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Kreaprenör®nätverksallians i 

Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” eller ”det vi vet att 

vi inte vet” - i konsumismens tid när 

vi har allt, men allt är allt vi har. 
 

STÖD VÅRT 40-ÅRIGA ARBETE 

och hjälp oss vidga den trånga 

svenska Åsiktskorridoren.  

Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

Pågående projekt 
Välkommen att delta i projektet 

Hotet mot Människans Existens – 

och bidra till att stärka samhällets 

drivkrafter, när samhället inte längre 

klarar av omsorgen om det 

gemensamma och inte längre står 

upp för våra tidigare så framgångs-

rika kristna värderingar.  

Läs mer om projektet här: 

https://www.creapreneur.se 

PROJEKTManniskans-existens.html  

VIRUS OCH HYSTERI SMITTAR 

Vi påminns många dagligen om 

att vi lever i pestens tid. Men vi 
kanske snarare borde kalla tiden 

vi lever i för lögnens tid, 
eftersom de hysteriska skriken 
”vargen kommer” inte besannas 

och vi dessutom har undanhållits 
information vi borde ha fått. 
 

I den dagliga rapporteringen om 

döda med virus Covid-19 har inte 
framgått att det inte är någon 

överdödlighet i landet. De flesta 
svenskar tror det, efter att ha blivit 
informerade i tidningar, TV och 

Radio, att folk dör i onormal mängd.  
 

Att 50% av dem som dött i Sverige 
har haft särskilt boende och 25% har 

haft hemtjänst, dvs att 75% av dem 
som dött har varit gamla människor, 
ofta över 80 år, har först i mitten av 

december tydligt understrukits i 
kriskommissionens första rapport.  
 

Vi skriver INTE döda av Covid-19 

utan med Covid-19. Undersökningar 
visar nämligen att merparten av dem 
som har dött med Covid-19, har haft 

underliggande sjukdomar. Många av 
dem som dött skulle ha dött ändå 

med vanlig säsongsinfluensa. Av de 
sista 25% som dött i Sverige i år var 

merparten över 70 år och de flesta 
har haft underliggande sjukdomar.  
 

Det överraskar säkert de flesta, 
att vi inte har någon över-

dödlighet i Sverige 2020,  
eftersom vi oupphörligen matas med 

uppgifter om antal döda och om flera 
hundra tusen döda i större länder, 
utan att uppgifterna sätts i relation 

till bl.a. befolkningens storlek. 
   Normalt dör sedan 20 år tillbaka 

cirka 92.000 personer om året i 
Sverige, alltså cirka 250 personer om 
dagen. Fler döda än 250 döda har 

det endast varit några få dagar i 
våras och under hösten. >>>>> 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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Det dog fler personer åren 

2017+2018, än vad som har dött 
2019+2020 enligt SCBs statistik. 

2019 dog 3000 personer färre än 
beräknat, vilket gjorde att flera av 
dessa istället dog första halvåret 

2020. 
  

VARFÖR PÅMINNS VI INTE 

OM ATT ÄTA RÄTT OCH  

ÄTA VITAMINER? 

I förkylningstider är det alltid fel att 

bli smittad, särskilt om du är 
gammal. Det är bra att bli påmind 
om att hålla avstånd och tvätta 

händerna i influensatider. Många 
äldre visste det redan och är också 

de som har följt reglerna bäst. 
Många yngre har förhoppningsvis lärt 
sig detta 2020 - ATT INTE SMITTA 

ANDRA OCH SÄRSKILT INTE ÄLDRE. 
 

Och varför påminns vi inte varje 
dag om att det viktigaste skyddet 

mot att inte själv bli sjuk varken 
är munskydd eller karantän?  

Det viktigaste skyddet mot alla 
sjukdomar och infektioner är god 
hälsa och vårt eget immunförsvar. 

