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Папа Римський Франциск визнаний
винним у торгівлі дітьми,
зґвалтуванні, вбивстві
Неділя, 20 липня 2014 р., 7:28

Учора підсудні Папа Римський Франциск Бергольйо, Католицький верховний генерал ордену
єзуїтів Адольфо Пахон і архієпископ кентерберійський Джастін Велбі були визнані винними у
зґвалтуванні, тортурах, вбивстві та торгівлі дітьми. П’ятеро суддів Міжнародного суду загальної
юрисдикції (МСЗЮ) в Брюсселі встановили, що злочини скоєно ще у 2010 році. Починаючи з
березня, більше ніж 48 свідків дали свідчення в суді щодо дій підсудних, які є членами
Сатанинського культу жертвоприношення дітей дев’ятого кола.
Вважається, що Сатанинський культ дев’ятого кола здійснював жертвоприношення дітей у
римо-католицьких соборах у Монреалі, Нью-Йорку, Римі, Шотландії, Лондоні, Карнарвонському
замку в Уельсі, закритому для огляду французькому замку в Голландії та в канадійських
католицьких і англіканських індійських школах-інтернатах міст Камлупс (Британська Колумбія)
та Брантфорд (Онтаріо, Канада). Також вважається, що Сатанинський культ жертвоприношення
дітей дев’ятого кола організовував у лісах США, Канади, Франції і Голландії, що перебувають у
приватній власності, «розваги з полювання на людей» для світових еліт, включаючи членів
європейських королівських родин. Як стверджується, підлітки виловлювалися мафією, потім їх
роздягали, ґвалтували, організовували на них полювання і вбивали. Головний прокурор заявив:
«Католицька церква – це найбільша в світі корпорація, яка, здається, має тісні зв’язки з мафією,
урядами, поліцією і судами в усьому світі».

Дві молоді жінки заявили в суді (МСЗЮ), що Папа Франциск ґвалтував їх, коли приймав участь
в ритуалі жертвоприношення дітей. Вісім інших очевидців підтвердили свої показання, що вони
були свідками ґвалтування і жертвоприношення дітей. Ці дії Сатанинського культу дев’ятого
кола, як було сказано, відбувалися навесні 2009 і 2010 років у сільській місцевості Голландії і
Бельгії.
Згідно з офіційним документом, отриманим з ватиканських архівів, Папу Франциска було
визнано винним у сатанинських обрядах жертвоприношення дітей ще за часів, коли він був
священиком, а потім і єпископом в Аргентині. Другий документ від 25 грудня 1967 року, який
називається «Владний привілей», вказував на те, що кожний новий Папа був зобов’язаний
приймати участь у ритуалах із жертвоприношення новонароджених дітей Сатанинського культу
дев’ятого кола, включаючи також пиття їх крові. Ці документи представив МСЗЮ відомий
ватиканський чиновник і в минулому службовець ватиканської курії.
Минулого місяця слідчий ірландської поліції свідчив у суді перед 5 суддями та 27 присяжними,
що відмітки на кістках майже 796 дітей, які були знайдені у каналізації «Ірландських римокатолицьких черниць», вказували на те, що дітей було вбито у ритуальний спосіб. Свідок
заявив, що судові експерти підтвердили факти обезголовлювання та розчленування немовлят,
знайдених у братській могилі, які мали типові ознаки ритуального вбивства або дитячого
жертвоприношення.
Документальний фільм компанії Бі-Бі-Сі викрив скандал: протягом 50 років католицька церква
Іспанії займалася викраденням дітей. Більше ніж 300 000 немовлят було викрадено у батьків
протягом тривалого часу аж до 90-х років. Матерям говорили, що їх діти померли і захороненні
у братських могилах. Як було сказано, католицька церква заробила 20 мільярдів доларів на
усиновленнях.
Інші свідки стверджували, що були присутні на зустрічі Папи Франциска з військовою хунтою під
час Брудної війни в Аргентині у 70-х роках минулого сторіччя. За словами свідка, Папа
Франциск сприяв викраденню 30 000 дітей зниклих без вісті політичних в’язнів та їх
нелегальному перевезенню до міжнародного дитячого експлуатаційного табору, який
управляється офісом із Ватикану.
Cпеціальний кореспондент випуску новин компанії Ей-Бі-Сі натякнув, що диявол мешкає в
Ватикані. «Документи із таємних архівів Ватикану, що були надані суду, чітко вказують на те, що
протягом століть єзуїти навмисно планували ритуальні вбивства викрадених новонароджених
дітей та споживання їх крові», – заявив головний прокурор МСЗЮ перед 5 міжнародними
суддями та 27 присяжними. «Спонуканням до вбивств було викривлене уявлення про те, що
кров невинних надає духовні сили і, таким чином, сприяє забезпеченню політичної стабільності
папства в Римі. Ці дії не тільки спрямовані на геноцид, вони також системні та інституалізовані
по своїй природі. Як виявляється, ці дії вчинялися римо-католицькою церквою, єзуїтами та
кожним Папою, починаючи принаймні з 1773 року».

