KREAPENÖR PROJEKTET
MÄNNISKANS EXISTENS
Anmäl intresse för kommande
möten i projektet och till årsmöte
planerat till 22 maj med stor
reservation för hur situationen är
då i landet;
http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html
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Årgång 39

PERSONLIGT FRÅN
REDAKTÖREN OM
MÄNNISKANS EXISTENS
På senare tid har ni läsare, som vi
adresserar med KreaprenörNYTT, och
jag personligen, haft tid att begrunda
Coronakrisens härjningar. Och ingen
av oss är opåverkade.

Kreaprenör®nätverksallians 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.

A New World Is Being Born:
What Will It Be? Den amerikanske
redaktören Paul Craig Robert
(PCR), som skrivit artikeln nedan,
har insikter om USA, som jag inte
har.

”Ty inte mot sanningen förmår vi
något, utan för sanningen.”

Men Lars Bern har de senaste åren
satt mig på spåren vad gäller den
officiella lögnen ”att globalism och
”free trade” är bra för oss alla”. När
det för det första inte är ”free trade”
utan riggade system som gör rika
ännu rikare. Och när det finns
mängder av förlorare och nu hela
länder med hårt arbetande
medborgare, som får sina livsverk
raserade och som kompensation
erbjuds att bli ännu mer belånade för
att vi tillsammans ska hjälpa
samhället ur nästa globala haveri.

2:a Korintierbrevet 13:8

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Årsavgift (2020) 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html

FÖR ÖVRIGT i sann GDPR-anda.
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
KreaprenörNYTT maila ”Nej tack”
till kreaprenor@ebc.se så stryks du.

Jag skrev ner mina samlade tankar
under några dygn, som vi
publicerade i senaste April Extra
KreaprenörNYTT.
>>>

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

1

Det gjorde jag genom att gå igenom
mina noteringar och sparade artiklar
från de senaste 4-5 åren.

PROJEKT METABOL HÄLSA
ANSVAR FÖR EGNA HÄLSAN

I Riksföreningen för Metabol
Hälsa www.metabolhalsa.se har
Kreaprenör varit med om att starta
en folkrörelse för att sprida insikten
om betydelsen att ta ansvar för den
egna hälsan. Idag närmar vi oss
3000 intressenter, givare och
betalande medlemmar.

Jag jämförde Trumps kaotiska
personliga beteende med
Coronavirusets opersonligt
smittsamma framfart och kom fram
till att Trumps alternativa
sanningar kanske ändå har det
goda med sig, att han vågar utmana
och avslöja riggade system, döende
institutioner och globala avtal som
tjänat ut, på samma sätt som
Coronaviruset har avslöjat det
globala samhällets totala skröplighet.

DEN NYA MEDICINEN
Ny teknik revolutionerar människors
syn på hälsa. När kyrkans församlingar blev kommuner och landsting
på 1860-talet i Sverige, förlorade
prästerna sitt monopol på utbildning
och lärarnas status växte. När sedan
ny medicin förlängde medelåldern
under 1900-talet ökade läkarnas
status. Men i takt med att gemene
man vet mer och mer på olika
områden, inte minst vad gäller
hälsa, randas en ny tid. Det duger
inte längre att läkare testar knänas
funktion med en liten hammare,
eller använder stetoskop som
fortplantar ljud från munstycket till
läkarens öron för att lyssna på hjärta
och lungor. Vi nöjer oss inte längre
med läkemedelsindustrins universallösning ”one ill, one pill”.

Läs själv PCRs artikel
www.paulcraigroberts.org/2020
/04/07/a-new-world-is-beingborn-what-will-it-be/ , som
bekräftar en del av vad Lars Bern sa i
”sitt tal till nationen” den 2 april
youtu.be/Ul7nv5QcAw0 om
Metabol Hälsa och Corona.
Om ni inte tycker att jag har kommit
snett, anser jag att vi tillsammans
kunde göra något av de insikter vi
samlat så här långt och i projektet
Människans Existens behandla frågan
hur vi i västerlandet står upp för våra
hittills så framgångsrika kristna ideal
utifrån olika aspekter.
Jag ser fram emot att få din åsikt

2006 arrangerade Kreaprenör
konferensen Samhälsa på World
Trade Center i Stockholm – om
nytänkande inom medicinen. >>>

om detta hälsar er redaktör

Lars-Olof (LO) Landin
E-posta lo.landin@ebc.se
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processer. Det är ständigt miljontals
processer igång, som påverkas av
strålning, mentala trauman, toxiner
m.m. Frekvensmedicinbehandling
syftar till att återställa naturliga
balanser i kroppens energisystem.

