KREAPRENÖR® EN SUCCÉ
Vi startade Kreaprenör 2001 och blev
ideell förening 2006. Vi upplevde att
etablerade media snuttifierade
verkligheten och aldrig gick på
djupet. Man talade om symtom, men
brydde sig inte om orsaker. Som
skolmedicin - det är lönsammare att
patienten förblir sjuk och bara mildra
symtomen.
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Vi berättade om paradigmskiften och
att det var ett sådant vi just nu
upplevde. Vi citerade Leonardo da
Vinci - ”all vår kunskap kommer av
vad vi känner”. Dvs all mänsklig
utveckling beror på vår perception ”på människans drift att förlänga och
förstärka våra sinnen”. Vi beskrev
hur Industrisamhället var en frukt av
att vi förstärkt känsel- och styrsinnet
– muskelkraften. Och vi förutspådde
en revolution i samhället, när ny
teknik nu gör det möjligt att förlänga
och förstärka vårt medvetande in i

Kreaprenör® nätverksallians i
Medvetandeeran
Sprider kunskap om vad som
verkligen händer med vår kultur.
Kreaprenörer 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.

nästa era - Medvetandesamhället.
Under 20 år har vi skrivit, hållit
seminarier och arrangerat
konferenser och t.o.m. försökt
informera med teater. Läs här:
http://www.kreaprenor.se/inde
x.asp?g=11&r=122

www.creapreneur.se/Blimedlem.html

Men vår tid hade ännu inte
kommit. Nu har vi lärt oss att
paradigm, som betyder gängse
mönster, vilket är vår kultur och att
kulturen ständigt förändras. Och när
kulturen förändras för snabbt blir
förändringen – paradigmskiftet –
mera smärtsamt – som NU. Vi har
reviderat vår hemsida och vi
marknadsför oss genom GoogleAds –
dvs våra klickbara småannonser
visas överallt i media på Internet.
Året som gått blev en succé –
våra annonser klickades av
103.719 personer.
>>>
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Ryssland tog Krim. Det började när
EU och NATO började tala om att
erbjuda Ukraina medlemskap i NATO,
dvs utvidga alliansen österut, något
man givit Sovjetunionen garantier för
inte skulle ske. Idag hävdar NATO att
garantin gällde gentemot Sovjetunionen och inte mot Ryssland.
Putin förhandlar helt klart med
bilhandlare!

>>> Denna månad startar
Kreaprenör två dialoger
1) HOTEN MOT VÅR
KULTUR OCH VÄR FRIHET
Följ den här
https://www.creapreneur.se/Projek
t/projekt-hoten-mot-var-kultur-ochvar-frihet

VAD VAR DET VI SA ?
Österrikes parlament beslutade med
stor majoritet att obligatorisk
“vaccination” gäller för alla
medborgare. De som gör motstånd
riskerar böter på upp till 39 700 kr.
Injektionstvånget träder i kraft redan
den 1:a februari 2022 och det
kommer att gälla alla österrikiska
vuxna medborgare – förutom gravida
kvinnor eller de som är undantagna
av medicinska skäl.
I Sverige råder full enighet i
Riksdagen om Covidpass och att
vaccinering är självklart mot en
samhällsfarlig sjukdom. Som
samhällsfarliga klassas sjukdomar
förorsakade av Ebola med 90%
dödlighet och Covid med helt normal
dödlighet. Utan Covidpass får
ovaccinerade stora inskränkningar i
ett land, där ansvaret för den egna
hälsan och allas lika rättigheter är
lagstadgade.
Vad var det vi sa? Vart ska du
flytta – om du får?

