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MARS 2023 / Årgång 42 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 

Medvetandeeran  
Sprider kunskap om vad som 

verkligen händer med vår kultur. 
Kreaprenörer bejakar ett högre 

medvetandes ständiga sökande 
efter ”det vi vet att vi inte vet”. 

STÖD VÅRT 42-ÅRIGA ARBETE 
och hjälp oss vidga den trånga 

svenska konsensuskorridoren.  
Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND.   
 

***************************** 

              Årgång 42  

   I DETTA MARSNUMMER 
* FRAMTIDEN – vet vi mest om ! 

* SVT – kan Lula lita på, men kan vi? 

* VÄRSTA FARSOTEN - historielöshet 

* KAMPEN – kring Östersjön 

* SEYMOUR HERSH – tala sanning 

* LOLRedaktionen–alla framåt march ! 

 

 

 

 

 

 

FRAMTIDEN  
Den vet vi mest om, den har vi haft 
hela tiden. Historien kom till först 

senare. 
 

Om historien kivas de flesta och 
många tycks känna till allt mindre 

om den. Historielösheten är den 
absolut värsta farsoten, som får de 
historielösa att tro att allt som 

händer nu aldrig har hänt förut. 
 

När det tvärtom är så att allt som 
händer nu och i framtiden har hänt 
förut, bara med andra 

förutsättningar. 
 

Kulturgruppen i Kreaprenör har 
bjudit in Per Ewert, som skrivit 

boken ”Landet som glömde Gud”, till 
ett möte i Stockholm 17 mars kl 16-

18. Vi vill diskutera med honom hur 
vi ska få Sverige ur krisen. Vi tror att 
lösningen kan vara att borsta av och 

finna ny funktion för de ideal som 
Sverige under 1900-talet 

systematiskt har förpassat till 
historiens skräphög. Främst 
socialdemokraterna har velat ersätta 

GUD med statsindividualismen. Tiden 
är nu kommen menar Per Ewert att 

utvärdera projektet. 
 

Vill du vara med på mötet i 
Stockholm den 17 mars anmäler 
Du ditt intresse till 

kreaprenor@ebc.se     
 

Läs också Kreaprenörs program 
hur vi ska ta Sverige ur krisen 
https://www.creapreneur.se/files/Kulturdialogen/kulturarb

grprapporthotenmotvrdemokratiochfrihet.pdf 

 

 

 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.creapreneur.se/files/Kulturdialogen/kulturarbgrprapporthotenmotvrdemokratiochfrihet.pdf
https://www.creapreneur.se/files/Kulturdialogen/kulturarbgrprapporthotenmotvrdemokratiochfrihet.pdf
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I fyra år fick Brasiliens förre 

president Bolsonaro utstå kritik, 
varenda dag, medan det gick bra för 

Brasilien. Nu ser det ut att bli precis 
tvärtom, media lovordar den nyvalde 

presidenten Lula medan brassarna 
blir fattigare, friheten begränsas och 
brottslingar går fria.  

 

SVT KAN LULA LITA PÅ ! 
I programmet Utrikesbyrån i SVT  
hade undertecknad det tveksamma 

nöjet att lyssna på när fyra 
”Brasilienkännare” med exakt samma 
uppfattning, samtalade. Programmet 

gick ut på att en pratade medan de 
andra nickade instämmande.  

Man gav tittarna besked om  
a) att det var Bolsonaro-anhängare 
som vandaliserade byggnader i 

Brasilia 
b) att Lula var oskyldigt dömd av en 

korrupt domare och nu frikänd 
c) att Bolsonaro sitter i Florida och 
planerar en statskupp tillsammans 

med Trump samt den gamla klyschan 
d) att Lula räddade 30 miljoner 

brassar från fattigdom.  
 

När en lögn upprepas tillräckligt ofta 
tror många att den måste vara sann. 

I programmet fick man också 
veta att Lulas största problem är 
att han inte kan lita på polisen! 

Nej, han har definitivt andra 
problem. Det är tittarna som inte 

kan lita på SVT!  
 

 

 

 
 

 
 
Inget sades om de 800 politiska 

fångarna, som sitter i Brasilia utan 
rättshjälp. Inte heller om att Lula ”is 

back in business” och köper röster i 
kongress och senat. Inget sades om 
censur & förföljelse av oliktänkande. 

Inte ett enda försök gjordes att 
analysera den politik Lula kommer 

att föra. Inflation, räntor, BNP, 
investeringar, budgettak, skatter, allt 
pekar åt fel håll. Vad kan det leda 

till?  
 

Alltfler brassarna köper dollar och ser 
sig om efter jobb utomlands. 

