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Gisteren werden de aangeklaagden paus 
Franciscus Bergoglio, de generaal-overste 
van de katholieke jezuïeten Adolfo Pachon en 
aartsbisschop van Canterbury Justin Welby 
schuldig bevonden aan verkrachting, marteling 
en moord van en handel in kinderen. Vijf rechters 
van het ICLCJ (Internationaal Hof van Justitie 
voor Gewoonterecht) in Brussel stelden vast 
dat de misdaden plaatsvonden in 2010. Sinds 
afgelopen maart zijn meer dan 48 ooggetuigen 
naar buiten gekomen om te getuigen voor het 
ICLCJ ten aanzien van de activiteiten van de 
aangeklaagden als leden van de Satanische 
Kinderoffersekte van de Negende Cirkel.

 Over de Satanische Kinderoffersekte van de Negende Cirkel is beweerd dat deze kinderoffers 
deed in rooms-katholieke kathedralen in Montreal, New York, Rome, Schotland, Londen, Carnarvon 
Castle in Wales, een verborgen Frans kasteel in Nederland en in katholieke en anglicaanse internaten 
voor indianen in Kamloops in Brits Columbia, en Brantford, Ontario, Canada. Over de Satanische 
Kinderoffersekte van de Negende Cirkel werd aangenomen dat zij privébossen in de VS, Canada, 
Frankrijk en Nederland gebruikte voor haar menselijke jachtpartijen voor mondiale elites, met 
inbegrip van leden van Europese koninklijke families. Er is beweerd dat adolescenten aangeleverd 
zijn door de maffia, dat ze werden uitgekleed, verkracht, opgejaagd en gedood. De hoofdaanklager 
verklaarde: “De Katholieke Kerk is ‘s werelds grootste onderneming en blijkt wereldwijd samen te 
spannen met de maffia, overheden, de politie en rechtbanken.

 Twee jonge vrouwen vertelden aan het ICLCJ dat paus Franciscus hen verkrachtte tijdens 
deelname aan kinderoffers. Acht andere ooggetuigen bevestigden hun aantijgingen getuige te zijn 
geweest van verkrachting en kinderoffers. De satanische kindofferrituelen van de Negende Cirkel 
zouden hebben plaatsgevonden in de lentes van 2009 en 2010 op het platteland in Nederland en 
België.

 Paus Franciscus is ook schuldig bevonden als dader in satanische kindofferrituelen in de 
hoedanigheid van Argentijns priester en bisschop, volgens een verzegeld document afkomstig 
uit de archieven van het Vaticaan. Een tweede document, van 25 december 1967, genaamd het 
Magistrale Privilege, zou aantonen dat van elke nieuwe paus wordt vereist dat hij deelneemt 
aan de satanische kindofferrituelen van pasgeboren kinderen door de Negende Cirkel, inclusief 
het drinken van hun bloed. De documenten zijn door een vooraanstaande functionaris van het 
Vaticaan en een voormalige werknemer van de Vaticaanse curie overgelegd aan het ICLCJ .

 Afgelopen maand getuigde een onderzoeker van de Ierse politie tegenover de 5 rechters en 
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27 juryleden dat de botten van de 796 kinderen die waren gevonden in de septische put van een 
Iers rooms-katholiek nonnenklooster tekens vertoonden die er op duiden dat ze ritueel waren 
gedood. De getuige verklaarde dat forensische experts hadden bevestigd dat de onthoofding en 
verminking van de baby’s in het massagraf leken op de gebruikelijke tekenen van rituele moord of 
kinderoffer.

 Een BBC-documentaire heeft een vijftig jaar durend schandaal van kinderhandel door de 
Katholieke Kerk in Spanje aan het licht gebracht. Tot in de jaren ’90 zijn meer dan 300.000 baby’s 
zijn gestolen van hun ouders. De moeders kregen te horen dat hun baby’s waren gestorven en 
begraven in massagraven. De Katholieke Kerk zou 20 miljard dollar hebben verdiend aan de 
adopties. 

 Een andere getuige verklaarde dat zij aanwezig waren bij ontmoetingen tussen paus Franciscus 
en de militaire junta tijdens de Argentijnse vuile oorlog van de jaren ‘70. Volgens de getuige hielp 
paus Franciscus met de handel in 30.000 kinderen van verdwenen politieke gevangenen voor een 
internationale kinderexploitatie groepering geleid door een kantoor in het Vaticaan.

 Een speciaal nieuwsbericht van ABC suggereerde dat de duivel zetel heeft in het Vaticaan. 
“Documenten uit geheime archieven in het Vaticaan die zijn voorgelegd aan het Hof tonen 
duidelijk dat de jezuïeten eeuwenlang een vooropgezet plan hadden om gegijzelde, pasgeboren 
baby’s ritueel te vermoorden om vervolgens hun bloed te drinken,” vertelde de hoofdaanklager 
aan de 5 internationale rechters en de 27 juryleden. “Het plan was ontstaan uit het verwrongen 
denkbeeld om geestelijke macht te kunnen putten uit het levensbloed van onschuldigen, waarmee 
politieke stabiliteit van het pausschap in Rome zou worden verzekerd. Deze daden zijn niet alleen 
genocidaal maar in hun aard systemisch en geïnstitutionaliseerd. Sinds tenminste 1773 blijken zij 
te zijn uitgevoerd door de rooms-katholieke kerk, de jezuïeten en elke paus.”

