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OKT 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, 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. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

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

I DETTA NUMMER 
 

Dr Fuellmich: Corona-
kommitténs otroliga 

slutsatser! 
 

Varför inte stärka vårt egna 
immunförsvar? 
 

En petition till Regeringen! 
 

Brasiliens president talar!  
Hur fan bär sig karln åt? 

CORONAKRISEN ETT 

GLOBALT KUPPFÖRSÖK 
KreaprenörNYTT började redan i 

mars 2020 att studera och 
kommentera CORONAKRISEN.   
 

I oktober 2020 berättade vi om 

Advokatbyrån grundad 1993 av Dr 
Reiner Fuellmich i Tyskland, som 

tidigare drivit brottmål mot Deutsche 
Bank m.fl. storföretag.  
 

Dr Fuellmich presenterade då den 
internationella Coronakommitténs 

start den 10 juli 2020. Kommittén 
består av fyra advokater, läkare och 

forskare, som tillsammans hade 
kommit fram till att CORONAKRISEN 
mycket väl kunde vara ett brott mot 

mänskligheten. Kommitténs mål var 
att utreda och i så fall ställa 

ansvariga till svars.  
 

Här sammanfattar nu tidningen 
Newsvoice Coronakommitténs 
slutsatser fram till nu. Fynden är 

chockerande. Det handlar om ett 
globalt kuppförsök. Ta del av 

rapporten här; 
https://newsvoice.se/2021/09/

coronapanik-sprids-medvetet-
rattsliga-provningar-stoppas/   
 

Läs sedan vår artikel 

VARFÖR INTE STÄRKA 

VÅRT EGNA 

IMMUNFÖRSVAR ? 

Människan har ett naturligt 

immunförsvar utvecklat genom 
evolutionen i miljarder år. Detta 
immunförsvar tränas systematiskt för 

att bli bättre och bättre på att känna 
igen och försvara oss från att smittas 

och dö, när kroppen angrips av t.ex. 
bakterier och virus. Hur effektivt 
immunförsvaret är har CORONA-

KRISEN visat.  >>>>>>> 
 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/
https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/
https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/
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>>>> Dödligheten är på samma 

låga nivå som under tidigare årliga 
återkommande influensavågor med 

start på hösten och fram till hösten 
nästkommande år, vilket 
kreaprenören Mats Ensér under det 

senaste året har informerat oss om i 
KreaprenörNYTT med hjälp av SCBs 

nationella statistik. 
 

Varför satsar inte samhället på 
att profylaktiskt bistå människor 

att utveckla och stödja sitt egna 
immunförsvar, istället för att i all 
hast ta fram nya otillräckliga och 

ibland skadliga artificiella 
kopior?  
 

Människans naturliga immunförsvar 

tränas i kontakt med kroppsfientliga 
ämnen och stärks av naturens egna 
produkter som vatten, vitaminer, 

mineraler samt en lagom mängd 
naturliga födoämnen. Bakom denna 

kunskap ligger vetenskap och lång 
beprövad erfarenhet. Det är viktigt 
att motverka stordriftens nackdelar i 

det industriella jordbruket och se till 
att odlade grönsaker, kött m.m. åter 

innehåller de näringsämnen vi 
behöver utan skadliga tillsatsämnen, 
som färdigprocessad mat ofta 

innehåller. 
 

Ändå låter vi oss luras av giriga livs- 
och läkemedelskapitalister, som 

numera inte nöjer sig med att tjäna 
pengar på handel med varor, utan 

också vill berika sig genom att 
exploatera människan själv genom 
direkt påverkan av  medvetande och 

beteenden, som bl.a. får oss att köpa 
produkter för livslångt bruk, som ska 

ersätta vårt naturliga immunsystem.  
 

De politiker som deltar i denna giriga 

och skadliga verksamhet borde 

skämmas. Man drar sig inte för att 

profitera på den pågående säsongs-

influensan och skrämma människor 

genom att kalla den för en pandemi 

med överdödlighet, trots att det inte 

är sant och motbevisas av statlig 

statistik.  
 