Eftersom  
a) det som ovan behandlades i förra 

krönikan tar vi oss an  
b) är Lula verkligen frikänd? Han 
dömdes i tre instanser. Domare 

Moro, kritiserad i programmet, 
dömde i första instansen. Hur mycket 

man än ifrågasätter Moro återstår 
ytterligare 2 instanser med totalt ett 
40-tal domare involverade. Samtliga 

dömde till Lulas nackdel och 
kryphålen tog så småningom slut. 

Det fanns helt enkelt inga fler tvivel.  
    Då strök Lulas kompisar i HD ett 
pennstreck över alla domslut med 

hjälp av ett ”nyuppfunnet” kryphål: 
domstolen i den första instansen 

(Moro) låg i fel stad! En mer krystad 
förklaring finns inte. Lula är alltså 
inte frikänd och processerna mot 

honom kvarstår. Men domstols-
arbetet börjar om i en ny stad.  
 

Lotten, Torsten och andra i SVT, som 

kallar sig ”Brasilienkännare” kan men 
inte lita på.  
 

Skriver vår utsände i Brasilien 

Björn Rasmusson  
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VÄRSTA FARSOTEN –  

ÄR HISTORIELÖSHETEN  

Den får oss att tro att allt som 

händer nu aldrig har hänt förut. 
Faktum är att allt som händer nu har 

hänt förut, men bara med andra 
förutsättningar.  
   När vi inser det slipper vi att 

upprepa tidigare generationers 
misstag. Dessutom är det vägen till 

fred, eftersom världshistorien är en 
enda lång rad av krig.  

    
 En bild från Stockholm 1521. 

Gustav Vasa gjorde sedan en Swexit 
ur Kalmarunionen, dåtidens EU.  

Karl XIV Johan tog Sverige ur kriget 
och ordnade fred i 200 år. Nu skickar 
Regeringen svenska vapen till 

Rysslands fiender för att få in oss i 
kriget igen, nu när det är mycket 

enklare för illasinnade att ordna ett 
nytt blodbad i Stockholm. 
 

KAMPEN KRING 

ÖSTERSJÖN 
Sverige och Danmark krigade om 

makten i Östersjön i 800 år under 
förra millenniet. Sverige blev 

protestantiskt under 1500-talet, när 
konungariket Sveriges förste kung 
Gustav Vasa gjorde sin värste fiende 

katoliken Kristian Tyrann till sin och 
landets huvudfiende. Kampen pågick 

till 1812, när Karl XIV Johan blev 
kung och ordnade fred i Norden.  

En sak som skiljer Danmark och 

Sverige på senare tid är att i 
Danmark har man tillåtit diskussion 

och kritik om invandringen. Men 
resultatet har blivit ungefär lika 
dåligt. I Sverige har politikerna 1975 

beslutat att landet ska vara 
mångkulturellt. Ett sådant beslut 

togs inte i Danmark, men 
invandringen ökade kraftigt ändå 
1983. 
 

Under senare delen av 1900-talet var 
Sverige mycket framgångsrikt 
industriellt, medan Danmark mest 

sysslade med jordbruk. (Vår 
kommentar: Detta gjorde att 

Danmark har sett till att landet har 
en hög självförsörjningsgrad, vilket 
inte Sverige har.) Sverige fick känna 

sig internationellt med att göra 
affärer vitt och brett med alla länder. 

Man såg upp till USA och speciellt 
”smältdegeln”, ”the big apple” New 
York. Det fungerade ett tag, men hur 

ser det ut nu frågar Mikael Jalving, 
journalist och krönikör i 

Jyllandsposten. Han har just givit ut 
en bok om det svenska folkkynnet 
genom historien.   
 

Idag finns inte längre någon plan 

för hur Sverige ska se ut, säger 
Jalving i en intervju i SwebbTV. 

Ni ville bli som Amerika men blev 
som Afghanistan, säger han. 
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SEYMOUR HERSH´s 

TREENIGA SANNING 
I denna artikel analyserar Scott 

Ritter, fd vapeninspektör anställd av 
FN, betydelsen av den berömde 

grävande journalisten och Pulitzer 
Prize vinnaren Seymour Hersh's 
artikel om USA's ”Act of war” mot 

Ryssland och Tyskland. Ritter kallar 
Hershs Nord Stream artikel för ”hans 

viktigaste artikel någonsin”. Hersh 
har med sin artikel avslöjat 
sanningar som kan få både 

presidenten och EU på fall, och ge 
världen en annan bild av Ryssland.    