2) DIALOG OM MIND
CONTROL
Följ den här:
https://www.creapreneur.se/Projek
t/PROJEKT-Hjarnans-frihet

………
NÅGRA IAKTTAGELSER
KRING VÄRLDSLÄGET
SOM INTE ÄR PK
FÖRHANDLA MED BILHANDLARE
Sverige likt alla andra länder är totalt
beroende av sin energiförsörjning.
Man kan slå ut hela länder utan en
enda soldat. Vad hjälper några extra
krigare på Gotland.
Debatten idag handlar istället om
vad som är lagligt och moraliskt rätt i
Ukraina-konflikten. V Putin är lika
tydlig med att han inte vill ha NATObaser i Ukraina, som JF Kennedy var
när han inte ville ha Sovjetbaser på
Kuba. "Vänd fartygen annars sänker
vi dem. Om det leder till WW-III så
får det bli så." Kuba ligger inom
USAs strategiska intressesfär.
Ukraina ligger inom Rysslands
strategiska intressesfär.
Just nu är det ett himla liv om att
Ryssland flyttat trupper till Ukrainas
gräns. Men Ukrainakrisen började
inte, som narrativet är idag, när

KLIMATSMART ?
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Man behöver inte läsa länge för att
inse att miljörörelsens utopier inte
håller för att bygga ett hållbart
samhälle. Istället bidrar de till att
västvärlden slösar bort skattebetalarnas pengar, som är tänkta att
finansiera skola, vård och omsorg, på
meningslösa idéer som t.ex. att
sänkt koldioxidhalt i atmosfären
bidrar till att stoppa en global
uppvärmning, som dessutom endast
är en hypotetisk fara påhittad
omkring 1970. Ungefär samtidigt
hade vi i Sverige en liknande idé, att
vi kunde minska kriminalitet genom
att sänka alkoholhalten i öl.
Men ett eldrivet samhälle utan att
bränna fossila bränslen är bra för
miljön, eftersom det inte förgiftar
luften som vi andas. Men en
omställning till ett eldrivet samhälle
kräver stora investeringar i
infrastruktur. Då talar vi inte om
olönsamma jättestora vindsnurror,
som inte bara förstör naturen utan
också står still när det inte blåser.
Det krävs att kärnkraft görs säkrare
och att vi lär oss att lagra elenergi
mer effektivt. I skrivande stund ser
vi på TV-nyheterna att fjärde
generationens kärnkraftverk redan är
på väg. Naturgaser är ett annat sätt
att få energi. Och gruvdrift krävs för
att få fram alla de metaller som
behövs för att lagra och använda
elenergi.
När det gäller tillgång på
råvaror har miljötokar och
korrumperade politiker försatt
västvärlden i en prekär situation.
Man har gjort oss till ovänner med
Ryssland, som har enorma
naturtillgångar som naturgas, och
med Kina, som vi idag är helt
beroende av för att få fram de

mineraler och metaller som krävs för
eldrift.
Miljörörelsen talar om helt
orealistiska planer på återvinning av
redan uppgrävda metaller och ur
slaggprodukter från existerande
gruvor. Men det är inte möjligt att
åstadkomma och fungerar bara som
ett fikonlöv för att skyla deras
ohållbara politiska agenda.

LEDNING SÖKES

Ebba Busch levererade en rolig
replik i ordväxlingen i Riksdagen i
debatten kring en ny Regering.
Hon sa att det är en oerhörd brist på
halvledare i världen, som är några av
de metallprodukter som behövs i
gigantiska mängder för att få alla
eldrivna digitala system att fungera.
Men, sa Ebba Busch, halvledare är
inte något den nya Regeringen lider
brist på. Tvärtom har vi ett vilselett
och idéfattigt ledarskap, som ser till
att vi saknar resurser för att ge barn
en bra skolgång, och ge sjuka och
gamla vård och omsorg, eftersom
våra pengar slösas bort i en s.k.
humanitär stormakt med en
orealistisk miljöpolitik.

…….
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BOND ÄR EN MAN
I månaden som gick var det
svensk premiär på den senaste
Bond-filmen ”No time to die”. Det
blir Daniel Craigs sista. På en
presskonferens före premiären
tvingas han svara på frågan om
Bond ska spelas av en kvinna
nästa gång.
För att förmedla ”tro, hopp och
kärlek” finns andra institutioner från
kyrka till socialtjänst. Men Polisen
skall vare sig ägna sig åt kundvård
eller leka socialsekreterare för att få
fler kvinnor till Polisen och göra yrket
mjukare. Bondfilmerna är blott en
krusning på ytan vad gäller kvinnosyn i ett samhälle, som just nu sköljs
över av en tsunami av kriminalitet.
James Bond är man och Polisen ska
vara hård. Ända till himlen ramlar
ner At Skyfall.
TV-serien Bond söker fru är en
helt annan genre.

