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AUGUSTI 2021 NU Årgång 40 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 

Medvetandeeran  
Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” i Medvetande-

eran - i konsumismens tid när vi 

tror oss ha allt, men det är allt vi 
har. Kreaprenör bejakar ett högre 

medvetandes ständiga sökande 

efter ”det vi vet att vi inte vet”. 

STÖD VÅRT 40-ÅRIGA ARBETE 
och hjälp oss vidga den trånga 

svenska konsensuskorridoren.  

Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

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

PANDEMIN OCH 

MASSVACCINERING  

BAKGRUND 

Coronapandemin är ingen pandemi, 

utan är följden av en riktig och 
betydligt större pandemi – nämligen 

Den Metabola Pandemin. Denna 

pandemi kostar årligen 40 miljoner 

människor livet i förtid. 
   Upprinnelsen till den metabola 

pandemin ligger över 100 år bakåt i 

tiden. Då växte livsmedelsindustrin 

fram, när människor lämnade 
jordbrukarsamhället och flyttade in i 

städerna. Denna industri började 

ersätta den naturliga maten med 
raffinerade och processade livsmedel 

baserade på råvaror som aldrig 

tidigare varit dominerande i 

människors kost.    
   Huvudingredienserna var billigt 

framförädlat spannmål, socker och 

raffinerade fröoljor. Denna kost-
omläggning satte spår i människors 

hälsa genom metabol sjuklighet som 

fetma, diabetes-2, cancer, hjärtkärl-
sjukdom, demens m.m. 
 

Den metabola ohälsan blev en 

pandemi efter att amerikanska 

politiker tillsammans med det 

medicinska etablissemanget gått ut 
med kostrekommendationer i slutet 

av 1970-talet. De var i huvudsak 

baserade på pseudovetenskapliga 
teorier om animaliskt fett. Dessa 

heltokiga rekommendationer spreds 

snabbt över världen och ligger 

fortfarande till grund för det svenska 
Livsmedelsverkets kostråd.  

   Resultatet ser vi nu runt om i 

världen som en pandemi av metabol 
sjuklighet som snart kan 

diagnosticeras hos halva jordens 

befolkning och som kostar 40 
miljoner liv årligen. Ett katastrofalt 

misslyckande för det medicinska 

etablissemanget. 
 

VACCINBLUFFEN 

Ett hemligt dokument mellan 
Regeringen och Pfizer reglerar 

Statens vaccininköp. Pfizer anger i 

dokumentet att Regeringen måste 
godkänna att bolaget inte vet något 

om långtidseffekter och att det kan 

förekomma allvarliga okända 
biverkningar. Dessutom måste 

Regeringen godkänna att även om 

nya, effektiva alternativ tas fram 

måste gjorda beställningar fullföljas. 
 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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Det är logiskt att Pfizer friskriver sig 
från ansvar för framtida långtids-

effekter av vaccinering. ADVERSE i 

skrivningen ovan betyder i detta 
sammanhang inte allvarlig utan 

snarare negativ, skadlig, kontra-

produktiv. Pfizers har tydligt märkt 

sin produkt UNAPPROVED.  
 

Politikerna tar över ansvaret, och 
lägger detta på alla vaccinerade 

genom att ge vaccin  

FOR EMERGENCY USE ONLY. 
Nödgodkännande kan endast ges om 

EMERGENCY föreligger, dvs vid 

allvarlig fara och att andra 

tillgängliga botemedel saknas. Att så 
inte är fallet har vi tidigare visat i 

KreaprenörNYTTs Coronaspecial i juli, 

med hjälp av officiell statistik från 
SCB som visar att Covid-19 inte 

förorsakar någon överdödlighet. Men 

eftersom målet för politikerna inte 
tycks vara att försöka lindra effekten 

av smittan på människor utan att få 

till en infrastruktur med ett folk som 

låter sig injiceras med "what ever" 
regelbundet, har man omdefinierat 

begreppet pandemi. För att kallas 

pandemi krävs inte längre en smitta 
som förorsakar stor överdödlighet. 

Begreppet pandemi betyder numera 

istället att människor blir smittade i 
stor utsträckning. Och som bevis 

används ett test (PCR), som visar 

vad man vill att det skall visa, 

samtidigt som preparat som kan 
mildra och förhindra sjukdom 

förbjuds. Därmed har Staten själv 

skapat ett tillstånd av EMERGENCY. 
 

Regeringens stats- och socialminister 
är därmed delaktiga i de dödsfall och 

skador som vaccinet orsakar och 

kommer att orsaka. Båda har vid 
upprepade tillfällen vilselett 

befolkningen genom att påstå att 

vaccinerna är godkända och säkra. 
 

Det är således inte läkemedels-

bolagens fel att Sveriges regering i 
likhet med flera andra länders 

regeringar betalar stora summor av 

våra skattepengar för att bolagen 
ska leverera produkter som bolagen 

klart deklarerar som ofärdiga. 
 