Vår kommentar:  

På presskonferensen i Washington, 
där president Biden talade om att 
USA skulle förstöra Nord Stream II  

(100% ägt av Ryssland och ej tagen i 
bruk) var Tysklands förbundskansler 

Sholz närvarande - utan att 
protestera. När de sedan sprängde 
gasledningarna förstördes Nord 

Stream II bara till hälften (en av två 
ledningar) medan Nord Stream I 

(51% ryskt och 49 % tyskt) 
förstördes helt (båda ledningarna).  

Krigshandlingen är alltså lika 

mycket riktad mot Tysklands och 
därmed hela EU's ekonomi. 

 
Gör inte detta USA  
till en terroriststat? 

Eftersom svenska flottan städar upp 
efter NORD STREAM sabotagen, 

hittar man naturligtvis bl.a. den 
laddning som inte detonerade och 

vet då att den inte är rysk. När man 

inte vill avslöja vad man hittat blir 
man i ett ryskt perspektiv en fiende. 

Är det därför som säkerhetsläget 
bedöms som extra känsligt? 

 

När intervjuaren tackar Hersh för 

hans modiga artikel, svarar Hersh: 
“Vad är det som är så modigt med 
att tala sanning? Vi är skapade för 

att tala sanning!” 
 

Läs Scott Ritters artikel om 
Seymour Hersh´s treeniga 

sanning här 

https://www.scottritterextra.co
m/p/seymour-hershs-trinity-of-

truth  

Läs också Förbundskanslern 
anklagad i Tyskland för att ljuga 
om sprängningen av NORD 

STREAM (Newsvoice) 

https://newsvoice.se/2023/02/scholz-
anklagad-nord-stream/ 

Sun Tzu  

Känd kinesisk general, militär-

strateg, författare och filosof.  
”Om du känner dig själv, men inte 

fienden, för varje seger du fått 
kommer du att drabbas av ett 
nederlag.” 
 

Värt att begrunda när du läst 
detta anförande: 
https://newsvoice.se/2023/02/

president-vladimir-putin-arstal/ 
 

https://www.scottritterextra.com/p/seymour-hershs-trinity-of-truth
https://www.scottritterextra.com/p/seymour-hershs-trinity-of-truth
https://www.scottritterextra.com/p/seymour-hershs-trinity-of-truth
http://9ts3.mjt.lu/lnk/AWsAAA8No3UAAAAAAAAAAAIJAJUAAAAc61QAAAAAAAwntwBj8rUjcd-5EQY0QPmxNNJYA4JwNgAMMcI/2/9W_tXn9KlHsZ4m6l87vu7w/aHR0cHM6Ly9uZXdzdm9pY2Uuc2UvMjAyMy8wMi9zY2hvbHotYW5rbGFnYWQtbm9yZC1zdHJlYW0v
http://9ts3.mjt.lu/lnk/AWsAAA8No3UAAAAAAAAAAAIJAJUAAAAc61QAAAAAAAwntwBj8rUjcd-5EQY0QPmxNNJYA4JwNgAMMcI/2/9W_tXn9KlHsZ4m6l87vu7w/aHR0cHM6Ly9uZXdzdm9pY2Uuc2UvMjAyMy8wMi9zY2hvbHotYW5rbGFnYWQtbm9yZC1zdHJlYW0v
https://newsvoice.se/2023/02/president-vladimir-putin-arstal/
https://newsvoice.se/2023/02/president-vladimir-putin-arstal/
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NORDISKA FÖRENINGEN NNMH 

www.nnmh.se 
2017 var Kreaprenör med att grunda 

Riksföreningen för Metabol Hälsa 

(RMH) för att sprida kunskap om 

sambandet mellan naturlig näring 

och metabola hälsa. Föreningen Nordic 

Nutrition Council bildades i juli 2015 för 

att värna om rätten till naturlig hälsa och 

sprida kunskap om näring och nutrition. 

Genom samgående 2023 mellan dessa 

båda föreningar förstärks möjligheterna 

att nå ut brett i Norden för att påverka 

samhälls-utvecklingen till ökad naturlig 

och metabol hälsa samt bistå individer 

med en kunskapsbas för att ta ansvar för 

sin egen hälsa. Den sammanslagna 

föreningen har namnet Nordiska 

föreningen för Naturlig Näring och 

Metabol Hälsa (NNMH).  
 

Bakgrund till metabol ohälsa 

Tillstånd av ohälsa kopplad till kost och 

livsstil orsakar 40 miljoner förtida 

dödsfall årligen, vilket är hälften av alla 

dödsfall i världen. Uppskattningsvis 3 

miljarder nu levande människor uppvisar 

de första sjukdomssymptomen som 

viktökning och störningar av 

blodsockernivån. Vid förra sekelskiftet 

svarade metabol sjuklighet för endast en 

tiondel av alla dödsfall.  
 