 Een lopend en permanent onderzoek werd ingesteld om andere betrokkenen die aan het 
ICLCJ zijn onthuld in mogelijke misdaden te onderzoeken en te vervolgen. Er was een onderzoek 
gepland met de titel Permanente commissie kinderhandel en rituele offers dat zou beginnen op 1 
september 2014. Er zouden meerdere processen volgen, zo verwachtte men.

 De 48 ooggetuigen identificeerden de daders, te weten de katholieke pausen Franciscus 
Bergoglio, Johannes Paulus II en Joseph Ratzinger, functionarissen van de Anglicaanse Kerk, de 
Verenigde Kerk van Canada en van de Rooms-Katholieke Kerk, inclusief kardinalen en de generaal-
overste van de jezuïetenorde Adolfo Pachon; koningin Elizabeth en prins Phillip van het Verenigd 
Koninkrijk, de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en rechter Fulford van het 
Hooggerechtshof ; in Nederland: Nederlandse en Belgische kardinalen en leden van het Koninklijk 
Huis, inclusief de Nederlandse prinsgemaal Bernhard, prins Hendrik (prinsgemaal van koningin 
Wilhelmina van Nederland), koningin Beatrix, prins Johan Friso en zijn vrouw Mabel Wisse Smit; 
voormalige ministers, de topman van de Nederlandse strijdkrachten en de vice-president van 
de Raad van State; functionarissen van het Canadese, Australische, Britse en Amerikaanse legers 
en regeringen, inclusief de CIA van de VS, plus vooraanstaande ministers, rechters, politici en 
zakenlieden uit de VS, België, Nederland, Canada, Australië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk.

Arrestatiebevelen m.b.t. het Volk tegen Bergoglio en anderen werden uitgevaardigd op 19 juli 
2014. Volgens het persbericht van het ICLCJ van gisteren zouden de documenten van het Hof 
voorlopig verzegeld blijven. De eerste rechtszaak van het ICLCJ betrof 50.000 vermiste Canadese 
kinderen. De rechtszaak eindigde in februari 2013 met de schuldigverklaring van 40 mondiale 
elites, inclusief koningin Elizabeth. 
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 De 50.000 kinderen werden vermist uit Canadese, voornamelijk katholieke internaten. Meer 
dan 34 kindermassagraven zijn gevonden op een aantal van de 80 internaten door heel Canada. 
Koningin Elizabeth en de Canadese regering hebben sinds 2008 continu de opgravingsverzoeken 
van het ITCCS geweigerd. 

 De mogelijke reden zal niet verbazen. Koningin Elizabeth en prins Phillip werden schuldig 
bevonden aan de verdwijning van tien kinderen van het internaat te Kamloops in Brits Columbia 
op 10 oktober 1964. De ouders hebben hun kinderen sindsdien niet meer gezien. De rechtszaak 
blijkt ook te hebben geleid tot het aftreden van paus Ratzinger. Bewijsmateriaal van deze zaken 
kan worden gevonden in “Hidden No Longer” van Kevin Annett.

Het Internationaal Hof van Justitie voor Gewoonterecht heeft meer dan 450 gewoonterechtelijke 
vredesfunctionarissen in 13 landen, met 51 lokale groepen. Organiserende fondsen waren 
beschikbaar voor gewoonterecht groeperingen die er een beroep op willen doen. Om contact op 
te nemen met het ITCCS, het ITCCS te Brussel of haar lokale kantoren, of om vrijwilliger te worden, 
kunt u e-mailen naar: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, of bellen: 386-
323-5774 (VS) of  250-591-4573 (Canada).

Over de auteur

Judy Byington, MSW, LCSW, gepensioneerd, auteur van “Twenty Two Faces: Inside the 
Extraordinary Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities” (www.22faces.com), is 
een gepensioneerde therapeut, openbaar spreker, activist en onderzoeksjournalist wier artikelen 
over internationale groeperingen voor kinderexploitatie zijn geciteerd op honderden blogs 
en websites. De voormalige toezichthouder van het Alberta Mental Health en directeur Provo 
Gezinsadviescentrum, is de directeur van het Bureau Herstel en Sprekers Kindermisbruik (www.
ChildAbuseRecovery.com). Als u aanwijzingen heeft over een nieuw geval van kindermisbruik, 
e-mail dan a.u.b. naar Judy: info@22faces.com. We nodigen u uit om onze petitie aan het Congres 
te ondertekenen voor een onderzoek naar hersenspoeling bij kinderen, klik a.u.b. hier: http://www.
change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children 
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