Huvudtalare på konferensen 2006
var Thomas Aksnes, då ung norsk
forskare i ett ämne som knappt fanns
eller i varje fall inte var erkänt –
kvant- eller frekvensmedicin.

COVID-19
- Vi har lösningen inom oss Sedan vi lyssnade till Thomas Aksnes
i Stockholm 2006 har han fortsatt att
utveckla sina högteknologiska
undersöknings- och behandlingsmetoder med företaget Health
Optimizing, som idag har klienter
på 5 kontinenter.

Han berättade om hur den nya
medicinen utmanar skolmedicinen
med effektiva och icke invasiva
undersökningsmetoder, synbarligen
utan biverkningar.
Han berättade om hur det under
en demonstration av frekvensapparatur på ett sjukhus kom in en
flicka med förmodad, akut blindtarmsinflammation. Mamman och
flickan godkände att han fick göra en
frekvensmedicinundersökning inför
samtliga där församlade läkare.
Undersökningen visade att det
rörde sig om en kraftig urinvägsinfektion. En läkare på sjukhuset
medgav då att 30% av alla blindtarmar som opereras bort inte var
inflammerade. Men ingen hade sagt
något tidigare, och patienterna fick
efter operation antibiotika, som tog
bort den verkliga orsaken till
inflammationen. Om man med ny
teknik kan avstå från ett stort antal
operationer bara på detta sjukhus,
borde väl ingen vara ointresserad?

Health Optimizing specialiserar sig på
att identifiera bakomliggande hälsofaktorer i grunden, samt likaså
kroppens immunförsvar och dess
självläkande förmåga. Idag har man
en databas med data från 600.000
behandlingar.
Företaget får klienter på rekommendation och har kunnat arbeta
under radarn. När Covid-19
influensan blivit en global pandemi,
går företaget ut offentligt och
presenterar vad man kan bidra med.
Health Optimizing tror sig dels kunna
stärka immunförsvaret mot COVID19 dels stoppa viruset vid svåra fall
med frekvensmedicinsk behandling.
De har nu kontakt med sjukvården i
flera länder inklusive Italien och
erbjuder sig att utan ersättning
starta kliniska prövningar. I dagsläget ser det ut som att minst 7
sjukhus kommer att inleda
prövningar. KreaprenörNYTT
fortsätter att rapportera, när vi
har mer information.

Thomas Aksnes beskrev frekvensmedicin som läran om kroppens
cellkommunikation och att
cellerna avger elektromagnetisk
resonans. Hjärnan läser av alla
kroppens signaler och initierar olika
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sändarmasterna är däremot
energitätheten hög och tekniker som
jobbar i sådana miljöer måste vara
mycket försiktiga.

ÄR 5G FARLIGT ?
Kreaprenören Mats Ensér reder ut
begreppen.

Radar- och mikrovågsugnfrekvenser
kan hetta upp och skada celler i
levande organismer. Därför varnar
man för att hålla en mobil nära
kroppen och rekommenderar att vi
använder handsfreeutrustning.
Varningarna handlar bara om skador
från uppvärmning s.k. termiska
effekter.
Ju högre frekvenser vi använder
desto större del av signalen, som
träffar kroppen, tas upp av kroppen.
5G går i första fasen från 2.4 GHz
upp till 3,6 GHz. Det är kanske
inget stort steg, men kroppen
dämpar mer och tar därför upp
större del av signalen.

Diskussionerna handlar framförallt
om biologiska effekter av pulsade
signaler vid olika frekvenser.