Den kris som drabbar människor i 

olika länder beror inte på någon 

pandemi utan på cynisk kapitalism 

med långvarig spridning av metabol 

ohälsa och försvagning av 

människors hälsa genom dålig kost, 

svagt och delvis korrumperat 

ledarskap med slöseri med statens 

resurser, för liten hälso- och 

sjukvårdssektor och dålig 

krisberedskap som följd.    
 

Tyvärr kan du inte längre lita på 

Staten och nyttan med dess 

påbud om obligatorisk 

vaccinering, vaccinationspass 

och andra grundlagsstridiga 

styrmedel. Du måste vara fri att 

själv ta ansvar för din hälsa och för 

att stärka ditt immunförsvar.  

   Undvik att bli överexponerad för 

skadliga ämnen och bli smittad. Håll 

avstånd och god hygien. Bidra till att 

stärka lokalsamhället och försvara 

din kultur genom att undvika att låta 

dig bli uppkopplad och beroende av 

en digitaliserad virtuell verklighet, 

och kämpa för att tekniken bara 

tillåts vara ett hjälpmedel.  

   Och glöm aldrig att det verkliga 

livet (reality) är analogt och inte 

virtuellt (virtual reality). 
 

Läs också och begrunda 

innehållet i bifogade yttrande 

skickat till samtliga remiss-

instanser som i september har 

ska yttra sig om Regeringens 

förslag till vaccinationsbevis: 

http://www.kreaprenor.se/pdf/

Yttrande-remissvar-

vaccinationsbevis-Sept-2021.pdf  

http://www.kreaprenor.se/pdf/Yttrande-remissvar-vaccinationsbevis-Sept-2021.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Yttrande-remissvar-vaccinationsbevis-Sept-2021.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Yttrande-remissvar-vaccinationsbevis-Sept-2021.pdf
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TILL REGERINGS-

KANSLIET & Stefan Löfvén 

Undertecknad avser med denna 

petition göra Sveriges regering 

uppmärksam på det brott mot 

mänskliga rättigheter som pågår 

med anledning av COVID-19 virus 

och dess konsekvenser, i form av 

vaccinering samt eventuellt ett 

påtvingande av vaccinpass.  

Enligt Nürnbergs-koden, som kom till 

i efterspelet av det andra 

världskriget, pga de experimentella 

medicinska forskningsprojekt på 

fångar, som pågick under nazisternas 

ledning, har man enats om att det är 

ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna att utföra just 

experimentell medicinsk forskning på 

ovetande samt ofrivilliga 

medmänniskor. 

FN, som också organiserades efter 

andra världskrigen, baseras på 

konceptet ”Vi, de Förenade 

Nationernas folk”: 

FN:s uppgift är att skydda folket, inte 

gå makthavares ärenden. Detta är 

ingen kritik av det senare, utan en 

uppmuntran av det först nämnda. 

Mig veterligen har ingen blivit 

skriftligt, eller muntligt informerad 

om bristerna och riskerna innan 

vaccinering, samt samtyckt. 

Det finns ingen evidensbaserad 

forskning som stöder COVID-19-

virusets dödlighet i den omfattning 

som regering och massmedia låter 

mänskligheten tro.  

Det finns ingen evidensbaserad 

forskning som stöder de vaccin som 

varande tillräckligt tillförlitliga för 

ändamålet.  

Det finns ingen evidensbaserad 

forskning som stöder behovet av 

dessa vacciner i den omfattning som 

sker. 

Tvärtom, det är enbart direktiv från 

auktoriteter som vill styra 

forskningen samt skrämda 

medarbetare, som med risk för 

avsked och uteslutning, förser 

omvärlden med de resultat dessa 

auktoriteter så kräver.  

Såsom undersköterska fick jag för 

över 40 år sedan lära mig att det 

bästa immunförsvar har vi naturligt 

inbyggt inom oss och genom rätt 

näring och i övrigt gott allmänt 

välbefinnande så finns ingenting att 

frukta från alla de intrång som 

kontinuerligt sker i våra kroppar av 

parasiter, bakterier, svampar och 

virus. 

Rädsla är det farligaste ”virus” som 

finns! Det stressar oss och ger 

signaler till våra binjurar för 

adrenalinproduktion vilket förändrar 

kemin och skapar ett surt pH-värde i 

våra kroppar som i sin tur är en 

grogrund för de flesta av våra 

sjukdomar.  