Varför påminns vi inte dagligen om 
att äta mindre socker så att 

sockernivån i blodet är låg och jämn 
och att det bara tar 3 veckor att 
stärka sitt eget immunförsvar 

avsevärt, bara efter det att du har 
lagt om din kost till rätt kost och en 

lagom mängd mat om dagen.  
 

Vårt råd: ät 2 hg kött, fisk, ägg och 
2 hg animaliskt fett per dag, en 
lagom mängd ovanjordsgrönsaker 

därtill och dra ner på vitt bröd, ris 
och pasta. Nyttigaste drycken är 

vatten. Den verkliga pandemin i 
världen är nämligen inte säsongs-
influensorna utan den Metabola 

pandemin(ämnesomsättningspandemin)
som gör att 40 miljoner människor i 

världen dör i förtid varje år. Och man 
dör med, inte av Covid-19. 

 

Varför påminns vi inte varje dag 
om att äta vitaminer i influensa-

tider och under den mörka delen 
av året? 

Att C-vitamin stärker immunförsvaret 
är allmänt känt sedan 1930-talet. 
Dessutom har spanska forskare 

funnit att 82 procent av 216 
patienter med Covid-19, som var 

inlagda vid universitetssjukhuset 
Universitario Marqués de Valdecilla i 

Spanien, saknade tillräckligt med D-
vitamin i blodet. Manliga patienter 
hade lägre D-vitaminnivåer än 

kvinnliga. Liknande resultat har 
visats i studier i USA, Italien, 

Afghanistan, Belgien, Indien, Japan, 
Kanada och Österrike.  
 

I dag är den optimala nivån för D-
vitamin satt till 50-75 nmol/l, men 

experter anser att en optimal nivå 
ligger närmare 75-125 nmol/l. 

Forskare påpekar att mellan 100 och 
150 nmol/l är idealiskt för att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom och 

cancer. Merparten av dem som 
avlidit med Covid-19 och vars D-

vitaminhalt i blodet uppmätts hade 
en D-vitaminnivå under 50 nmol/l. 
17% av dem som dött med Covid-19 

i Sverige var dessutom utlandsfödda 
och hälften av dessa, alltså 8,5% av 

alla döda med Covid-19 i Sverige var 
från Somalia. Vi vet att människor 
med mörk hy normalt har lägre D-

vitamin nivåer i blodet. 
 

Så varför påminns vi inte dagligen 
om att äta C- och D-vitamin?  

Vårt råd: ta minst 5 g askorbinsyra 
(=C-vitamin) och 5000 IE 

(internationella enheter) D-vitamin 
varje dag. 
 

COVID19 INGET OFARLIGT VIRUS 

Det har vi aldrig påstått. Det som har 
hänt i Sverige är, att vi tillsammans 

med den övriga världen har >>>>> 



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. 

 

  
3 

drabbats av ett otrevligt säsongs-

virus, som inte påminner om tidigare 
säsongsinfluensors. Ett virus som 

inte i första hand drabbar lungorna, 
s.k. respiratorisk influensa, utan 
Covid-19 tar sig in i kroppen via 

blodkärlen och sprider sig därför till 
fler ställen i kroppen än lungorna. 

Det kom man inte på med en gång. 
Så problemet är att några som 
drabbats har fått genomlida svåra 

och långvariga sjukdomstillstånd och 
även delvis har fått fel behandling till 

en början. Det ska man naturligtvis 
berätta om, men också hur vi faktiskt 
kan skydda oss själv och andra från 

att drabbas.  
 

Men att därifrån att ständigt kabla ut 
information om antal döda varje dag, 

utan att ställa dödstalen i relation till 
att det faktiskt inte dör många fler i 

år än andra år, det är att sprida 
skräck och hysteri, vilket har fått 
världens politiker att införa 

restriktioner och näringsförbud, som 
i flera fall är att betrakta som brott 

mot mänskligheten, som har orsakat 
skador och lidande för många, 
många fler människor än som avlidit, 

och som det kommer att ta mycket 
lång tid att reparera. 
 