Andra fasen för högre datahastighet skall använda 26 GHz.
Därefter 60 GHz. Nu börjar man
närma sig s.k. millimetervågor och
där upptas nästan hela signalen i
huden. 60 GHz används också som
vapen för att få en folkmassa att
retirera. Den som träffas upplever en
intensiv smärta i huden. Dessa vapen
har s.k. Array Antennas med vars
hjälp den smärtsamma strålen kan
riktas mot en speciell person i
folkmassan. Samma riktningsteknik
ingår i 5G-tekniken för att med
relativt svaga sändare kunna nå
precis den mobil man vill - men
tyvärr också den person som håller i
mobilen. Signalstyrkorna är små,
varför det inte blir fråga om någon
brännande känsla.

Radiovågor av typen StockholmMotala på långvåg går rätt igenom
hus, växter och levande kroppar, dvs
avger ingen energi som tas upp av
kroppen. Avges ingen energi
påverkas vi inte.
Vid ökande frekvens börjar en
människokropp dämpa signalerna
och ta upp energi, dvs kroppen
påverkas på något sätt. När
radarteknik och mikrovågsugn kom
insåg man att de frekvenser som
användes kunde skada kroppen
ordentligt. Ja till och med koka
vävnader i kroppen. Det är också
själva syftet med en mikrovågsugn,
men det är mat man vill värma.
Dagens trådlösa teknik av typen 3G,
4G och WIFI använder ungefär
samma frekvenser som radar och
mikrovågsugnar c:a 2.4 GHz, men
mobilerna använder naturligtvis
mycket lägre effekter. Nära

Men
Nu till det intressanta. En mängd
forskningsresultat har bekräftat att
det inte är fråga om endast termisk
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påverkan på våra kroppar. Vid
signalstyrkor på bara en tusendel av
de idag tillåtna gränsvärdena visar
sig pulsade mikrovågor (=digitala
signaler) påverka på våra celler på
en mängd olika sätt. DNA skador,
oxidativ stress m.m. är vad man har
upptäckt.

Rapporten görs av folk från Telekomindustrin.

Forskningen har definitivt falsifierat
Telekomindustrins påstående att det
inte finns någon sådan påverkan.
Antalet studier är överväldigande och
motståndet mot dessa fullskaliga
experiment mot allt levandes
livsvillkor växer. Men etablissemanget håller emot.

- Men mamma, Telekomindustrin
säger att jag får leka med den här.
Hemma gör vi så här, säger Mats
Ensér;
WIFI är bara på när det behövs.
Effekten är nedställd på minimum,
BEACON intervall på max. Den är rätt
korkad den där tekniken - 10 gånger
i sekunden dygnet runt sänder
stationen ut info om vad den heter.

Några få länder har faktiskt infört ett
moratorium mot 5G. Påverkan finns
dock redan med de system vi alla
använder idag. Googla in på
www.stralskyddsstiftelsen.se
där det finns referenser till all
forskning.
Ser vi till vårt eget land duckar
Strålsäkerhetsmyndigheten. Den
har ansvar för vår säkerhet inom två
områden 1) Joniserande strålning
(= radioaktiva prylar) och 2) ickejoniserande strålning (=all annan
strålning). Den har en budget på 300
MSEK och bränner hela slanten på
1) joniserande strålning, dvs
kärnkraft och annan användning
inom t.ex. sjukvården.

Mobiltelefonerna stänger vi av på
kvällen, säger Mats. De bästa
dagarna är de, när vi glömt att
slå på dem igen!

Inom 2) det icke-joniserande
området, som de senaste fyrtio åren
har formligen exploderat med all
trådlös teknik, gör Strålsäkerhetsmyndigheten ingenting.
Nej, ingenting var kanske orättvist.
Häromåret kom det faktiskt ut
rekommendationer kring solarier.
Och varje år beställs en rapport som
slår fast att all sådan ny forskning är
undermålig.

Ett klokt råd till sist - dra ur
sladden ibland.
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LOL-Laugh Out Loud
LOL-redaktionen kommenterar
händelser av såväl enorm som
ringa betydelse. Överensstämmer
något med verkligheten upplever
vi t.o.m. själva det som konstigt.

NYHETER OCH TIPS
I CORONATIDER

SVENSK KATASTROFBEREDSKAP

MUSÈET STÄNGT - ÄNTLIGEN ENSAM

IKEAs INSATS I CORONATIDER

Ta hand om dig tills vi får ses igen.
Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera i mail till oss eller
på våra Facebook sidor
https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/metabolhalsa
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