Rädsla är ett försvar som är tänkt att 

vara kortvarigt för att undanröja ett 

hot. Vad vi är utsatta för i vårt 

moderna samhälle är ständig rädsla 

för allt som kan gå fel. Speciellt har 

detta COVID-19-virus nu lamslagit 

en hel värld! 

Rädsla, och alla våra andra känslor vi 

gärna inte vill uppleva, är enkelt att 

eliminera och inget vi ska ”falla offer” 

för. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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>>>>> Vi ska inte ge efter, och 

skaffa larm, vaccin, masker, skydd, 

förbud, beskylla andra etc, utan våra 

känslor är våra att uppleva oavsett 

vem eller vad som orsakat dem.  

Att slappna av och medvetet uppleva 

känslan av rädsla, vilken den nu än 

är, att stänga av babblet i huvudet 

och låta den få gå igenom i vår kropp 

blir en acceptans på det som ÄR. 

Utan denna acceptans kan vi aldrig 

förändra det som ÄR utan vi drar till 

oss, skapar, mer av det vi motsätter 

oss då vi medvetet eller omedvetet 

ger detta mer energi. En universell 

lag. Det är därför vi aldrig kan 

bekämpa det i vill bli av med. 

Vi människor har glömt hur vi skapar 

vår tillvaro, att det vi fokuserar på 

via våra tankar, ord, handlingar men 

främst genom våra känslor, till slut 

blir manifesterat i vår verklighet. Vad 

är det vi fokuserar på? Våld, 

pandemin, våld, pandemin.......Är 

det verkligen det vi vill ha i våra liv? 

På riktigt!? 

Då, för 40 år sedan, fick jag också 

lära mig att det enda som tar död på 

virus är högre temperaturer varför 

kroppen svarar med feber. De flesta 

människor har numera ”lärt sig” att 

ta febernedsättande så fort den 

tillträder, vilket alltså står i direkt 

kontrast till det önskvärda, för 

patienten. Ingenstans hör jag media 

tala om t ex C-vitaminets 

nytta......eller rölleka! 

Denna petition stöds av uttalande 

från Michael Yeadon, fd vice VD på 

Pfizer, tillika välrenommerad forskare 

sedan 45 år tillbaka. En länk till 

honom lämnas här 

https://www.bitchute.com/video/BqO

lM6uIGP7G/ 57 väl användna 

minuter då enbart hans ord väger 

långt tyngre än all massmedia och 

regeringar i världen. Er trovärdighet 

är för närvarande förbrukad. 

Följande 30 minuters inlägg från Dr 

Vladimir Zelenko, som behandlat 

6000 patienter både framgångsrikt 

och snabbt, stärker Yeadons 

uttalande. 

https://www.naturalhealth365.com/c

ovid-shot-equals-genocide-3941.html 

Det var helt ofattbart för samtiden 

vad som skedde, då för 75 år sedan. 

Då användes gas och det gällde ett 

folkslag, nu används virus och det 

gäller hela mänskligheten! Låt denna 

visselpipa ljuda över hela världen! 

Med denna petition yrkas på en 

omedelbar dementi av tidigare 

uttalanden angående COVID-19-virus 

samt att man omedelbart upphör att 

vaccinera varvid det saknas behov 

för vaccinpass. 

Vänligen 

Åsa Runander                                                                                

Talesperson för partiet Enhet 
 

Riksföreningen för Metabol Hälsa 

skrev för ett år sedan brev till 

Regering, Riksdag och till samtliga 

riksdagspartier och frågade hur de 

såg på det faktum att 40 miljoner 

människor dör årligen i förtid p.g.a. 

metabol ohälsa såsom övervikt, 

diabetes, hjärtkärlsjukdomar m.m. 
 

Under CORONAKRISEN har i första 

hand de med metabol ohälsa 

drabbats värst, eftersom metabol 

ohälsa är den verkliga pandemin.  

   Riksföreningen har inte fått ett 

enda svar på denna förfrågan.     

https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
https://www.naturalhealth365.com/covid-shot-equals-genocide-3941.html
https://www.naturalhealth365.com/covid-shot-equals-genocide-3941.html
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PRESIDENTEN TALAR 

PÅ NATIONALDAGEN I 

SAO PAOLO 

 

Brasilien firar nationaldag och sällan 
eller aldrig har så många människor 
gått ut på gatorna. Och det var inte, 

som media skriver, president 
Bolsonaro som låg bakom.  