Varför man inte talar om att Covid-

19-epidemin egentligen bara är en 
skugga av den verkliga pandemin, 
den Metabola pandemin, är för oss 

obegripligt. Hittills har 1.592.000 
dött med Covid-19 enligt 

https://www.worldometers.info
/coronavirus/ varav ca 15% av 

Covid-19. Att man inte talar om 
detta måste bero på att samhället i 
västvärlden och i Sverige under lång 

tid har rekommenderat oss att ha 
60% kolhydrater på tallriken enligt 

tallriksmodellen och att fett är farligt, 
vilket är den stora orsaken till att 
den Metabola pandemin har spridits 

så snabbt i västvärlden och varför så 

många just i västvärlden har dött 

med Covid-19. Det och att 
livsmedelsindustrin dessutom tjänar 

stora pengar på de felaktiga 
kostråden är säkert orsaken till att vi 
inte får denna självklara information. 
 

Och varför informerar man inte om 

bristerna med de Covid-19 tester 
som görs, som vida överskattar 

antalet smittade, och om risker, 
brister och faror med hastigt 

framtagna vacciner? Det beror säkert 
på att läkemedelsindustrin inte tjänar 
särskilt mycket på att det finns billiga 

och sedan länge kända vitaminer och 
kosttillskott, som stärker ditt eget 

immunförsvar. Det är mycket 
lönsammare att inte bota dig utan att 
istället få dig att köpa dyra symtom-

lindrande preparat och att vaccinera 
hela världens befolkning för 1000 

kronor per vaccindos med kortvarig 
effekt, eftersom virus hela tiden 
muterar (förändras). Det ligger tyvärr 

gigantiska ekonomiska intressen 
bakom världens livsmedels- och 

läkemedelsföretag, som har fler 
lobbyister i Bryssel och Washington 
än det finns politiska representanter, 

som ska tillvarata sina väljares 
intressen. 
 

VIRUS OCH HYSTERI SMITTAR  
 

Det vi har upplevt kommer snart 

liksom ”svininfluensan” 2009 att ges 
en riktigare och mer realistisk 

bedömning. Den pågående 
kriskommissionens arbete kommer 
troligen att visa, att vad vi i Sverige 

har upplevt 2020 i första hand är 
enorma brister i äldreomsorgen vad 

gäller utbildad personal och den 
undermåliga krisberedskapen i 
sjukvården. 
 

”Virus smittar”, sa prästen 

Elisabet Högberg i sin predikan i 
Dalarö kyrka första advent.         

                                        >>>>>> 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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”Och smittar gör panik, hysteri och 

rädsla. Men smittar gör också 

eftertanke, lugn, omtanke och 

kärlek, så tänk efter vad du vill 

smitta med”. 

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

YTTRANDE GÄLLANDE AV 

SOCIALDEPARTEMENTET 

FÖRESLAGEN TILLFÄLLIG 

LAGSTIFTNING OM CORONA  

Jan 2021 – våren 2022 

På initiativ av Sanna Ehdin, PhD, 

immunolog, författare och 
föreläsare. 

 De förslagna inskränkningarna är 

människokränkande och borde 

enbart kunna äga sin tillämpning om 

det förelåg en verklig allmänfarlig 

dödshotande epidemi. De nu ettåriga 

erfarenheterna från Corona-epidemin 

visar att dess farlighet inte på något 

avgörande sätt skiljer sig från 

tidigare säsongsvisa influensor. 

Därför har det räckt med de 

epidemiologiska åtgärder som 

utförts. Detta ser man också jämfört 

med de nordiska grannländerna. Att 

Sverige har haft högre dödstal kan 

framförallt lastas på en inhemsk 

avsaknad av beredskap plus en 

nedrustad äldreomsorg, som helt 

försummat näringsstatusen hos de 

gamla. 

   En lagstiftning hade varit på sin 

plats om patogenen varit mer än 

tiofalt dödligare och snabbare i sin 

smittspridning. Inte som det är nu, 

när det nästintill enbart drabbar de 

med kraftfullt nedsatt immunsystem 

beroende på metabol ohälsa. 