James Bond, agent 007 med rätt att
döda, blev odödlig med dåtidens
machoman Sean Connery redan
1961 i den första Bond-filmen.
Älskad av såväl män som kvinnor.
Mina barn (pojkar och flicka) älskade
redan i unga år att följa med pappa
för att se den senaste Bondfilmen.

…….
Månadens tankeexperiment

Daniel Craig svarade ”att Bond bör
spelas av en man”, men lade
diplomatiskt till ”att kvinnor förtjänar
roller skrivna för dem” för att blidka
alla PK-pekpinnar. Dessa härjar inte
enbart i filmens värld, utan även i
verklighetens våldsmonopol. Titta
bara på PK-reklamen för Polisutbildningen med budskapet ”från
hotfullt till hoppfullt” och ”från
misstanke till omtanke”.

Låt oss göra detta helt
”verklighetsfrämmande”
experiment att politiker skulle
komma på den galna idén att det
inte finns biologiska skillnader
mellan män och kvinnor och att
könet är en social konstruktion.
Erik Hörstadius, tidskriften FOKUS
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LOL Redaktionen

om Pfizer inte levererar produkten i
tid eller om leverans helt uteblir.

- Laugh Out Loud

- Pfizer får fullständig åtalsfrihet
gällande eventuella vaccinskador
eller uteblivna effekter av vaccinen
eftersom Pfizer vid tecknandet av
kontraktet inte har vetskap om
dessa.
- Även om det kommer andra
läkemedel eller vaccin som kan bota
sjukdomen kan köparen inte bryta
kontraktet. Sverige har köpt 72
miljoner doser och injicerat 19!

CORONA KONTROLLGRUPPEN

Torbjörn Sassersson, redaktör för
politiskt obundna Newsvoice har likt
flera av oss gjort ett medicinskt
ställningstagande att inte låta oss
injiceras med ännu inte godkända
Sars-Cov-2-vacciner, som i Sverige
injiceras med hjälp av undantagslagar och utan informerat samtycke i
strid med lagen. Vi ingår i den
kontrollgrupp med icke-vaccinerade,
som behövs för att vaccineringen
skall kunna utvärderas när eländet är
över.

SLÖSERI
Staten slösar 26 miljarder i två år på
onödig provtagning med PCR-tester.
Pengar som kunde användas för att
stärka sjukvården.
Inga dödsfall har förhindrats av
dessa onödiga tester, som enbart
skrämt människor att acceptera
restriktioner, stängt ner social
verksamhet och företag, förhindrat
oss att resa och andra rättigheter.
PK - en aktuell förkortning med en
ny betydelse = Politiskt Korrupt.
Eller som vi säger i Västerås – kaffe
och fika lika.

EFFEKT AV COVIDVACCINERING
Läkarupproret har uppmärksammat
en presentation om effekten av
Pfizers covidvaccin efter sex
månader. Presentationen kommer
från Canadian Covid Care
Alliance (CCCA), en sammanslutning
av 500 oberoende kanadensiska
läkare, forskare och vårdpersonal.
Presentationen baseras på Pfizers
egna data, som delvis offentliggjorts.
CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig
borde ha lanserats. Fler dog i
vaccingruppen än i kontrollgruppen.

God fortsättning på året
önskar Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera gärna i mail till
kreaprenor@ebc.se eller på Facebook
https://www.facebook.com/kreaprenor

Här är vad länder som skrivit
avtal med Pfizer gått med på:
- Köparen är betalningsskyldig även

Vill du inte ha KreaprenörNYTT i
fortsättningen skicka”nej tack”
till kreaprenor@ebc.se
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