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SEPT 2022 årg 41 
   

 
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 41-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 

Tre debattinlägg om vår kultur 

* THE NEW WORLD ORDER 

   - OM DU VISSTE? 

* FARLIG BIOLOGISK MÄNGFALD 

* VAR GLAD FÖR INVANDRARE 

  

* LOL-redaktionen – laugh out loud 

 

 

 

 

 

THE NEW WORLD ORDER 

Viktig information om den sekt i 

vilken vår nuvarande 

statsminister är medlem.  

 
Sektledaren Klaus Schwab  

talar nu öppet om kannibalism, 

elektroder i våra hjärnor för 

tankekontroll och avfolkning av 

jorden till nivån 500 milj. 

invånare. Ledaren finns på 

Youtube i allt märkligare 

utstyrsel. Steget till att bära 

Darth Vaders hjälm är inte långt, 

men skräddarsydda kostymer är 

fortfarande vanligt vid sidan av 

den nya läderklädseln. 

OM DU VISSTE? 
Vad skulle du göra om du fått 

vetskap om att en omfattande 

organisation av extremt rika 

människor och stora företag hade 

nästlat sig in i regeringar och 

myndigheter och manipulerat 

pressen och domstolsväsendet i hela 

världen för att driva en egen agenda 

innebärande att ta över precis allt. 

Till och med våra kroppar och 

sinnen? 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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Om du visste att denna organisation 

hade omåttligt med pengar till sitt 

förfogande och redan hade makt 

över alla mediekanaler och Internet. 

Att de hade makt att stänga ned 

konton i sociala medier, att fingera 

och styra nyheter och att driva 

politiska spel i alla länder – vad 

gjorde du då? Och hur? 

Om du visste att planen är att skapa 

en totalitär regering som de själva 

utser och tillsätter för att genomdriva 

skapandet av en avhumaniserad 

värld, där alla människors tankar kan 

avläsas och där ingen har rätt att 

röra sig fritt att äga någonting, eller 

ens ha en fri vilja? 

Om du visste att deras plan också 

går ut på att välja vem som ska leva 

eller dö? Att de vill manipulera våra 

gener så att vi inte kan få barn och 

att vi ska fråntas mänskliga 

egenskaper som t ex empati genom 

manipulation av vårt DNA, som art? 

Om du visste att deras ledare öppet 

uttrycker en önskan att kunna läsa 

och styra allas våra tankar och att 

detta snart kommer att ske genom 

att de manipulerar våra hjärnor, 

oavsett om vi vill eller ej? Om du 

visste att de vill ta dina barn ifrån dig 

så att de inte ska påverkas av dig? 

Om du visste att de bygger ett 

nätverk av master och satelliter med 

syftet att kunna styra och avläsa oss 

alla? 

Och att de har uppfunnit ämnen som 

sprider sig i våra celler och blodkärl 

och gradvis omvandlar oss till 

enheter som kan fjärrstyras och att 

de som fått dessa ämnen i sig inte 

kan ta bort dem? Och om du visste 

att detta ämne också kan 

distribueras i mat och vatten och att 

det är tillåtet? Vad gör du då? 

Om du visste att deras plan är att 

spruta in dessa ämnen i våra kroppar 

för att se vad som händer, som 

experiment? Och att de även vill göra 

det på gravida kvinnor och små barn. 

Om du visste att dessa medel 

orsakar sjukdom, skada och död? 

Och att de känner till detta och ändå 

låter medlet injiceras i oss alla, och 

att vi betalar för det med våra 

allmänna medel? Vad skulle du göra 

då? 

Och om du visste att de vill att det 

ska vara obligatoriskt för oss alla att 

ha dessa ämnen i kroppen? Och att 

vägen dit är via genom utpressning 

eller tvång. Om du visste att 

injektioner med främmande ämnen 

skulle vara ett villkor för att få resa, 

träffas, arbeta eller ha tillgång till 

pengar? Och om det skulle skrivas in 

i ditt pass att du frivilligt tagit in 

ämnet i din kropp och därmed 

underkastat dig att genmanipuleras 

och styras. Och om det skulle vara så 

att om du motsätter dig detta 

utesluts du helt ur samhället, 

fängslas eller kanske avlivas? 

Om det vore så att deras ledare 

öppet skulle säga ”co-existens is not 

an option” och ”free will is gone”. 

Vad skulle du göra om du hade 

kännedom om detta?  

Vad gör du? 

Läs mer om ”The New World Order” 

via strategin ”The Great Reset”? här 

https://www.weforum.org 

så länge det är tillåtet att  

tänka själv. 

https://www.weforum.org/
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FARLIG BIOLOGISK MÅNGFALD 
Ja, om vi strikt skall följa den 

mest radikala milöpolitiken.  
Det skriver journalisten Tege 

Tornvall i nättidningen Newsvoice. 
 