I Frankrike har presidenten beslutat 

att införa vaccinpass, som kommer 

att göra ovaccinerade till andra 
klassens medborgare. Andra länder 

håller på att följa efter. I Sverige 

säger Anders Tegnell på FHM, att 
ett sådant beslut är omoraliskt och 

borde bygga på frivillighet. I flera 

länder närmar vi oss ett tillstånd som 
liknar inbördeskrig med stora 

mängder demonstranter på gatorna.   

 

2017 startade vi Riksföreningen 

för Metabol Hälsa. Du kan stödja 

vårt arbete att få människor att ta 
ansvar för sin egen hälsa och bli 

medlem på www.metabolhalsa.se  

http://www.metabolhalsa.se/
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1. KULTUR I FÖRFALL 

BAKGRUND 

Självbilden i Sverige som den 

förmedlas av politiker, myndigheter 

och i media är att Sverige är en 

humanistisk stormakt med 

grundmurad demokrati, hög 

jämställdhet mellan könen med 

en feministisk utrikespolitik och 

med ordning och reda i 

finanserna. 
 

Sverige har en skattekvot på 50%, 

dvs hälften av det vi svenskar 

producerar betalar vi i skatt. 

Privatpersoner betalar i realiteteten 

mer och företagen mindre än 50%. 

För världens högsta skatter får vi 

svenskar en skola, där alltfler 

ungdomar går ut med 

otillräckliga kunskaper med brist 

på kvalificerad personal för en 

högteknologisk industri som resultat, 

en sjukvård där antalet sjukhus-

platser är bland de lägsta i 

Europa och där bevisligen beredskap 

saknas att klara en ökad belastning i 

form av en något smittsammare 

säsongsinfluensa, eftersatt 

järnvägsunderhåll och ett 

postverk som havererat. 
 

Försvarsförmågan är eftersatt. 

Efter att tidigare ha haft ett av 

världens starkaste flygförsvar har 

Sverige idag en låg traditionell 

försvarsförmåga och ett i det 

närmaste obefintligt cyberförsvar i 

ett land som är helt digitaliserat och 

därmed är enkelt att oskadliggöra. 

Gränskontrollen är minimal och i 

Sverige bor det idag minst 300.000 

papperslösa, myndigheterna vet inte 

hur många. Vad vi vet dör de 

senaste åren i Sverige ca 3.000 

personer varje år med s.k. okänt 

dödsdatum (liktydigt med att 

personnummer saknas). Om 

dödligheten bland papperslösa är lika 

med befolkningen i övrigt har vi 

minst 300.000 papperslösa i Sverige.  

   I svenska media redovisas de 

senaste åren DAGLIGEN antal döda 

”i, med eller av Covid-19”, utan att 

ställa antalet i relation till någonting. 

Rapporteringen skrämmer 

befolkningen till underkastelse. 

Avvikande uppfattning bemöts med 

tystnad, censureras och/eller 

betraktas som konspiratorisk.  

   Den s.k. yttrandefriheten handlar 

egentligen om ”yttrandemöjlighet” 

som förutsätter ”yttrandeförmåga” 

och som i vårt svenska samhälle i 

mångt och mycket innebär 

”yttrandemonopol”. Den fria 

opinionsspridningen gäller främst 

massmediernas representanter.  

Den som har bestämmanderätt över 

vad som godkänns för publicering, 

tar sig också rätt att själv bestämma 

vad som inte godkänns. 

   Så lite är talet om yttrandefrihet 

och demokrati värt i dagens Sverige. 

 

 

Kulturuppropet fortsätter på nästa 

sida. 
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2. KULTUR I FÖRFALL 

VAD ÄR KULTUR? 

Kultur betyder odling. Kultur blir 
allt som hela tiden odlas i alla lokal-

samhällen i vårt land. Resultatet av 

alla dessa odlingar är de samlade 
erfarenheterna i alla lokalsamhällen, 

vilket är vår kultur som ligger till 

grund för allt vi företar oss, vad vi 

tror på samt våra lagar och regler. 
 

Kulturen är vårt paradigm (= det 
rådande mönstret), som sakta 

förändras över tid. Ibland går det fort 

– alltför fort – och det kallar vi 
paradigmskifte. Skälet varför 

föreningen Kreaprenör bildades var 

för att informera om det pågående 
mycket snabba paradigmskiftet som 

inleddes för 70 år sedan med de 

första datorerna, som följdes av en 

gigantisk digitalisering, TV m.m., 
vilket gör att vi numera inte bara kan 

förlänga, förstärka och kontrollera 

våra fysiska förmågor utan också vår 
psykiska förmåga dvs Medvetandet. 