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

Stordriftens logik, hotet 

mot demokratin och 

marknaden under 1000 år 
 

Under Industrieran från 1850-
talet och framåt kan de stora 
samhällsomvandlingarna 

beskrivas som en exempellös 
materiell och ekonomisk tillväxt, 

två världskrig och en dramatiskt 
stigande befolkningsutveckling i 
världen från en miljard 1850 till 6 

miljarder år 2000.  
 

Den industriella utvecklingen har 
gynnats av ett för jordbruk gynnsamt 

klimat med stigande global 
medeltemperatur och växande 

skördar. Allt tyder på att 
världsbefolkningen kommer att 
fortsätta att växa främst i Asien och 

Afrika, vilket historiskt leder till 
befolkningsförflyttningar och 

fortsatta konflikter. Detta är ingen 
hållbar utveckling, för att använda 
ett nyklassiskt språkbruk. 
 

I Sverige har vi sedan 1800-talet 

varit lyckligt förskonade från att 
direkt ha drabbats av krig. Men 

Europa har ständigt varit i krig under 
1000 år och har under 1900-talet 
startat två världskrig. 
 

Industrialiseringen utgår ifrån 

stordriftens logik, som bygger på 
specialisering och effektiv 

produktion i långa serier, i stora 
fabriker och i långa banor på 

kortast möjliga tid och minsta 
möjliga materialåtgång. 
Resultatet blir mängder av 

likadana saker och 
massproducerad standardiserad 

föda. Kalla det gärna för 

systematiserad enfald.  

Motsatsen är förekomsten av många 
olika saker, som vi brukar kalla 
mångfald, men eftersom >>>>>> 
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industrialiseringen fram till nu har 

lett till materiell och ekonomisk 
tillväxt, så har enfaldighet betraktats 

som något positivt. Mot slutet av en 
epok, som vi nu är inne i, märker vi 
att den materiella mångfalden, 

specialiseringen och mass-
produktionen har prioriterats på 

bekostnad av existentiell mångfald 
och individuellt anpassad småskalig 
produktion samt på bekostnad av 

människors andliga kompetens. 
 

På det individuella planet märker 
vi hur överkonsumtion och stress 

leder till ökad fysisk sjuklighet i form 
av övervikt, diabetes och hjärtkärl-

sjukdomar på grund av att kroppens 
ämnesomsättning (metabolismen) 
rubbas och leder till metabol ohälsa. 

Idag dör 40 miljoner människor i 
världen i förtid på grund av metabol 

ohälsa. Den Metabola pandemin är 
den verkliga pandemin, men som 
ännu inte uppmärksammas, eftersom 

stora ekonomiska intressen står 
bakom en fortsatt tillämpning av 

stordriftens logik. 
 

Där vi främst märker av 
stordriftens nackdelar är i 
verksamheter, där stordrift och 

enfald fungerar som allra sämst. I 
verksamheter som bygger på 

intuition, fantasi och kreativitet, det 
vill säga på människans andliga 
kompetens. Därför ser vi hur psykisk 

ohälsa nu ökar dramatiskt i Sverige. 
Vid den senaste mätningen 2018 

uppgav en femtedel i åldrarna 16–84 
år, att de led av nedsatt psykiskt 

välbefinnande.  
 

Den i samhället absolut 
viktigaste individuella 
verksamheten är utbildning.  

Men samtidigt som kraven på högre 
utbildning ökar i ett alltmer 

högteknologiskt samhälle, presterar 
skolan allt sämre. Det som har gjort 
Sverige rikt och framgångsrikt har 

varit utbildningssystemet. Tidig 

överföring av kunskap från lärare till 
elev är fundamentalt i all utbildning. 

