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Frans Timmermans, de nieuwe klimaatpaus van de Europese Unie, komt met plannen
waardoor ons leven voorgoed zal veranderen.
De gigantische leugen waarop dit alles is gebaseerd is zo groot dat mensen bijna niet anders
kunnen dan deze geloven
.

De nieuwe Europese klimaatpaus heeft zijn nieuwe plannen gepresenteerd en eerlijk is eerlijk,
keizer Nero had het niet beter kunnen doen.
Het gaat niet snel genoeg, het moet sneller. Dat is het motto van de Green Deal, die
Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteert. De urgentie is hoog, maar er zijn
ook grote kansen, zo schrijft hij in de inleiding.
Daarom wil hij onomkeerbare maatregelen nemen en veel geld uittrekken om de economie
groener te maken. In totaal is de komende tijd 260 miljard euro nodig per jaar. "Een kwart van
de EU-begroting", zo staat te lezen in de tekst.
Deze ongekozen beroepsleugenaar maakt korte metten met iedere illusie die er eventueel nog
bestond dat het allemaal wel mee zou vallen, want dit heeft meer dan verregaande
consequenties. Je ziet berichten verschijnen met "overal hangt straks een CO2 prijskaartje aan"
en dat het betalen van tol voor het rijden op de weg een onwrikbaar onderdeel gaat worden van
het nieuwe Europa.
Die eerder genoemde 260 miljard euro is nog maar een fractie van wat er werkelijk ieder jaar
nodig is volgens Forum voor Democratie:

Uiteraard moeten deze plannen nog door ieder land worden goedgekeurd, maar een deel
van de tol die jij straks gaat betalen zal worden gebruikt om de nu nog dwarsliggende oost
Europese landen om te kopen met een zak vol geld.
Zoals te verwachten klinken nu al overal protesten en die zullen alleen maar luider worden
naarmate de plannen concreter worden en de bevolking weer wordt beroofd van een stuk
vrijheid en geld. Want, dat is uiteraard het ultieme doel van deze zwarte komedie.
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Tegelijkertijd zie je hoe geraffineerd ze bezig zijn, want uiteraard hebben ze allang
ingecalculeerd dat de Europese bevolking zal dwarsliggen en protesteren tegen al die
klimaatmaatregelen waar zij mee te maken zullen krijgen.
Het werkelijke doel van dit alles wordt dan ook al heel snel duidelijk als je kijkt naar de conclusie
van een onderzoek dat de Telegraaf heeft gedaan onder haar lezers.
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