Därför menar Kreaprenör att vi har 

lämnat Industrieran och är på väg in 

i Medvetandeeran. 
   Kulturen är allt, men det har en 

historielös Regering marginaliserat 

genom att utse en kulturminister 
med ansvar att dela ut godtyckliga 

bidrag till konst, sport och fritid. Men 

hela den övriga kulturen har ingen i 
Regeringen ansvar för. En kultur 

(=en odling) som inte vattnas, 

gödslas och rensas på ogräs 

förfaller. Det Sverige idag upplever 
är kulturens förfall beroende på 

okunskap om vad kultur är och vad 

den betyder, okunskap om hur kultur 
förändras och vad som följer av en 

alltför snabb kulturförändring (=det 

pågående paradigmskiftet).  
   Vår tids två värsta farsoter är 

historielöshet och tystnadskultur. 

Historielösheten som får oss att 

tro att det som händer nu aldrig 

har hänt förut, vilket gör att vi 

ständigt upprepar historiskt redan väl 
kända misstag, och tystnads-

kulturen som får oss att 

negligera och t.o.m. förbjuda 
oliktänkande, vilket gör att 

förändringar görs för fort eller inte 

alls och utan eftertanke. Historiskt 

leder detta till individuell och global 
ohälsa, till krig och onödigt lidande 

samt många människors för tidiga 

död.  
Se vad vi skriver ovan om 

Metabol Hälsa och om hur vårt 

immunsystem som evolutionen 
givit oss under årtusenden, 

ändras genom en total 

omläggning av kosten på mindre 

än 100 år. 

 

3. KULTUR I FÖRFALL 

VAD VI KAN OCH MÅSTE GÖRA 

Kultur är där man hör hemma. Bilden 

ovan visar ett klassiskt svenskt 

uttryck för kultur – Dalahästen – som 
alla svenskar känner igen. 
 

När vi inte längre känner igen oss 

och upplever hur vår kultur håller på 

att stjälas ifrån oss av en ny 
styrande politikeraristokrati utan 

legitimitet, är det varje enskild 

individs plikt att reagera och agera 
genom att ta personligt och 

samhälleligt ansvar.  
 

Enligt Dante Alighieri (1265-

1321) – italiensk författare, 

ämbetsman, poet och statslärd – 
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är helvetets mörkaste platser 

reserverade för dem som 
underlåter att göra något i tider 

av moraliskt förfall.  

POLITIKERARISTOKRATI UTAN 

LEGITIMITET 
I Sverige har vi idag 8 riksdags-

partier som tillsammans har endast 

250.000 medlemmar. För 40 år 

sedan hade 5 riksdagspartier nära  
2 miljoner medlemmar och 

finansierades genom medlems-

avgifter. Idag är partierna oberoende 
av medlemmar, finansieringen sker 

med skattemedel. En förvaltnings-

domstol som kan utkräva ansvar av 
Staten saknas också. Och det är värt 

att notera att det krävs ca. 300.000 

röster för att ett parti ska komma in i 

Riksdagen. De nuvarande 8 riksdags-
partiernas medlemmar skulle således 

inte räcka för att få in ett enda av de 

nuvarande riksdgaspartierna i 
Riksdagen.  

 

Denna politikeraristokrati med 

lejda tjänstemän, som numera 
också är utan tjänstemanna-

ansvar håller på att stjäla vår 

kultur. Det måste vi ändra på.   
 

LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 
 

  
 

Bara dårar och fyllon ler på bild. 
(Gammalt svenskt ordspråk). 
 

 

I Sverige har rapporter om 270 

dödsfall i samband med vaccinering 
mot Covid-19 inkommit till 

Läkemedelsverket och lite över 4000 

övriga allvarliga biverkningar.  
   SVT informerade 31 juli om "ett 

kryphål" som gör att omyndiga kan 

vaccineras mot vårdnadshavarens 

vilja. Men, vem bär ansvaret om den 
omyndiga skadas av vaccinet om det 

givits trots att vårdnadshavaren sagt 

nej?  
Kryphålet tycks baserat på 

vaccinationspersonalens snabba 

bedömning av den omyndiges 
mognadsgrad. Känner ungdomarna 

till omfattningen av vaccinskadorna? 

Inte lär de få veta det av SVT i alla 

fall. 

 
Ha en bra månad hälsar 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna i mail till 

kreaprenor@ebc.se  
eller på Facebook 

https://www.facebook.com/krea

prenor 
 

I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 
förening, företag och organisation i 

hela EU för många miljarder, för att 

komma åt de globala företagens 

integritetsintrång, meddelar vi att vi 
spar uppgifter som du själv meddelat 

oss som e-post, tel.nr., önskemål 

och uppgifter om gåvor och 
betalningar du gjort.   
 

Vill du inte ha KreaprenörNYTT 

skicka e-post till 

kreaprenor@ebc.se med ett 

tydligt ”Nej tack”. 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/kreaprenor
mailto:kreaprenor@ebc.se