Precis som övriga västvärlden har 

Sverige drabbats hårt av snabbt 

tilltagande metabol sjuklighet som 

anstränger sjukvårdsresurserna och 

bidrar till förtida död och lidande. Detta 

tillstånd går att ändra genom 

kunskapsförmedling, ändrad  politik och 

livsmedelsproduktion samt vår syn på 

hälsa och livsstil.  

Frågor vi ställer: Vem har ansvar för 

hälsa? Hur skapar och behåller man 

hälsa? Vad är sambandet mellan det vi 

äter och vår livsstil och hur mår vi och 

fungerar över tid? Vad kan individer och 

samhället göra för att bryta det negativa 

mönstret och skapa en fiskare 

befolkning? 
 

NNMH vill verka för att saklig och 

evidensbaserad information sprids om 

hälsofrämjande kost, näring och livsstil 

såväl till individer som till media, 

företag, vård, beslutsfattare och skolar 

genom att: 
 

1. Öka kunskapsbasen genom att 

sprida information om hälsa och 

kosthållning byggd på resultat från 

relevant och grundligt utvärderad 

forskning, samt kunskap om människans 

kost under evolutionen. Vi granskar den 

senaste forskningen och förmedlar den 

vidare för att driva på utvecklingen till en 

sundare och mer hållbar livsstil som 

höjer nivån av hälsa och skapar 

förutsättningar för kommande friskare 

generationer. 
 

2. Förändra rådande hälso- och 

sjukvårdssituation genom att 

tillhandahålla evidensbaserad 

information för ökad förståelse av hur 

kost och näring kan bidra till metabol 

hälsa. Vi anser att det är viktigt för alla 

som arbetar inom vården att ha kunskap 

om naturliga läkeprocesser samt om hur 

kost och livsstil påverkar oss. NNMH vill 

bidra till en hälsovård där grundproblem, 

och inte bara symtom på kroniska 

sjukdomar behandlas. En vård med 

fokus på naturlig hälsa som minskar 

risken för livsstilsrelaterad ohälsa och 

långvarig sjukvård, vilket sparar stora 

resurser i samhället. 
 

3. Verka för en sund hantering av 

skattemedel i hälsofrågor genom 

förebyggande friskvård. Det finns stora 

http://www.nnmh.se/
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samhällsekonomiska besparingar att 

göra. Vi förväntas vara yrkesverksamma 

längre upp i åren och då är det en 

förutsättning att vi håller oss friska. I ett 

samhälle där allt fler är naturligt friska 

ökar livskvaliteten,.Företagen och den 

offentliga sektorn får högre produktivitet 

och staten får lägre kostnader för ohälsa. 

Målet är att vi skall vara friska tills vi dör 

naturligt av ålder. 
 

4. Verka för fri tillgång till 

näringsämnen, örter och andra 

hälsofrämjande naturliga ämnen i 

relevanta och säkra doser. Allt fler 

naturliga säkra närings- och växtämnen 

klassas som läkemedel och blir därmed 

otillgängliga. Exempel på sådana 

läkemedelsklassade ämnen i Sverige är: 

5-hydroxytryptofan, glukosamin och 

örter som mariatistel och munkpeppar. 

Dessa ämnen har i praktiken förbjudits i 

Sverige för att de är verkligt effektiva för 

hälsan och kan ersätta vissa läkemedel. I 

övriga Europa hanteras dessa ämnen 

som kosttillskott. 
 

5. Vara en plattform för alla som 

arbetar för att öka förståelsen för 

naturlig hälsa med ett funktions-

medicinskt perspektiv. Vi vill att alla ska 

ha tillgång till den kunskap och de medel 

som behövs för att förbättra sitt eget, 

sina barns och i förlängningen hela vår 

världs hälsotillstånd. Hur vi väljer att 

leva våra egna liv påverkar direkt och 

indirekt alla andras liv i dag och i 

framtiden. 
 

NNMH:s slutmål är en stabil 

plattform av naturlig hälsa nu och 

för framtida generationer på en bas 

av kunskap om människans 

metabolism och näringsbehov.  

Välkommen att tillsammans 

med oss skapa en naturligt 

frisk framtid! www.nnmh.se  

LOLRedaktion -  

Laugh Out Loud 

Mot avgrunden framåt mars(ch)! 

Sveriges förmåga att ordna mat – 

försörjningsgraden – är 40%. 
Underhåll av vägar och järnvägar 

sköts efter principen ”börja när 
det rasar”. Polis och Migrations-

verk kan inte längre upprätthålla 
lag och ordning. Försvaret och 

Energisystemet är nedmonterat.  
Många makthavare döljer 

sanningen och beskriver 
konstigt nog allt som hållbart. 

