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Papa Francis găsit vinovat pentru trafic de 
copii, viol, crimă

Duminică, 20 iulie 2014, 7:28
(de Judy Byington)
 

În cursul zilei de ieri, inculpaţii Papa Francis Bergoglio, generalul superior catolic iezuit Adolfo 
Pachon şi arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, au fost găsiţi vinovaţi de acte de viol, tor-
tură, crimă şi trafic de copii. Cinci judecători ai Curtea Internaţională de Justiţie din Bruxelles 
(ICLCJ) au hotărât că aceste infracţiuni au fost comise cel mai recent în anul 2010. Din luna mar-
tie a anului trecut peste 48 martori oculari şi-au depus mărturia în faţa acestei instanţe, detaliind 
activităţile inculpaţilor ca membri ai Cultului Celui de-al Nouălea Cerc Satanic de Sacrificare a 
Copiilor. 

Se pare că acest Cult Satanic al Celui de-al Nouălea Cerc organiza ritualuri de sacrificare a 
copiilor în catedralele romano-catolice din Montreal, New York, Roma, Scoţia, Londra, castelul 
Carnarvon din Ţara Galilor, pe o moşie franceză al cărei nume rămâne secret şi la şcolile cana-
diano-catolice şi indiano-anglicane din Kamloops, Columbia Britanică şi Brantford, Ontario, 
Canada. Cultul Celui de-al Nouălea Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor se pare că se folosea de 
păduri proprietate personală din SUA, Canada, Franţa şi Olanda, pentru a organiza „partide de 
vânătoare de oameni” pentru elitele de la nivel mondial, inclusiv pentru membrii familiilor regale 
europene. Se pare că adolescenţii erau (procurați) cu ajutorul mafiei, fiind apoi dezbrăcaţi com-
plet, violaţi, vânaţi şi ucişi. Procurorul şef a afirmat următoarele: „Biserica catolică este cea mai 
mare corporaţie din lume şi se pare că este mână-n mână cu mafia, guvernele, poliţia şi instanţele 
din toată lumea.” 

Două adolescente au declarat Curţii ICLCJ că Papa Francis le-a violat şi că participa la sacri-
ficiile copiilor. Opt alţi martori le-au confirmat declaraţiile, fiind martori la violuri şi sacrificii de 
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copii. Operaţiunile Cultului Satanic al Celui de-al Nouălea Cerc ar fi avut loc în timpul primăveri-
lor anilor 2009 şi 2010, în zone rurale din Olanda şi Belgia. 

Papa Francis a mai fost găsit vinovat de practicarea unor rituri satanice de sacrificare a copii-
lor, în timp ce deţinea funcţia de preot şi de episcop în Argentina, potrivit unui document sigilat, 
obţinut din arhivele Vaticanului. Un al doilea document, datat de 25 dec. 1967, numit Privilegiul 
judiciar, ar fi arătat că fiecare Papă, după numire, trebuie să participe la ritualul de sacrificare a 
pruncilor organizat de Cultul Satanic al Celui de-al Nouălea Cerc şi să le bea sângele, printre alte-
le. Documentele au fost înaintate Curţii ICLCJ de un oficial important al Vaticanului şi de un fost 
angajat al Curiei Vaticanului.

Luna trecută, un anchetator al poliţiei irlandeze, Garda, a depus mărturie în faţa a cinci jude-
cători şi a 27 de membri ai juriului, declarând că semnele de pe oasele a cca. 796 copii descoperiţi 
într-un fosă septică a Surorilor Irlandeze Romano-Catolice indică faptul că aceştia au fost ucişi 
ritualic. Martorul a declarat că experţii medico-legali au confirmat că decapitarea şi mutilarea 
pruncilor din groapa comună erau semne comune ale crimelor ritualice şi ale sacrificiului de 
copii.  

Un  documentar BBC a expus un scandal vechi de cincizeci de ani legat de traficul de copii 
comis de biserica catolică din Spania. Până în anii 1990, peste 300.000 bebeluşi au fost furaţi din 
mâinile părinţilor. Mamelor li se spunea că pruncii lor au murit şi că au fost aruncaţi în gropi 
comune. Se pare că biserica catolică a câştigat 20 miliarde de dolari grație acestor adopţii.

O altă persoană a depus mărturie că a fost prezentă în timpul întâlnirilor dintre Papa Francis 
şi junta militară, în timpul Războiului Murdar din Argentina anilor 1970. Potrivit acestui martor, 
Papa Francis a ajutat la traficarea a 30.000 copii ai prizonierilor politici dispăruţi, într-un cerc 
internaţional de exploatare a copiilor, condus de o ramură a Vaticanului.

Un reportaj special al ABC News a oferit indicii că diavolul locuieşte la Vatican. „Documentele 
din arhivele secrete ale Vaticanului, care au fost prezentate în faţa instanţei, indică în mod 
clar faptul că, de secole, iezuiţii au avut un plan premeditat de a ucide ritualic nou-născuţii 
răpiţi, pentru ca apoi să le bea sângele”, a declarat procurorul-şef al ICLCJ în faţa celor cinci 
judecători internaţionali şi a celor 27 de membri ai juriului. „Planul a luat naştere dintr-o noţiune 
schimonosită conform căreia ar fi obţinut putere spirituală dacă beau sângele celor inocenţi, astfel 
asigurând stabilitatea politică a papalităţii în Roma. Aceste fapte nu sunt doar un genocid; sunt 
sistemice şi instituţionalizate. Se pare că au fost comise de biserica romano-catolică, de iezuiţi şi 
de toţi papii, încă din 1773.”