Men han höll tal och förväntningarna 
var uppskruvade.  
 

Högern ville se honom ta i med 

hårdhandskar och vänstern ville se 
hans övertramp. Man spekulerade i 
våld och ”antidemokratiska 

attacker”. Så blev det inte!   
 

Det blev den största manifestationen 
i modern tid, ”därom kan jag ge 

besked, ty jag var med”, skriver vår  
utsände i Brasilien Björn 
Rasmusson. Riktiga observatörer 

ska vara med där det händer!  
 

Media försöker få oss att tro att det 
rörde sig om ”några kuppmakare”, 

men här fanns barnfamiljer, 
företagare, arbetare, bönder, folk i 
rullstol, indianer, pensionärer, 

sopgubbar, svarta, vita, fattiga och 
rika. De gick bokstavligen ”man ur 

huse”. Åkarna, ett redigt folk, 
Brasiliens ”dalkarlar” om man vill dra 

en historisk svensk parallell, visade 
presidenten sitt stöd. Utan dem 
stannar Brasilien. Så här många 

människor samlar ingen ihop, 
möjligtvis Gandhi på sin tid. 

 

De stora gräsytorna runt ”Tres 
poderes” (se bilden ovan) var 

packade med folk och lastbilar. En 
egen kalkyl baserat på yta och täthet 

gav lågt räknat över en miljon 
människor! Samtidigt, ingen 
tillstymmelse till våld, förstörelse, 

nedskräpning, krossade fönster, 
brinnande bildäck och haschrök. 

Sådant hör vänstern till. Det var 
glädje och fest som bara brassar 

kan, ackompanjerat med flaggor, 
sång och signalhorn. I samtliga 
brasilianska städer hölls liknande 

manifestationer. Presidenten talade 
”live” i Brasilia och Sao Paulo. Bland 

annat utdelade han en tydlig varning 
till en ledamot i HD, som utan 
rättegångar satt journalister och 

politiker i fängelse för ”brott mot 
demokratin”. Domaren fick ett 

ultimatum: ”Skärp dig eller avgå!” 
Massorna jublade. 
 

Dagen efter var många anhängare 
besvikna. Med ett folkstöd av denna 

magnitud hade han ju kunnat göra 
rent hus, med t.ex. ärkefienden 

Högsta Domstolen! Det var just vad 
oppositionen ville, att Bolsonaros 
skulle provocera till övertramp! 

Istället skriver han ett öppet brev till 
nationen om respekten för 

grundlagen och om dialog, inte 
konfrontation! Tonläget mildrades, 
samtal kom igång och börsen steg. 

De ”politiska fångarna” släpptes. 
Budskapet hade gått fram och hans 

strategi fungerade. När dammet 
lägger sig kan regeringen 

förhoppningsvis få arbetsro. De 
ständiga attackerna tar på krafterna. 
Kanske kongressen rentav röstar 

igenom ett säkrare valsystem?  
 

Faran är dock inte över, det korrupta 
”klägget” finns kvar och media 

fortsätter kritisera. Men Bolsonaro 
flyttade fram sina positioner, med 
uttrycklig hjälp av folket. >>>>>> 
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Bilden med jublande människor 
framför Bolsonaro har spridits över 
världen. Över en miljon människor, 

ingen beordrad, ingen betald och 
inget våld.  

   Frustrerade river sig vänsterfolket 
sitt hår. Och avundsjuka statschefer 

undrar ”hur fan bär sig karln åt?” 
****************************

LOL Redaktionen 

-  Laugh Out Loud 

  

CORONA KONTROLLGRUPPEN 

Torbjörn Sassersson, redaktör för 

politiskt obundna Newsvoice.se  
https://vaxcontrolgroup.com/ 

har tagit – eller som han skriver -
gjort ett medicinskt ställnings-
tagande 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 förpacknings-

deklarationer inte är korrekt 

utprövade och som bl.a. i Sverige 
injiceras med hjälp av undantags-

lagar 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”. 
 

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