Den som somnar på en sommaräng 
angrips nämligen snabbt av den 

biologiska mångfald som frodas på 
ängen. Allehanda intressanta 
insekter kommer flygande eller 

krypande och smyger in under 
kläderna. Och de smyger inte bara 

in. En del sticks eller bits också. Ont 
gör det och svullnar till ömma bulor. 
Vissa kan bli riktigt farliga för 

känsliga personer. 
 

Och inte bara insekter. Snart landar 
också sporer, frön, barr, blad, kottar, 

kvistar och grenar från närbelägna 
träd och växter. En del bränns. Andra 
får man i sig om man andas med 

öppen mun. Inte alltid så nyttigt. 
Grenar kan man få i skallen. Heller 

inte roligt. Ligger man länge kan 
man även locka djur. Långt från alla 
är harmlösa. Några kan bli riktigt 

farliga om man inte aktar sig. 
 

Faktum är att nästan allt Jordens liv 
mest ägnar sig åt att äta, sova och 

föröka sig. Själva definitionen på liv 
är just fortplantning och ämnes-

omsättning. Bara människan gör 
också annat. Bara vi avbildar, 
skildrar och besjunger natur och 

vyer. Bara vi anlägger filosofiska 
betraktelser, späker oss frivilligt och 

tränar för att hålla oss i form. Bara vi 
tillverkar saker med verktyg. Enligt 
många inte bara lever vi i naturen. Vi 

påverkar och ändrar den. Det gör 
visserligen många djur också, men vi 

gör det planerat och med verktyg 
och maskiner. Den natur som 
kommer i vägen röjer vi undan – 

sedan årtusenden. Numera i allt 
större skala i takt med att 

mänskligheten breder ut sig över 

Jorden.  Vi blir allt fler, tar allt mer 

plats och tar allt mer av naturen i 
anspråk. 
 

Det är vår arvsynd. Enligt många 

är vi inte en del av naturen, vi 
betvingar den och om så behövs med 
hjälp av Anticimex. 
 

Men när nu Naturen har tagit Guds 
plats, bjuder vår nya religion att vi 
lever i och med Naturen på dess 

villkor. Då får vi inte försvara oss 
mot den biologiska mångfald som 

hotar oss. Vi får snällt finna oss i att 
bli brända, övervuxna, stungna, 
bitna och uppätna. I alla fall om vi 

strikt skall följa den mest radikala 
miljöpolitiken. Den som blandar ihop 

miljö med klimat. Den som tror att 
mer av växternas livsnödvändiga 
näring, koldioxid, värmer Jorden på 

ett farligt sätt och gör den obeboelig. 
Detta trots att tidigare eror med 

rikare växt- och djurliv varit både 
flera grader varmare och haft flera 
gånger högre koldioxidhalter. 

Vill vi ha det så? Jag vill det inte, 

skriver Tege Tornvall i Newsvoice. 
 

VAR GLAD FÖR INVANDRARE 
Snart klarar vi inte att producera 
vår mat. Marken blir steril med 

vårt bruk av konstgödsel och 
gifter. Vi tar död på bakterier, 

svampar, maskar, insekter och 
fåglar. Den mångfald som behövs 
för skörden och för att göra 

marken levande. Snart tar vi död 
på oss själva.  

Det skriver miljöpartisten Hans 
Sternlycke i nättidningen 
Newsvoice. 
 

Han tror på ekonomisk omvandling 

underifrån, arbetskooperativ, 
ekobyar och omställningsrörelse. Vi 

behöver göra något åt systemfelen 
och skapa en positiv inställning, ett 
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arbetsintensivare samhälle med 

mindre arbetstid. Låga inkomster 
skall inte beskattas. 
 

Fruktbarheten minskar genom sena 

födslar, mobilstrålning, de gifter vi 
får i oss och den mat fattig på näring 
vi får med vårt jordbruk, och som 

ytterligare urlakas av livsmedels-
industrin. Det behovs 2,1 barn per 

kvinna för att befolkningen skall hålla 
sig långsiktigt konstant. Vid sekel-

skiftet var fruktbarheten 1,5 barn per 
kvinna. Sen dess har den stigit 
något, men är åter på väg ner och 

var 1,7 år 2021. 
 

Nio månader efter pandemi-
vaccinationerna har födda barn 

störtdykt. Så har också skett i 
Europa. Man vill inte ange dem som 
orsak, utan anger förändringar i 

arbetslivet. Testiklar och äggstockar 
har dock fått en hög halt av 

spikproteiner som vaccinerna skulle 
få kroppen att producera för att 
angripa viruset. 
 

