Matförsöjning till Vulpina Rymdimperiet!

Människorna som föds upp i underjordika anläggningar i Foxylvanien matas med pellets som
är gjort på rester från skördade människor!
Rävarna föder dels upp människor i underjordiska anläggningar där de inte kan rymma ifrån
och rävarna åker med sina rymdskepp till Jorden och andra planeter med humancivilisationer
för att jaga människor för att få människokött till mat och människohud till kläder, skor och
mattor etc.
Rävarna odlar ju även bär och spannmål och andra grödor på Rävplaneten där Foxylvanien
och Vulparien samt flera andra rävnationer ligger. Rävarna odlar även på Rävplanetens 24
månar som har atmosfär och värms upp av en livgivande gul dubbelstjärna samt i den stora
"Agria Halo" som är en gigantisk ring som är byggd runt en mindre gul stjärna i närheten som är likande Jordens sol. I Halohjulet så finns både städer, skogar och jordrbbruksmark för
odling. I Halohjulet bor ca 30 000 000 000 rävar.
Foxylvanien har en rävpopuulation på 60 000 000 000 rävar och Vulparien en rävpopulation
på 45 000 000 000 rävar, + alla mindre rävnationer så är Rävplanetens totala rävpopulation
122 000 000 000 rävar och på de 24 månarna bor ca 40 000 000 000 rävar samt det finns ju

även rymdstäder och gruvplaneter längre ut i rymden med civilisationer av både rävar och
andra djur.
Det Vulpina rymdimperiet sammarbetar med flera andra djurcivilisationer som varg, sergal,
tiger, hare, lejon, hyena civilsationer och med civilsatioenr av arter som ingen på Jorden
känner till.
Även om människorna är mäktiga på Jorden och några andra planeter så är det ändå djuren
som har det totala herraväldet i Vintergatan och människornas enda uppgift är att dö för att
vara rävar och andra djur till föda, kläder och nyttoföremål!

Detta är vad 2013 kommer innebära så människorna på Jorden ska veta sin plats och inte
förtrycka andra djur på Jorden!

RÄVARS VÄL OCH RÄVARS MAKT! TJÄNAS UTAV RÄVARS PAKT!
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