S-a organizat o anchetă permanentă pentru a investiga şi a le aduce în faţa justiţiei pe celelal-
te persoane implicate în posibilele crime descoperite de Curtea ICLCJ. Pe 1 septembrie 2014 se 
plănuieşte demararea unei anchete numită „Comisia permanentă cu privire la traficul de copii şi 
sacrificii ritualice”. Se preconizează că vor urma noi litigii. 

Cei 48 martori oculari au identificat făptaşii ca fiind papii catolici Francis Bergoglio, Ioan Paul 
al II-lea şi Joseph Ratzinger; oficiali ai bisericii anglicane, unitariene din Canada şi ai celei catoli-
ce, inclusiv cardinali şi generalul superior catolic iezuit Adolfo Pachon; Regina Elisabeta şi Prinţul 
Filip ai Marii Britanii, arhiepiscopul anglican de Canterbury - Justin Welby, şi judecătorul Curţii 
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Supreme, Fulford; în Olanda: cardinali olandezi şi belgieni, cât şi aristocraţi printre care se nu-
mără prinţul moştenitor Alfrink Bernhard, regele Hendrick, soţul reginei Wilhelmina a Olandei, 
regina Beatrix, tatăl său şi vice-regele, prinţul Johan Friso şi soţia sa, Mabel Wisse Smit, foşti mi-
niştri, omul de top al armatei olandeze şi sub-secretarul Consiliului Statului; oficiali ai armatei şi 
ai guvernelor canadiene, australiene, engleze şi americane, inclusiv CIA din SUA, plus importanţi 
miniştri, judecători, politicieni şi oameni de afaceri din SUA, Belgia, Olanda, Canada, Australia, 
Franţa, Irlanda şi Marea Britanie.

Pe 19 iulie 2014 au fost emise mandate de arestare în dosarul poporul v. Bergoglio et al. 
Înregistrările instanţei rămân deocamdată secrete, potrivit declaraţiei de presă emisă ieri de 
Tribunalul Internațional al Crimelor Bisericii şi Statului (ITCCS). Prima Curte ICLCJ a raportat 
dispariţia a 50.000 copii canadieni. Instanţa a stabilit în februarie 2013 că 40 persoane de elită la 
nivel mondial se fac vinovate, inclusiv regina Elisabeta. 

Cei 50.000 copii au dispărut din internate canadiene, care erau deţinute în principal de 
catolici. Peste 34 de gropi comune pentru copii au fost identificate până acum în unele din cele 80 
internate din Canada. Din 2008, regina Elisabeta şi guvernul canadian continuă să refuze să 
asculte rugămințile ITCCS de a excava locurile în cauză. 

Posibilul motiv pentru acest refuz nu surprinde pe nimeni. Regina Elisabeta şi prinţul Filip au 
fost condamnaţi pentru dispariţia a zece copii din internatul Kamloops din Columbia Britanică, 
ce a avut loc pe 10 octombrie 1964. Din acel moment, părinţii nu şi-au mai văzut copiii. Litigiul 
se pare că a provocat şi demisia Papei Ratzinger. Dovezi pentru acele cazuri pot fi găsite în cartea 
„Hidden No Longer”, scrisă de Kevin Annett.

Curtea Internaţională ICLCJ are peste 450 ofiţeri de drept comun în 13 ţări şi 51 grupuri 
conexe în operaţiune. Grupurile de drept comun care doresc să aplice pot beneficia de 
fonduri de organizare. Pentru a contacta ITCCS, Curtea ICLCJ din Bruxelles, asociaţiile sale 
locale sau pentru a deveni voluntar, trimiteţi un email sau sunaţi la: itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (SUA) sau  250-591-4573 (Canada).

Despre autor

Judy Byington, MSW, LCSW, la pensie, autor al “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary 
Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities” (22 de fețe: din viața lui Jenny Hill 
şi cele 22 de personalități multiple ale sale) (www.22faces.com) este o fostă terapistă, oratoare, 
activistă şi jurnalist de anchetă, ale cărei articole despre cercurile internaţionale de exploatare a 
minorilor au fost citate pe sute de bloguri şi site-uri. Fost administrator al Alberta Mental Health 
şi director al Provo Family Counseling Center este acum preşedintele Child Abuse Recovery and 
Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com).  Dacă aveţi noutăţi sau indicii despre abuzuri 
împotriva minorilor, vă rugăm să îi trimiteţi lui Judy un email la adresa: info@22faces.com. 
Vă invităm să semnaţi petiţia către Congres, prin care cerem anchetarea metodei de control al 
minţii copiilor dezvoltată de CIA, făcând clic aici: http://www.change.org/petitions/us-congress-
survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.youtube.com/wat?v=F626Lsrdwg4
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.childabuserecovery.com/
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://iclcj.com/
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://itccs.org/
http://22faces.com/
http://childabuserecovery.com/
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children