Sker inte det missar eleven 
avgörande grundutbildning för att 
kunna fortsätta att utveckla sina 

kognitiva färdigheter. Men sedan 
1970-talet misslyckas skolan allt 

oftare att upprätthålla viktiga 
förutsättningar för inlärning såsom 
motivation uthållighet, punktlighet, 

ansvarstagande och emotionell 
stabilitet, vilket får allvarliga följder i 

form av ökat utanförskap i tidiga 
åldrar. Experimenterandet i skolan 
har gjort att samhället har missat det 

väsentliga med varför elever skall 
utbildas, att lära elever räkna, läsa 

och skriva. Skolans kris är den 
viktigaste anledningen till 

västvärldens problem i dag. 
 

Hotet mot demokratin 
 

Organisatoriskt har samhället 
också förändrats med samma 

stordriftslogik. Centralisering 
genom kommunsammanslagningar 

har pågått sedan 1864 års kommun-
reform med drygt 2500 kommuner 
till dagens 290 storkommuner.  
 

Antalet kyrkliga församlingar har 

under samma tid minskat från drygt 
2500 församlingar år 842 till 1329 i 

dag. Av dessa är merparten 971 
församlingar sammanförda i 254 
större pastorat. Samma stordrifts-

logik har således gällt kyrkans 
organisation, men i något lägre takt.  

   En oroväckande utveckling för 
kyrkan, eftersom hela dess 

verksamhet enligt kyrkoordningen 
skall vara småskalig och utgå ifrån 
församlingarna. Svenska kyrkans 

sekularisering har gjort att kyrko-
tillhörigheten minskar år från år i 

världens mest kristna land. Först  
år 2000 skildes kyrkan formellt från 
staten efter 500 år. Kyrkan hade >> 
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fram till dess officiellt varit den 

institution, som har som sin 
huvuduppgift att vårda människors 

andliga kompetens. När Svenska 
kyrkan misslyckas med själavården 
och skolan inte klarar av att utveckla 

människors kognitiva förmåga, hotas 
demokratin och människans existens. 
 

Sveriges befolkning är i dag 10,5 

miljoner invånare fördelad på 290 
kommuner. Att jämföras med år 

1864, när befolkningen var 1,5 
miljon fördelad på 2500 kommuner. 
   När nationalstaten Sveriges 

oberoende dessutom minskar med 
globalisering och samgående i den 

Europeiska unionen (EU) blir 
avståndet från lokalsamhället och 
upp till de verkliga beslutsfattarna 

oändligt. När vi på medeltiden kom 
överens genom att människor som 

kände varandra möttes på 
kyrkbacken eller samlades på det 
lokala tinget, skall nu istället 

anonyma representanter, som inte 
ens känner varandras traditioner, 

komma överens för människor de 
själva inte känner.   
 

Demokrati är det bästa styresskicket 
människan hittills har uppfunnit. 

Demokrati är kortfattat ett 
medborgarkontrakt, som reglerar hur 

människor ska komma överens, när 
vi inte är överens. Parlamentarisk 
demokrati innebär att en majoritet 

bestämmer, men verklig demokrati 
måste också reglera de etiska 

(existentiella) aspekterna, det vill 
säga hur en majoritet tar hänsyn till 

minoriteterna. 
 

Det säger sig självt att ju fler 
invånare och från fler skilda kulturer 
desto svårare blir det att komma 

överens, när vi inte är överens. Det 
leder för långt att här utreda detta 

längre, men det är uppenbart att 
kritiken mot stordriftslogikens och 
globaliseringens inskränkningar av 

frihet och demokrati, kommer att 

fortsätta att öka i form av lokala 
demonstrationer och uppror.  

 

Marknaden under 1000 år 

 
Under 1900-talet har vi 

människors eviga kamp om mark 
och marknader, stått mellan 
kapitalism och kommunism. Och 

kapitalismen har segrat. Men mot 
slutet av 1900-talet upprepas 

vad som alltid sker, när en epok 
går mot sitt i slut, i detta fall 
Industrieran, och en annan era 

tar över.  
 

