DIN RÄTTIGHET SOM
EU-MEDBORGARE ÄR
ATT KUNNA AVSTÅ
FRÅN INJEKTIONER
Som EU-medborgare har du
juridisk rätt att välja bort
covidvaccin eller vilken annan
injektion som helst. Ingen
medborgare ska behöva känna
socialt eller politiskt tryck att
låta injicera sig med något
preparat, enligt Europarådets
resolution 2361.
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I Sverige och övriga EU är
pressen hård på människor att
låta injicera sig med covidvaccin.
”Vaccinera dig för din egen och
andras skull” har blivit ett mantra
som både FHM och media ständigt
tar upp. Flera länder i EU har
infört ”covidpass” för inresa i
landet, men också för att göra
tidigare helt ordinära saker som
att gå på restaurang eller besöka
ett idrottsevenemang.

Kreaprenör® nätverksallians i
Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”sånt som
verkligen händer” i Medvetandeeran - i konsumismens tid när vi
tror oss ha allt, och 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.

Många som valt att vaccinera sig
vittnar om att de känt sig
tvingade pga arbetsgivare eller
personer i sin omgivning. Många
ovaccinerade vittnar också om att
de av hälsoskäl är tveksamma
eller att de aldrig haft influensa
och har stärkt sitt eget
immunförsvar, eftersom de är
osäkra på vaccinets biverkningar,
som inte redovisas särskilt tydligt
av t.ex. Läkemedelsverket som
ansvarar för denna rapportering,
samtidigt som verket är starkt
knutet till läkemedelsindustrin,
som de ska kontrollera.
**************************

www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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MILÖPARTIET SVERIGES
DYRASTE PARTI

ÄR MÅLET ATT RUINERA
MÄNNISKORS IMMUNFÖRSVAR ?

Bensinpriset i USA är 8 kr/liter.
Folkmängd 326 miljoner invånare.

De senaste siffrorna från UK PHE
Vaccine Surveillance Report om
influensafall visar att dubbelt
vaccinerade 40-70-åringar har
förlorat 40% av sin immunförsvarsförmåga jämfört med ovaccinerade.
Deras immunförsvar försämras med
cirka 5% per vecka (mellan 2,7%
och 8,7%). Om detta fortsätter
kommer dessa att ha 100% immunförsvarsförstörelse, lika med noll
virusförsvar till jul, och alla dubbelt
vaccinerade över 30 kommer att ha
förlorat sitt immunförsvar i mars
nästa år. Samtidigt har de
ovaccinerade kvar sitt immunförsvar
och är långt bättre skyddade.

Bensinpriset i Ryssland är 6 kr/liter.
Folkmängd 144 miljoner invånare.
Bensinpriset i Sverige är 17 kr/liter.
Folkmängd 10,5 miljoner invånare.
Varför ska vi svenskar som inte ens
har vettig kollektivtrafik i 2/3 av riket
skatta ihjäl oss. Vår klimatpåverkan
är obetydlig. Skulle vi betala
sedvanlig moms på bensin skulle
literpriset vara ca 8 kronor.
Svenska skattebetalares pengar, som
ska gå till vårt gemensamma
samhälle, delas nu ut lättvindigt till
än det ena och det andra.
Nu meddelar regeringen att
skattepengar ska gå till klimatbistånd
på hela 15 miljarder kronor år 2025,
en fördubbling mot tidigare, enligt
miljöminstern och Miljöpartiets ena
språkrör Per Bolund.

