadagbladet.se/kultur/

varldsnyheten-som-tystades/  
 

SANNINGEN BAKOM 

GRETA KAMPANJEN 

För balansens skull förmedlar vi här 

vår samarbetspartner stiftelsen 

Pharos redovisning av vilka som står 

bakom klimatstrejken som gjort 

Greta Thunberg till en världskändis. 

   ” Förr strejkade man för att få det 

bättre och för att bli befriade från en 

slavliknande tillvaro medan man idag 

strejkar för att bestraffas för sitt 

leverne och åter slås i bojor. 

Ungdomar som Felix och Greta 

utnyttjas och manipuleras 

samvetslöst för att genomföra den 

stora transformationen.” 
 

Ett tips till alla ungdomar som vill 

följa Greta och bli kändis på kort 

tid. Börja med att skaffa 

ordentlig ekonomisk 

uppbackning.  
 

Läs Pharos redovisning här: 

http://pharos.stiftelsen-

pharos.org/the-global-climate-

strike-unite-behind-the-

scientific-dictatorship/  

SNOWDENS sanning 
Edward Snowden har gett ut en 

självbiografi för att förklara varför 

han utförde sin obegripligt modiga 

handling att avslöja den hissnande 

omfattningen av USAs övervakning, 

som eskalerar långt bortom 

allmänhetens eller ens kongressens 

vildaste föreställningar.  
 

Men tyvärr är det bara barn, 

fyllon och dårar som tror att 

det goda segrar till sist. Men 

glöm inte att det också är från 

dem Du får höra sanningen.  

 

 >>>>> 

https://nyadagbladet.se/kultur/varldsnyheten-som-tystades/
https://nyadagbladet.se/kultur/varldsnyheten-som-tystades/
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/
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LOL-Laugh Out Loud 
   

 

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

VÄLFÄRDSHAVERI PÅ RIKTIGT 

NU MÖRDAS KVINNOR OCH BARN 

Men statsminister Stefan Löfven 

har endast plattityder att ta till. 

”Unga pojkar måste vara i skolan – 

inte med gängen.” Dessutom är hans 

analys att det eskalerande 

gängvåldet beror på att överklass-

kidsen i Danderyd snortar. 
 

SVENSK UTRIKESPOLITIK 

Svenska feministiska ministrar på 

besök i Iran iakttar noga Irans 

sedlighetsregler vid besök i Teheran.   

   Men när Irans utrikesminister är på 

besök i Stockholm accepterar 

Margot Wallström att han inte tar 

henne i hand. Hennes motivering;      

  ”Iranier hälsar tyvärr inte på 

kvinnor i hand.”  
 

Men det stämmer inte. Det är 

framförallt islamistregimen i Teheran 

som förbjuder detta. Och Wallströms 

motivering är i linje med svensk 

utrikespolitik i övrigt. 

   Efter den avvärjda terrorattacken 

mot en moské i Norge manade 

Norges statsminister Erna Solberg 

till nordiskt samarbete. Extremismen 

är gränsöverskridande och norsk 

polis varnar för svenska nazister.  

Sveriges svar? Inrikesminister 

Anders Ygeman twittrar att ”norsk 

regering bör se sig själv i spegeln!” 

 

Och när polska media rapporterar att 

en polsk-svensk man lämnar Sverige 

för Polen pga otryggheten här svarar 

justitieminister Morgan Johansson 

”att något Sverige har problem med 

så är det utländska stöldligor inte 

minst från Polen.” 
 

Efter att svenska regeringen på 

två veckor förolämpat två 

grannländer samt de iranska 

demokraterna och när 

statsministern dessutom skyller 

gängkriminaliteten på en av 

Sveriges socialt väl fungerande 

kommuner, då har vi ett välfärds-

haveri på riktigt. Och vi inser 

med vemod att regeringen inte är 

lösningen utan problemet. 
 

”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.   

 

Tänk på att världen är anlalog 

och ha en bra månad 
Lars-Olof (LO) Landin 