 

SVENSK UTRIKESPOLITIK 

Sveriges utrikespolitikär en märklig 

blandning av högstämd retorik om 
demokrati och ryggradslös 

anpassning till regimer som är allt 
annat än frihetliga. Det skriver Per 
Bauhun i tidningen FOKUS 8 febr 

2023. Jämför samma svenska 
politikers uttalanden före och efter 

en plötslig omsvängning från absolut 
NEJ till NATO till absolut JA till NATO. 
Känslomässiga utspel om sånt som 

är absolut oacceptabelt vänds senare 
till att man i praktiken finner sig i 

sakernas tillstånd.  
 

Insikten om skillnaden mellan 
läpparnas bekännelse och en senare 
180-graders sväng i praktiken skapar 

också en stingslighet för hos samma 
kappvändare. Man tar illa vid sig när 

kritiker jämför den tidigare moraliska 
retoriken med den efterföljande 
kompromissviljan och menar att 

kritikerna utgör ett större problem än 
den egna undfallenheten.         >>> 

http://www.nnmh.se/
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>>> Man tänker på Gustav V:s 

frustration över Torgny 
Segerstedts angrepp på Adolf Hitler 

under andra världskriget. Då var det 
Segerstedt och inte Hitler som 
hotade oss.  
 

Baltutlämningen till Sovjetunionen 

1945-46 är ett annat exempel. 
Dåvarande utrikesministern Östen 

Undén hävdade att Sovjet var ett 
rättssamhälle och att kritikerna drevs 

av hatkänslor. Samme Undén 
upprördes över att Raoul 
Wallenbergs anhöriga ansåg att 

Sovjets utrikesminister Andrej 
Vysjinski ljög – samme man som 

varit Stalins åklagare i Moskva-
processerna på 1930-talet, 
 

Dåvarande handelsminister Ann 
Linde och hennes kvinnliga 

medlemmar i delegationen till 
Teheran sågs klädda i slöjor och 

städrocksliknande ytterplagg som 
anbefalls av islamiska republiken, när 
Sveriges utrikespolitik påstods vara 

feministisk. Även Linde anklagade 
kritikerna för främlingsfientlighet. 

Nuvarande stats- och utrikes-
ministrar anklagar kritiker som hängt 
en docka föreställande Turkiets 

president för att de hindrar Sverige 
från att komma in i NATO. Här har vi 

ytterligare en variant av Stockholms-
syndromet, när politikerna försvarar 
sin undfallenhet med att  

demonstranterna är ansvarslösa. 
 

I många länder, där kulturen präglas 
av andra värderingar än de som 

kommer till uttryck i barnböcker som 
Bamse, tolkas eftergifter som 

svaghet och varje undfallenhet 
besvaras med nya krav. Därför sitter 
Dawit Isaak kvar i eriteranskt 

fängelse efter mer än 20 års svensk 
tyst diplomati. 

 
För att få på plats vad man med ett 
samtida modeord kallar en ”hållbar”  

utrikespolitik måste politikerna inse 

att värna Sveriges intressen handlar 
om mera än att slå vakt om en bit 

jord med tillhörande näringsliv. Det 
handlar om att stå upp för de 
principer som rättfärdigar ett försvar 

av landets intressen från första 
början – principer om individuell och 

samhällelig frihet och ett 
demokratiskt system inom vilket 
friheten kan omsättas i politik. 
 

En sådan principfasthet låter sig inte 
förenas med konflikrädsla och 
anpassningsvilja. Varje gång man i 

ord eller handling ber om ursäkt för 
yttrandefriheten inbjuder man till att 

göra denna frihet förhandlingsbar. 
Istället för att skydda en samhälls-
ordning bidrar man till att under-

gräva de värden som gör samhälls-
ordningen skyddsvärd.        
  

    
          ”Ha en bra månad” 

        Lars-Olof (LO) Landin 
 

Kommentera gärna till  
kreaprenor@ebc.se 
eller på Facebook 

www.facebook.com/kreaprenor  
 

Stöd vårt arbete att ta ansvar för 
vår kultur? Betala frivillig 

årsavgift 200 kr eller ge en gåva 
till plusgiro 231666-9. 
www.creapreneur.se/Bli-

medlem.html 
 

Vill Du INTE få KreaprenörNYTT i 
fortsättningen skickar Du ett ”nej 
tack” till kreaprenor@ebc.se 

mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.facebook.com/kreaprenor
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
mailto:kreaprenor@ebc.se