Bra att veta för dig som
behöver argument att försvara
dig med mot de våldsamma
personattacker som
ovaccinerade utsätts bör läsa
hela artikeln om hur det
oerhört mäktiga medicinindustriella komplexet med de
stora läkemedelsföretagen i
centrum skapar lönsamma
monopol på att ruinera
människors egna immunförsvar här:

Det är alltid värt att påminna om att
Sveriges skattekvot på 50% är bland
de högsta i världen. Vanliga svenskar
betalar mer än 50% i skatt. Bolag
betalar lite mindre.
I Schweiz som invånarmässigt och på
flera andra sätt liknar Sverige betalar
invånarna hälften så mycket i skatt.
Tågen kan man ställa klockan efter,
Posten delar ut all post varje dag,
vägnätet verkar bra, sjukvården
fungerar, det finns få no-go-zones
och valutan är urstark och har blivit
10 gånger starkare än Sveriges
under de senaste 50 åren.

https://www.metabolhalsa.se/2
021/10/18/ar-malet-att-ruineramanniskors-immunforsvar/
**************************

Du som tycker schweizarna har
det dåligt, räck upp en hand.
**************************
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DU SKÖNA HYSTERISKA
VÄRLD
I närmast hysteriska ordalag dömer
vår kända klimataktivist Greta ut i
princip hela den vuxna västvärlden
för att bl.a. orsaka människors död
genom klimatförändringar, som
denna vuxenvärld är skyldig till.

MONOPOLENS MAKT AV
OCH MED TIM GIELEN

Denna barnrumpa är lindrigt sagt
synnerligen oförskämd mot den
generation som skapat all den
välfärd som hon och andra
bortskämda ungar badar i.

Denna dokumentär avslöjar något
mycket överraskande. Majoriteten
av allt vi ser, hör, köper, upplever
och konsumerar produceras och
säljs av några få företag, som
involverar oss alla i sin galna
agenda. De två investmentföretag
som äger de flesta företag i
världen heter Vanguard och
BlackRock. De är hjärtat i den
djupa staten och kan bokstavligen
förslava hela mänskligheten.

Eftersom Greta visst har uppnått
myndig ålder börjar det bli dags att
även behandla henne som myndig.
Till en början borde hon ställas mot
väggen då det gäller hennes
hysteriska uttalande i FN om att
människor dör av klimatförändringar.
Hon kan börja med att förklara vad
som är fel med nedanstående
staplar. Till att börja med alltså.

Det är hög tid att vi 99% av
mänskligheten samlar oss och
försvarar vår frihet mot den
procent människor som håller på
att över världen. Se och dela
denna dokumentär med så många
du kan:
https://rumble.com/vmyx1nmonopoly-who-owns-theworld-documentary-by-timgielen.html
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LOL Redaktionen

BRA ATT VETA

- Laugh Out Loud

“Medellivslängd i landet är 84 år
och genomsnittsåldern för
avlidna av C-19 är 85 år”
Mikael Reichel
https://newsvoice.se/2021/11/covidp
andemin-statistisk-analys/

CORONA KONTROLLGRUPPEN

Torbjörn Sassersson, redaktör för
politiskt obundna Newsvoice.se
https://vaxcontrolgroup.com/
har tagit – eller som han skriver gjort ett medicinskt ställningstagande med risk att bli asylsökande
medicinsk flykting.
Han har liksom flera av oss, som
också beslutat att inte låta oss
injiceras med ännu inte godkända
Sars-Cov-2-vacciner, som enligt
producenternas egna förpackningsdeklarationer inte är korrekt
utprövade och som bl.a. i Sverige
injiceras med hjälp av undantagslagar och utan informerat samtycke i
strid med internationella medicinska
deklarationer, valt att ingå i en
kontrollgrupp med icke-vaccinerade.
Varje medicinskt experiment
måste ha en kontrollgrupp
bestående av ej medicinerade
individer. Annars kan nya
läkemedel, eller som i detta fall en
ny genterapi, inte rätt utvärderas.
En mer långsiktig aspekt är att om
10 år (typ 2030) kommer alla vi som
är o-nålade att utgöra en exklusiv
minoritet med intakt immunförsvar
och kan föra primatarten vidare.

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 i
fortsättningen skicka e-post till
kreaprenor@ebc.se med ett
tydligt ”Nej tack”.
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