Red het klimaat, eet een mens
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De wereld wringt zich in allerlei bochten om deze planeet te redden en dus hoog tijd dat één
van de laatste taboes wordt doorbroken.
En zo wordt er door een deskundige op de Zweedse televisie uitgelegd dat het hoog tijd wordt
dat we onze soortgenoten gaan opeten.

De wereld lijkt in een soort collectieve krankzinnige wedstrijd verzeild te zijn geraakt, waarbij de
één na het andere idee wordt gelanceerd om de planeet te redden.
Los van het feit dat de planeet heel goed voor zichzelf kan zorgen en daarbij de mens kan
missen als kiespijn zijn de gevolgen van alle klimaatmaatregelen desastreus voor de bevolking.
We hebben al gezien hoe er een bende psychopaten actief is die zich eerst hard hebben
gemaakt voor het klimaat en vervolgens ongegeneerd de zakken vullen. Goede voorbeelden
hiervan zijn Al Gore en Diederik Samson.
Dan krijgen we het volgende opmerkelijke bericht afkomstig uit de koker van de partij die zich
normaal gesproken specialiseert
in organen
en levenseinde
, D666.
Het gratis retourneren van postpakketjes is vanwege het klimaat niet meer van deze tijd. Dat
vindt D66 althans. De regeringspartij wil graag dat consumenten een CO2-melding krijgen als
ze op het punt staan om een pakketje terug te sturen.
De staatssecretaris zegt al in gesprek te zijn met de branche om te kijken hoe bezorging meer
CO2-bewust kan.
De Illuminati bedenkt het grotere raamwerk van de grootste oplichting aller tijden via haar
Agenda 21 en 2030 Agenda.
Vervolgens gaan de mindere goden en fanatieke (aspirant) vrijmetselaars hiermee aan het werk
omdat ze vaak en psychopaat zijn en denken op deze manier veel te kunnen verdienen of snel
carrière te maken.
En dus wringen ze zich in allerlei bochten om toch maar vooral punten te scoren en krijg je de
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meest waanzinnige situaties.
Zoals de volgende :
Een Zweedse gedragswetenschapper heeft in een televisieprogramma in Zweden
aangekondigd dat het tijd wordt dat wij mensen gaan eten om zo de planeet te redden.
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