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af Mike Adams, Health Ranger, 4. sept. 2015, link

I denne uge offentliggjorde Michael Snyder en 
vigtig artikel med titlen Agenda 2030: Denne 
måned lancerer FN en plan for en Ny Verdens 
Orden med hjælp fra paven.

Denne artikel henviser til dette FN Agenda 2030 
dokument, der fremmer en plan for såkaldt 
"bæredygtig udvikling" rundt om i verden.

Dette dokument beskriver intet mindre end en 
global regeringsovertagelse af enhver nation 
over hele planeten. “Målene” i dette dokument er 
intet andet end kodeord for en fascistisk dagsor‐
den for virksomhedsregering, der vil fængsle 
menneskeheden i en ødelæggende cyklus af fat‐
tigdom og samtidig berige verdens mest magt‐
fulde globalistiske virksomheder som Monsanto 
og DuPont.

Af hensyn til at hjælpe med at vække menne‐
skeheden, har jeg besluttet at oversætte de 17 
punkter i denne Agenda 2030, så læsere overalt 
kan forstå, hvad dette dokument virkelig kræver. 
For at udføre denne oversættelse er du nødt til at 
forstå, hvordan globalister skjuler deres mo‐
nopolistiske dagsordener med ”feel good” sprog.

Her er den punktvise oversættelse. Bemærk 
nøje, at dette dokument intetsteds siger, at 
"opnåelse af menneskelig frihed" er et af dets 
mål. Det forklarer heller ikke, HVORDAN disse 
mål skal nås. Som du vil se her, skal hvert eneste 
punkt i denne FN-dagsorden opnås gennem cen‐
traliseret regeringskontrol og totalitære manda‐
ter, der ligner kommunisme.

Mål 1) Gøre ende på fattigdom i alle dens 
former overalt

Oversættelse: Sæt alle på regerings velfærd, 
madstempler, boligtilskud og uddelinger 
(almisser), der gør dem til lydige slaver for den 
globale regering. Tillad aldrig mennesker opad‐
gående mobilitet for at hjælpe sig selv. I stedet 

undervis i masseforfølgelse og lydighed til en 
regering, der sørger for månedlig "understøt‐
telse" til basale ting som mad og medicin. Mærk 
det som "gøre ende på fattigdom"

Mål 2) Gøre ende på sult, opnå 
fødevaresikkerhed og forbedret ernæring 
og fremme bæredygtigt landbrug

Oversættelse: Oversvøm hele planeten med 
GMO og Monsanto patenterede frø, mens 
brugen af dødbringende herbicider øges under 
den falske påstand om "øget produktion" af 
madafgrøder. Manipulation af genetisk modifi‐
cerede planter for at øge specifikke vitaminke‐
mikalier uden samtidig at have nogen idé om de 
langsigtede konsekvenser af genetisk forurening 
eller genetiske eksperimenter udført åbent på 
tværs af arter i et skrøbeligt økosystem.

Mål 3) Sikre et sundt liv og fremme trivsel 
for alle i alle aldre

Oversættelse: Pålægge 100+ vacciner til alle børn 
og voksne under tvang, true forældre med an‐
holdelse og fængsel, hvis de nægter at samar‐
bejde. Pres kraftig medicinbrug på børn og 
teenagere, mens "screening" programmer rulles 
ud. Kald massemedicinering for "forebyggelses” 
programmer og hævd, at de forbedrer borgernes 
sundhed.

Mål 4) Sikre inkluderende og retfærdig 
kvalitetsuddannelse og frem livslange 
læringsmuligheder for alle

Oversættelse: Fremskynd en falsk historie og en 
udvandende (niveausænkende) uddannelse un‐
der "Common Core" uddannelsesstandarder, der 
producerer lydige arbejdere snarere end ua�‐
hængige tænkere. Lad aldrig folk lære ægte 

historie, ellers indser de måske, at de ikke vil 
gentage det.

Mål 5) Opnå lighed mellem kønnene og 
styrk (empower) alle kvinder og piger

Oversættelse: Kriminalisere Kristendom, margi‐
nalisere heteroseksualitet, dæmonisere mænd og 
fremme LGBT-dagsordenen overalt. Det egentli‐
ge mål er aldrig "ligestilling" (lighed), men sna‐
rere marginalisering og udskamning af enhver, 
der udtrykker nogle mandlige karaktertræk 
overhovedet. Det ultimative mål er at feminisere 
samfundet, skabe bred accept af "blid lydighed" 

sammen med de selvsvækkende ideer om fælles 
ejendom og "dele" alt. Fordi kun maskulin energi 
har styrken til at rejse sig mod undertrykkelse 
og kæmpe for menneskerettigheder, er under‐
trykkelse af den maskuline energi nøglen til at 
holde befolkningen i en tilstand af evig indvilli‐
gelse (samtykke).

Mål 6) Sikre tilgængelighed og bæredygtig 
forvaltning af vand og sanitet for alle

Oversættelse: Tillad magtfulde koncerner (virk‐
somheder) at tage kontrol over verdens vandfor‐
syning og opkræve monopolpriser for at 
"opbygge ny vandforsyningsinfrastruktur", der 
"sikrer tilgængelighed."

Mål 7) Sikre adgang til overkommelig, påli‐
delig, bæredygtig og moderne energi for 
alle

Oversættelse: Straf kul, gas og olie, og samtidig 
fremskynde dødsdømte "grønne" energisubsidier 
til hjernedøde nystartede virksomheder ledet af 
venner i Det Hvide Hus, som alle går konkurs 
indenfor fem år eller mindre. De grønne nystar‐
tede virksomheder skaber imponerende taler og 
mediedækning, men fordi disse virksomheder 
ledes af korrupte idioter snarere end dygtige 
iværksættere, går de altid konkurs. (Og medier‐
ne håber, at du ikke kan huske al fanfaren om‐
kring deres oprindelige lancering.)

Mål 8) Fremme vedvarende, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse og anstændigt 
arbejde til alle

Oversættelse: Reguler små virksomheder ud af 
eksistens med regeringsbemyndiget mini‐
mumsløn, der ruinerer hele sektorer i økonomi‐

FN Agenda 
2030 afkodet!
Det er en plan for 
at indføre globalt 
slaveri for menne‐
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støvle

Oversættelse af FN's Agenda 
2030 plan for global (verdens-
omfattende) regering (kontrolle‐
ret af koncern interesser).

https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