Було організовано постійне та безперервне дізнання для розслідування і притягнення до
відповідальності інших осіб, причетних до можливих злочинів, які ще не виявлені судом. На 1
вересня 2014 року призначено слухання, на якому надасть дані Постійна комісія з питань
розслідування торгівлі дітьми і ритуальних жертвоприношень. Як очікується, судовий процес
буде продовжено.
Сорок вісім свідків вказали на тих, хто скоював проти них злочини, це є: Папи Римський
Франциск Бергольйо, Іван Павло II і Йозеф Ратцінгер; чиновники Англіканської церкви,
Об’єднаної церкви Канади і Католицької церкви, включаючи кардиналів і католицького
верховного генерала ордену єзуїтів Адольфо Пахона; королева Великобританії Єлизавета і
принц Філліп, англіканський архієпископ кентерберійський Джастін Велбі і суддя Верховного
суду Фулфорд; в Нідерландах: голландські і бельгійські кардинали і члени королівської родини,
включаючи голландського наслідного принца Альфрінка Бернгарда, короля Гендріка, чоловіка
королеви Голландії Вільгельміни , королеву Беатріче, її батька та віце-короля, принца Йогана
Фрісо і його дружину Мабель Віссе Сміт, колишніх міністрів, командувача збройних сил
Голландії і заступника міністра Державної Ради; офіційні особи збройних сил та уряду Канади,
Австралії, Великобританії, США, включаючи ЦРУ, а також високопоставлені міністри уряду,
судді, політики та бізнесмени із США, Бельгії, Голландії, Канади, Австралії, Франції, Ірландії та
Великобританії.
Ордери на арешти Бергольйо та інших осіб було видано 19 липня 2014 року. Згідно з
вчорашнім пресс-релізом Міжнародного трибуналу щодо злочинів церкви та держави матеріали
судового засідання поки що не підлягають розголошенню. На першому слуханні МСЗЮ
розглянув справу щодо 50 000 без вісті зниклих канадійських дітей. Слухання закінчилось у
лютому 2013 року, і суд виніс обвинувальний вирок 40 представниками світової еліти,
включаючи королеву Єлизавету.
П’ятдесят тисяч дітей зникли з канадійських, в основному, католицьких шкіл-інтернатів. У
деяких з 80 шкіл-інтернатів по всій Канаді було виявлено загалом 34 масових захоронень.
Починаючи з 2008 року, королева Єлизавета та канадійський уряд продовжують відмовляти на
запит cуду щодо проведення розкопування захоронень.
Можлива причина не є несподіваною. Королеву Єлизавету і принца Філліпа було визнано
винними у зникненні 10 місцевих дітей із школи-інтернату міста Камлупс в Братинській Колумбії
10 жовтня 1964 року. З тих пір батьки більше не бачили своїх дітей. Вважається, що судовий
процес призвів до відставки Папи Ратцінгера. Докази по тим справам можна знайти у праці
Кевіна Аннетта «Це більше не таємниця».
Міжнародний суд загальної юрисдикції (МСЗЮ) має понад 450 уповноважених співробітників у
13 країнах світу з 51 постійно діючою місцевою групою фахівців. Допомога в організації
надається групам загального права, бажаючим її отримати. Щоб зв’язатися з Міжнародним
трибуналом щодо злочинів церкви та держави, Міжнародним судом загальної юрисдикції в
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