Agenda 2030 - katalysatorn
till globalisternas världsordning
På ett FN-toppmöte i New York september 2015 antogs Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet
- framtid eftersom målen är universella och gäller alla
kommer att påverka allas
länder.
Agendan består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Man menar att genom ett förverkligande av
de 17 målen skall man avskaffa all fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor,
främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.
De övergripande målen framstår vid ett första påseende som något hela mänskligheten kan ställa sig bakom. Tyvärr är Agenda 2030 ett stort bländverk och en
manipulation i den högre skolan.
De bärande tankarna i Agenda 2030 kan vi spåra bakåt i tiden till 1921 då den
amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations (CFR) grundades och
som allt sedan starten haft ett betydande inflytande på utvecklingen av amerikansk utrikespolitik. CFR:s medlemmar utgörs av rika och inflytelserika personer
så som George Soros, David Rockefeller med flera. Många av medlemmarna är
dessutom medlemmar i andra med CFR besläktade grupperingar så som
Trilateral Commission (TC), Bilderberggruppen och Rockefeller Foundation.
TC-grupperingen är i sammanhanget speciellt intressant och detta långt innan
FN involverades i processen. En ny världsordning kräver en global likriktning och
globalisterna hade tidigt insett betydelsen och nödvändigheten av att transformera Kina från ett kommunistiskt bondesamhälle till den teknokratiska
stormakt landet är idag.
Högst ansvarig för processen var Zbigniew Brzezinski, en av grundarna till TC
och samtidigt dess förste ledare. Brzezinski realiserade stora delar av den
agenda för Kinas transformation som tidigare startats av Richard Nixon och TCmedlemmen Henry Kissinger. Bilden nedan visar Zbigniew Brzezinski och
generalsekreteraren för det kinesiska kommunistpartiet Deng Xiaoping vid ett
möte 1979.

År 2001 analyserade Time Magazine i en artikel Kinas utveckling med bland
annat dessa rader:
Under de tjugo år sedan Deng Xiaoping`s reformer inleddes har sammansättningen av den kinesiska ledningen skiftat markant till förmån för teknokrater.
// Det är ingen överdrift att beskriva den nuvarande regimen som en teknokrati.

Idag ytterligare ett och ett halvt decennium senare kan vi se hur Kina inte enbart
fortsatt sin väg mot ett teknokratiskt samhälle utan också att landet tagit ledningen i utvecklingen mot en ny teknokratisk världsordning.
Nyligen höll det kinesiska kommunistpartiet sin 19:e kongress, ett evenemang
som går av stapeln vart femte år och där den politiska grunden för den kommande perioden fastställs. Invalda i den kinesiska centralkommittén, som mellan
kongresserna är Kinas högsta beslutande organ, blev ytterligare teknokrater då
två rymdingenjörer tog plats i kommittén.
Att allt fler teknokrater tar plats på Kinas ledande befattningar är ingen slump. I
en tidigare Hörna framkom hur Kina sedan ett år tillbaka experimenterar med ett
satellitbaserat globalt nätverk för kvantkommunikation. En kvantnyckeldistribution från satellit till marken ligger till grund för att bygga ett hacksäkert globalt
kvantkommunikationsnätverk. Tekniken uppges ge möjlighet att skapa en dominerande global digitalvaluta.
Det är nog ingen dristig gissning att kombinationen av lokala kvantkommunikationsnätverk på marken och kvantsatelliter i omlopp kommer att utgöra det
ultimata kontrollsamhällets ryggrad. En process där Kina nu sitter i förarsätet för
den globala utvecklingen. Vi kan i sammanhanget minnas vad Linsey Williams
sedan snart ett decennium tillbaks ideligen upprepat: Watch China, China is the
big one.