De traditionella epokerna under 1000 
år brukar med ett svenskt perspektiv 

indelas i den äldre medeltiden  och 
folkungaättens tid fram till och med 

1300-talet, följt av Kalmarunionen 
när Norden var oenigt, men ofta med 
samma kung 1389-1520, den äldre 

Vasatiden med nationalstatens 
tillblivelse 1521-1611 och Sveriges 

stormaktstid 1611-1721, som följdes 
av Frihetstiden 1719-1771 och den 
Gustavianska tiden 1771-1809 samt 

Unionstiden med Norge med den nya 
konstitutionen 1809-1866 och sedan 

dess industrialiseringens och 
globalismens tid.  
 

Under dessa 1000 år har Sverige 
styrts av en liten konstitutionell elit, 

som från 1200-talet fram till 1800-
talet var den samlade adeln 

bestående av cirka 500 familjer.  
Från 1800-talet är blir eliten en 
proportionellt sett dessutom allt 

mindre grupp individer i takt med 
befolkningsökningen. Till en början 

var det således en aristokratisk 
konstitutionell elit, som från 
Frihetstiden blir en alltmer politisk 

konstitutionell elit, som sinsemellan 
tävlar om makten. Till en början 

baserade eliten sin maktställning på 
tydliga familjer och släkter >>>> 
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och deras kapital och markägande. 

Under nationalstaternas tillkomst och 
under den alltmer politiserade tiden 

från Frihetstiden och framåt har de 
verkliga makthavarna blivit en allt 
otydligare konstitutionell elit, som på 

senare tid dessutom utökats med 
alltfler icke konstitutionella 

makthavare, nämligen enormt 
förmögna marknadskapitalister med 
sina företag. 
 

Om vi inte lär oss att inse, att det 
är så det förhåller sig, kommer vi 
ständigt att tappa fokus på att 

försvara våra och andras lokala 
friheter, som går att försvara, för att 

istället lockas/tvingas med i en 
alltmer anonym elits nya erövrings-
krig, där vi människor bara blir 

brickor och nyttiga idioter i ett för 
eliten allt lönsammare maktspel med 

allt större insatser och allt större 
risker.    
 

Under hela 1000-talet kan 
Västeuropas historia också ses  

ur ett kommersiellt Marknads-
perspektiv och då delas in i fem 

historiska eror, som alla består av 
fyra tekniska och ekonomiska faser, 
som är etablerings, tillväxt, mognads 

och nedgångs faserna, där 
etablerings- respektive 

mognadsfaserna går i varandra i 
slutet av en era. 
 

* Köpmannaeran 1010-1343, etableras 

1010-1096, växer 1096-1194, mognar 

1194-1286 och går ner 1286-1343 

* Handelshuseran 1286-1510, etableras 

1286-1343, växer 1343-1380, mognar 

1380-1447 och går ner 1447-1510 

* Maskineran 1447-1776, etableras 

1447-1510, växer 1510-1600, mognar 

1600-1712, går ner 1712-1776 

* Industrieran 1712-1991, etableras 

1712-1776, växer 1776-1862, mognar 

1862-1948, går ner 1948-1991 

(Källa: Anders Ewerman, 

Marknaden 1000 år)   
 

Framtidens marknad 
 

Det nya millenniet (2000-talet) 
har just etablerats, och det inleds 

med det Kreaprenör kallar 
Medvetandeeran, eftersom vi anser 
att det som nu skiljer den närmaste 

framtiden från historien är en ny 
banbrytande informationsteknik, som 

gör att vi människor nu inte bara kan 
förlänga och förstärka våra fysiska 
förmågor utan också själva 

Medvetandet (existentiellt vår själ).  
 