Att Sverige fortfarande ökar i 

folkmängd beror på invandringen och 
att vi blir äldre. Invandrarna är 

fortfarande unga och barnafödande, 
även om deras fruktsamhet närmar 
sig svenska tal efter några år. Vi 

skall vara glada för invandrarna. De 
kan ta hand om oss när vi blir för 

skröpliga. Och det blir vi. Vi får 
diabetes och hjärtproblem och även 

demens med den mat vi äter med för 
mycket kolhydrater och för lite fett. 
 

Med den nytta invandrarna kan 
göra är det sorgligt att de har hög 

arbetslöshet och att inte får arbete 
efter utbildning. Med det skatte-

system vi har, där största delen är 
löneskatter, blir det mindre tillgång 
till arbetsintensiva instegsarbeten. 

Invandrarbarn döms till fortsatt 
marginalisering genom den 

bristfälliga skolgång som ges i 

förortsområden med för små 

lärarresurser och stökiga klasser och 
den lärarflykt det ger. 
 

Vi välkomnar inte invandrarna vi tar 

emot utan skyller samhälls-
problemen på dem, i stället för att se 
och göra något åt systemfelen och 

skapa en positivare miljö. Debatten 
handlar mer om poliser, brott och 

straff än om samhällsbyggande och 
boende, skola, vård och omsorg. Det 

är ett missbruk av pengar att inte 
tillvarata den resurs invandrare 
utgör, skriver Hans Sternlycke i 

Newsvoice. 
 

***************************** 
Vi delar ovanstående tre 

debattinlägg med våra 
medlemmar och läsare för att 
bidra till att vidga och fördjupa 

den i långa stycken 
fördummande monolog som 

bedrivs i våra main-stream-
media och i det synnerligen 
torftiga pingpongandet som vi 

just nu bestås med i den 
pågående svenska valdebatten.  
 

”Hela Sverige behövs” står det på 

Centerns valaffischer. Är det något 
nytt eller, som göteborgarna säger. 
 

”Tillsammans kan vi göra Sverige 

bättre”, skriver det nuvarande 
regeringspartiet på sina valaffischer.  
 

Men tillsammans med vilka? är 
den ständigt obesvarade frågan i 

valdebatten. Och så länge 
”tillsammans” betyder ”bara med 

dem jag gillar och som tycker 
precis som jag” kommer vårt 
alltmer segregerade Sverige inte att 

bli vare sig helat eller bättre.  
 

FÖLJ KREAPRENÖRS 
KULTURUPPROP i höst. 

Välkommen.     
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LOL Redaktionen -  

Laugh Out Loud 

Framåt marsch fårskallar!  
Stackars bröder och systrar i den 
kinesiska befolkningen. De sitter 

redan fast i den fälla som många 
av oss här i väst nu kämpar för 
att inte dras in i -  

total livegenhet och kontroll ifrån 
makthavarna över alla invånare. 

REDAN PLATON TÄNKTE 

POLITIK 

En av hans liknelser var att politik är 
som en båt där sjömännen slåss om 

att hålla i rodret, men ingen har 
studerat navigation eller vet hur 
strömmar och vindar går. De saknar 

också sjökort. Men slåss om makten 
gör de ändå. 
 

Den amerikanske filosofen David 

Wood (även känd för sina kunskaper 
om islam) har läst Platon och 
konstaterar att inget är nytt inom 

politiken sedan ungefär 2 400 år. 
https://www.youtube.com/watc

h?v=lV0FtBIuocc 
 

Docenten i statsvetenskap Rolf 
Ejvegård skriver i sin bok ”Vad är 
demokrati?” om att statsvetenskapen 

har blivit nypositivistisk och till stora 
delar sneglar mot österrikaren Hans 

Kelsen och hans idéer om att man 
inte kan forska på annat än empiri, 

innebär det att "politik är det 
politikerna gör" inte idéer om vad ett 
gott samhälle bör vara. Därmed har 

vi har vi överlåtit åt räven att sköta 
hönsgården. De som har makten vill 

behålla den. Så har det alltid varit i 
åtminstone 2 400 år. 

 
 

 

 

 
Njut av den första höstmånaden 
hälsar Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna vad vi 

publicerar i Kreaprenör©NYTT™ 
om vad vi anser verkligen händer. 

Du gör det enklast i mail till 
kreaprenor@ebc.se  
Eller kommentera vad vi skriver 
på Facebook här 
www.facebook.com/kreaprenor 

 
Vill du stödja vårt arbete för att 

bevara vår kultur kan du betala 
frivillig årsavgift 200 kr eller ge 
en gåva till plusgiro 231666-9. 
 

Vill du INTE läsa KreaprenörNYTT 

i fortsättningen skicka då 
”nej tack” till kreaprenor@ebc.se 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lV0FtBIuocc
https://www.youtube.com/watch?v=lV0FtBIuocc
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.facebook.com/kreaprenor
mailto:kreaprenor@ebc.se

