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Dr. Reiner Fuellmich, tysk advokat,
håller här öppningsanförandet i en
den opinionsrättegång kallad
Nürnberg 2.0 gällande Brott mot
mänskligheten utförda i samband
med den s.k. Coronapandemin.
Anförandet är på engelska och tar
ca. 20 minuter att lyssna till, i något
som senare kan komma att bli en av
de viktigaste rättegångarna i
mänsklighetens historia. Du får här
en synnerligen skrämmande
sammanfattning av vad vi har
upplevt de senaste två åren.

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.

Lyssna här:
https://l.facebook.com/l.php?u=htt
ps%3A%2F%2Frumble.com%2Fvu8
pmx-dr.-reiner-fuellmich-openingstatements-grand-jury-covidvaccine-crimeagai.html%3Fmref%3D6zof%26mre
fc%3D2%26fbclid%3DIwAR1tDVCE
9EGjEPIC5dEUdgDtcQgOakCqZCZ_Zv
EXWniDGpHp4szgB6ISWzk&h=AT2n
Bx7PoXtxEht9sjZn6yy_KniXLh8lRvODV4S2sKUSExc4Ffrqvc7W60Z
H43EOUecZwoXKa1pxJfWkpl5dRNcF
iOOCglvEkyD2WSjtr0YhEPRSyU63Wdx
sSWXebq3bjv&__tn__=R]R&c[0]=AT3tjsiejepIOGLmB8oT0rjtC
ASUwTyiFfvHPRpmtinA8GMQ9UCnM
Q00iRpJOi1cKE7RxvpD6Lx3CNId4C
WVf3hMvNa5rVHvGiTtpuc_HTRypzq
DMXN0BfBvxSLPlCmVSYTO6JfOHUT0
rvc_OSTf
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Herraväldet behöver inte heller
initieras i ett slag. Det kan smygas
på oss gradvis. Trots att tecknen
hela tiden finns där är det få som
väljer att se dem - om bara kuppen
förberetts så noga att kuppmakarna
får brett gehör genom att träda fram
som "räddarna i nöden" eller för att
det inte tycks finnas några alternativ.
För att lyckas med kuppen krävs ett
målmedvetet långsiktigt arbete, en
väloljad propagandaapparat och att
man väntar på rätt tillfälle. När
kuppen väl äger rum kan dock
maktövertagandet ske ganska
snabbt.
När medborgarna väl upptäcker vad
som skett kan det vara för sent att
göra något åt det. Om så sker i ett
enskilt land är det illa nog. När det
sker på överstatlig nivå finns det
ingenstans att fly och ingen att söka
hjälp från.

DEN GLOBALA
STATSKUPPEN
Jacob Nordangård är fil.dr. och
författare till boken Den Globala
Statskuppen.
Ordet "statskupp" associerar man
med ett plötsligt, våldsamt maktövertagande, med stridsvagnar runt
regeringsbyggnader, arresteringar,
utrensningar av dissidenter och
övertagande av mediekanaler. Men
så måste det inte alltid gå till.
Kuppmakare kan också tillskansa sig
totalitär makt utan våldsmedel, på
helt laglig väg, med folks samtycke
och t o m entusiasm även i en
demokrati. Det kan finnas många
"existentiella" hot (terrorism,
miljöförstöring, klimathot,
flyktingkris, pandemier) som vi
behöver "räddas" från genom en
fastare och mer centraliserad
styrning.

Detta är precis vad som håller på att
hända just nu och just här mitt
ibland oss. Jacob Nordangårds
angelägna bok beskriver processen,
avslöjar metoderna och identifierar
aktörer, som Fuellmich namnger i
opinionsrättegången ovan
Boken finns att köpa på Bokus för
379 kr.

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.

2

EFFEKT AV COVIDVACCINERING
En presentation om effekten av
Pfizers covidvaccin efter sex månader
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.

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

2) DIALOG OM MIND
CONTROL

Här är vad länder som skrivit
avtal med Pfizer gått med på:
- Köparen är betalningsskyldig även
om Pfizer inte levererar produkten i
tid eller om leverans helt uteblir.

Följ den här:
https://www.creapreneur.se/Projek
t/PROJEKT-Hjarnans-frihet

- Pfizer får fullständig åtalsfrihet
gällande eventuella vaccinskador
eller uteblivna effekter av vaccinen
eftersom Pfizer vid tecknandet av
kontraktet inte har vetskap om
dessa.

LOL Redaktionen
- Laugh Out Loud
CORONA-KONTROLLGRUPPEN

- Även om det kommer andra
läkemedel eller vaccin som kan bota
sjukdomen kan köparen inte bryta
kontraktet. Sverige har köpt 75
miljoner doser och har injicerat 19!
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 om vaccineringen skall
kunna utvärderas vetenskapligt när
eländet är över.

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/kreaprenor

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