Perceptionen är vad människors 
sinnen uppfattar. Redan renässans-

människan Leonardo da Vinci 
visste ”att all vår kunskap kommer 
med våra sinnen”, alltså vad vi 

upplever. All mänsklig utveckling 
drivs av människors strävan att 

ständigt förlänga och förstärka våra 
5 sinnen – synen, hörseln, känseln, 
lukt- och balanssinnena – att se, 

höra, känna, dofta och nå allt längre 
ut i universum, men också allt längre 

in i oss själva. Dessutom drivs vår 
perception av ett sjätte sinne, 
intuition och fantasi, som har den 

starkaste kreativa kraften och som 
driver våra önskningar och drömmar. 
 

Vår värsta farsot är 

historielösheten 

 

Ännu har ingenting hänt under de 
senaste 1000 åren, som tyder på att 

historien inte kommer att fortsätta 
att upprepa sig. Faran med historie-
löshet är att vi inte inser det och 

därför överskattar allt som händer nu 
och tror att det som händer aldrig 

har hänt förut. Och därför under-
skattar vi och/eller missar helt de 
erfarenheter som redan gjorts i 

historien, vilket gör att vi ständigt 
upprepar tidigare misstag. 
 

Syftet med Kreaprenörs 

verksamhet är att ändra på det.  
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NYÅRSHÄLSNING FRÅN 

EN VERKLIG OPPOSITION 

Till Socialdepartementet  

Jag och de mina är inte med i er nya 

lag även om ni andra är det.  Det 

måste, om ni andra ändå vill ha er 

nya lag därför tydligt i densamma 

framgå att den ej gäller för oss som 

väljer att stå utanför den och som 

aldrig har gått med på den och som 

inte går med på den.  Detta så 

lagens utövare inte av misstag 

utövar den på oss som står utanför 

den. 
 

Ovan räcker för att jag och de mina 

inte ska behöva bli med i er nya lag, 

men för er upplysning kan nämnas 

att jag inte anser att det finns något 

underlag för sådan lag då jag ej sett 

några trovärdiga bevis härför.  Den 

ihållande skräckpropagandan är ju 

inte bevis. 
 

Det kan också nämnas att det är en 

hävdvunnen rätt att ej låta sig 

påtrugas någon lag innan den är 

antagen, jmf. ur Kungl. Maj:ts och 

Riksens Cancellie Collegii Företal till 

Lagen som före 1987 trycktes i 

Norstedts utgåva av Sverige Rikes 

Lag, "Den allsvåldiga Gudens och 

han heliga viljas naturliga kännedom 

är alla människor i hjärtat så djupt 

inskriven, att intet folk ännu är 

funnet, som sig utan Gud och lag 

bekänna gittat; fast mera hava alle 

sin sammanlevnad och trevnad på 

gudstjänst och lag enhälligt grundat.  

Ehuru folkslagen ifrån urstiftarens 

rätta mening sedermera avvikit; 

intyga dock de hos dem funne 

inrättningar, att de om bägges 

oundgänglighet varit övertygade.  

/.../  ...hävden av den alla fria länder  

tillhörande rättigheten, att ej låta 

påtruga sig någon ny lag, innan den 
först av inbyggarna är vorden 

skärskådad och antagen, vilken 
överhetens höga ämbete sedan 
tillkommer allmänneligen att påbjuda 

samt till rättelse och efterlevnad var 
och en förplikta; de fromma till 

skydd, och de vrångvisa till späkt." 
Högaktningsfullt 
Leif Erlingsson, en Kreaprenör som 

ständigt bloggar för vår frihet. 
 

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

 

MÅNADENS CITAT 

”Om du ska räkna upp våra extrema 

sidor så glöm inte att svenska folket 
är extremt fegt, det saknar 
civilkurage, människorna är extremt 

konflikträdda, få vågar säga vad de 
tycker, detta har gjort att beslut 

fattas ibland högt över huvudena på 
folket eftersom folket inte säger 
ifrån. Det skulle behövas mycket mer 

djävla anamma och riktig finsk sisu.” 
(Herman Lindqvist) 
 

DET RÄCKER NU 

Lotta Edholm (L) har aldrig haft ett 
jobb utan enbart levt på sin karriär 

som politiskt aktiv. 2015 var hon 
som Borgarråd i Stockholm drivande 
för att försöka höja pensionsåldern 

till 70 för kommunanställda. Nu när 
hon fyllt 54 meddelar hon själv att 

det är dags att pensionera sig från 
politiken. Hon gör det med en fet 
fallskärm på 64 000kr i månaden 

fram tills hon fyller 65. Totalt blir 
fallskärmen på 7,7 miljoner kronor. 