En viktig murbräcka i globalisternas förtäckta och manipulativa maktövertagande
är Vatikanen och påve Franciskus. Inledningstalet vid FN-mötet i New York den
25 - 27 september 2015 hölls av Franciskus. Hela talet var en tydlig appell till
världens nationer att ställa sig bakom innehållet i Agenda 2030. Observera att
FN-talet skedde endast timmar innan den avslutande förmörkelsen i 2014 -15 års
Högtidstetrad. En signal om att ett allvarligt och gudsfientligt ställningstagande
skett av Vatikanen, bort från Bibelns Gud och till en ny, antikristlig världsordning.
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Påvens tydliga saluförande av agendan harmonierar också väl med de ställningstaganden som Vatikanen tidigare proklamerat bland annat genom Franciskus två Encyklikor - Evangelii Gaudium och Laudato si. Påven har också
uttalat att han var mycket angelägen om att Laudato si skulle utgöra den
moraliska grunden för antagandet av FN:s klimatavtal under Parismötet i december 2015.
Globalisternas infiltration av Vatikanen har pågått sedan länge men eskalerade
markant efter att påve Franciskus tillträtt 2013. Påvliga Vetenskapsakademin
(PVA) blev för gobalisterna en inkörsport till Vatikanen för att där kunna saluföra
sin agenda. En grupp av elitister, till stor del influerade av ateisten och globalisten
George Soros, fick tillträde till Vatikanen. Därmed hade man funnit sin moraliska
hörnsten för genomförandet av Agenda 2030. Av den grupp som haft inflytande
i Vatikanen märks flera betydande personer. Ett par exempel presenteras här.
Jeffrey Sachs: Fick den huvudsakliga
uppgiften att bearbeta Vatikanen till att
sluta upp bakom Agenda 2030 och de
hållbara utvecklingsmålen. Han har samarbetat med George Soros under flera
decennier och varit rådgivare till Ban Kimoon. Sachs har varit huvudtalare i
Vatikanen vid ett 20-tal tillfällen. Han är
förmånstagare av 50 miljoner USD från
George Soros ekonomiska fonder. Sachs
har även tidigare varit rådgivare för IMF,
Världsbanken, OECD, och FN:s utveckPatrick Wood (t.h.) har detaljstuderat
lingsprogram. Vatikanen har uttalat att
Sachs är deras största supporter.
Hans Joachim Schellnhuber: Ordförande
för det tyska rådgivande rådet om global
förändring. Medlem i PVA och rådgivare till
påve Franciskus i klimatfrågor. Schellnhuber är ateist och förespråkare av befolkningskontroll. Han menar att jordens bärkraft är mindre än en miljard människor.
Har förespråkat en global konstitution som
skulle överskrida FN-stadgan samt ett globalt råd. Schellnhuber har också föreslagit
att man skapar en planetarisk domstol.
Vatikanen har fullständigt kapitulerat för dessa globalistiska ateister med George
Soros i spetsen. En elit som allt mer verkar styra Vatikanens agenda och åsikter.
Sommaren 2017 accentueras detta åter igen när påve Franciskus agiterade för
vikten av en världsregering. Påven framträder idag som en eko/social förkunnare
i påveklädnad. En demagog utan fokus på Kristus och de Bibliska fundamenten.
Agenda 2030 är en global styrprocess av tidigare aldrig skådad omfattning där
ett genomförande av målen är globalisternas täckmantel för kontroll. Agendan
kräver ett totalt överlämnande av produktion och produktionsmedel samt all
kontroll av konsumtion till en global elit.
Patrick Wood har detaljstuderat globalismen
och dess inverkan på samhällsstrukturerna
sedan 1970-talet. Som exempel på konsekvenserna av Agenda 2030 pekar han bland
annat på hur biltrafik och nötköttsproduktion
inte är förenliga med riktlinjerna för biologisk
mångfald och hållbar utveckling och kommer
därför att förbjudas. Wood menar att Agenda
2030 är ett dokument för kontroll av all ekonomisk aktivitet.

Det är uppenbart hur globalisterna arbetar på flera plan för genomförandet av sin
agenda. Två av dessa står i fokus, teknokratin och religionen. Genom en teknokratisk global revolution bäddar man för det sataniska kontrollsamhället. En ny
världsordning fordrar också en global religionssynkretism vilket man ser ut att
kunna realisera genom exploaterandet av Vatikanen.
Globalisternas sataniska världsordning har rötter långt tillbaka i tiden men vi kan
se hur man efter implementeringen av CFR
intensifierat sin strategi och nu nått slutfasen
vilken man katalyserar genom Agenda 2030.
George Soros konfirmerade detta i ett tal vid
World Economic Forum 1995:
Världen behöver en ny världsordning och jag
är här för att varna er för att vi nu går in i en
period av globalt kaos.
Eliten/globalisterna är en gruppering radikala ateister vars sataniska agenda är
att styra över en förslavad och till befolkningsstorlek sannolikt starkt decimerad
mänsklighet. De som ställer in sig i ledet blir accepterade, övriga inte.
Ps 146:3-5 3 Lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa. 4 Deras
ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. 5 Salig
är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren sin
Gud.

Allt gott, Rune