  Lotta är inte ensam. Fredrik ”öppna 
dina hjärtan” Reinfeldt ville att alla 
skulle jobba till 75. Själv drog han 

som pensionär vid 49. Det räcker nu! 

Låt oss bestämma oss för att göra 

något åt detta – tillsammans! 
Fortsätt till Redaktion LOL >>>>>> 
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TILL SIST Redaktion 

LOL = Laugh Out Loud 
 

 

 
 

  Bara dårar och fyllon ler på bild. 

(Gammalt ordspråk) 
 

I USA har demokraterna ägnat 4 år 
åt att försöka ogiltigförklara 2016 års 
presidentval. En del republikaner och 

Donald Trump ger igen genom att 
försöka ogiltigförklara 2020 års 

presidentval.  
 

När ska politikerna i Washington 
börja ägna sig åt de sakfrågorna;  
- Att 7 av 9 amerikaner är metabolt 

sjuka och att medellivslängden 
sjunker, vilket är huvudorsaken 

varför sjukvården inte klarar av att 
hantera Corona-influensan. 
- Att bygga upp USAs erbarmliga 

infrastruktur – vägar, broar, 
flygplatser, tunnelbanor, bredband.  

   Att landa på flygplasten JFK i New 
York är som att landa i de tidigare 
Sovjetstaterna. 
 

Ta en Vaxxie och bli gillad på FB.  
   En Vaxxie är en Selfi, när du själv 
blir vaccinerad. (Svd 201227) 

Alltid lika förträfflige Björn 
Rasmusson, som fortlöpande 
informerar oss från Brasilien, 

platsar denna gång i LOL-
redaktionen: 
 

- Munskydd är obligatoriskt på Rio de 
Janeiros enda strand för nudister.  

- Sao Paulos guvernör ville stoppa 
julfirandet. Fängelse väntade dem 

som besökte sina familjer. Han lät 
samtidigt kriminella lämna fängelser 

för att fira jul med sina familjer. 
- Högsta Domstolen röstade på ett 
förslag att älskarinnor ska ha rätt till 

pension efter avliden älskare. Bara 
förslaget är häpnadsväckande.  

Värre är att det nästan gick igenom. 
Röstsiffrorna blev 5-6. 
Läs senaste Brasilienrapporten här: 
http://www.kreaprenor.se/pdf/Brasilien%20
rapport%202021%201.pdf  
 

Göran Fransson på 
Parkförvaltningen i Göteborg har 

ett stort problem med de hejdlösa 
gräl som uppstår på motionsslingan i 
Skatås om man ska mötas till 

vänster eller till höger. (Svd 201227) 
 

God fortsättning på det nya året 
hälsar 
 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna i mail till 

kreaprenor@ebc.se  
eller på Facebook 
https://www.facebook.com/kreaprenor 
 

I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 

förening, företag och organisation i 
hela EU för många miljarder, därför 

att man vill komma åt stora globala 
företag som aldrig kommer att bry 
sig om människors integritet, spar vi 

uppgifter som du själv meddelat oss 
såsom e-post, tel.nr, önskemål du 

framfört och uppgifter om gåvor och 
betalningar du gjort till oss. Vill du 
inte ha KreaprenörNYTT skicka e-

post till kreaprenor@ebc.se med 
ett tydligt ”Nej tack”. 

http://www.kreaprenor.se/pdf/Brasilien%20rapport%202021%201.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Brasilien%20rapport%202021%201.pdf
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