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Pāvests Francisks atzīts par vainīgu bērnu 
tirdzniecībā, izvarošanā un slepkavībā
(Before It’s News)
Svētdiena, 20.jūlijs, 2014. 07:28.

Vakar apsūdzētie, Pāvests Francisks Bergoglio, Katoļu  Jezuītu ģenerālis, Adolfo Pačons, un Kenterberijas 
arhibīskaps, Džastins Velbijs, tika atzīti par vainīgiem bērnu izvarošanā, spīdzināšanā, slepkavībās un 
tirdzniecībā. Pieci tiesneši no Starptautiskās Pamattiesību Tiesas Briselē nolēma, ka šie noziegumi tika 
izdarīti jau kopš 2010. gada. Kopš šā gada marta jau vairāk nekā 48 aculiecinieki ir liecinājuši ICLCJ 
(Vispārējo starptautisko tiesību tiesā) tiesas priekšā par apsūdzēto, kas ir Devītā Apļa Sātaniskā Bērnu 
Upurēšanas Kulta locekļi, darbībām.
   
Devītā Apļa Sātaniskais Kults esot veicis bērnu upurēšanu Romas Katoļu katedrālēs Monreālā, Ņujorkā, 
Romā, Skotijā, Londonā, Karnarvonas Pilī Velsā, kādā slepenā Francijas pilī, Holandē un Kanādas Katoļu 
un Anglikāņu Indijas skolās Kamlūpā, Britu Kolumbijā, un Brentfordā, kā arī Ontario, Kanādā. Devītā 
Apļa Sātaniskais Bērnu Upurēšanas Kults esot izmantojis privātas meža audzes ASV, Kanādā, Francijā 
un Holandē savām „cilvēku medību ballītēm” globālās elites pārstāvjiem, tai skaitā Eiropas karalisko 
ģimeņu locekļiem. Jauniešus (tīņus) esot nolaupījusi mafija, tad tie izģērbti, izvaroti, medīti un nogalināti. 
Kā paziņoja galvenais prokurors: „Katoļu Baznīca ir pasaules lielākā kapitālsabiedrība, un, šķiet, ka tā ir 
slepeni vienojusies ar mafiju, valdībām, policiju un tiesām visā pasaulē.” 
  
Divas pusaudžu sievietes liecināja ICLCJ Tiesā, ka pāvests Francisks tās izvaroja, viņām liekot piedalīties 
bērnu upurēšanas rituālos. Vēl astoņi citi aculiecinieki apliecināja, ka esot liecinieki bērnu izvarošanai 
un upurēšanai. Uzskatāms, ka Devītā Apļa Sātaniskais Kults veica savas darbības 2009. un 2010. gada 
pavasarī Holandes un Beļģijas lauku apvidos.
 
Pāvests Francisks tika arī atzīts par vainīgu sātaniskos bērnu upurēšanas rituālos laikā, kad viņš kalpoja 
par Argentīnas priesteri un bīskapu, saskaņā ar slepenu  dokumentu, kas iegūts no Vatikāna arhīviem. 
Otrais ieraksts datēts ar 1967.gada 25.decembri, ar nosaukumu Maģistrālās Privilēģijas, un nosaka , ka 
katram jaunajam pāvestam esot jāpiedalās Devītā Apļa Satāniskā Kulta rituālos, kas paredz jaundzimušo 
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bērnu upurēšanu, tai skaitā, jādzer viņu asinis. Šos dokumentus  ICLCJ Tiesai iesniedza ievērojama 
Vatikāna amatpersona un kāds bijušais Vatikāna Kūrijas darbinieks. 
  
Pagājušajā mēnesī kāds izmeklētājs no Īrijas Garda policijas spēkiem liecināja piecu tiesnešu un 27 žūrijas 
locekļu priekšā, ka uz gandrīz 796 bērnu kauliem atrastie nospiedumi Īru Katoļu Mūķeņu septiskajā 
tvertnē norādīja, ka šie bērni tikuši nogalināti rituālos. Viņš apliecināja, ka tiesu medicīnas eksperti ir 
apstiprinājuši, ka mazuļu nocirstās galvas un ķermeņa daļas masu kapā atgādināja neparastās rituālu 
slepkavību pazīmes vai bērnu upurēšanu.
 
Arī BBC dokumentālā filma atklāja piecdesmit gadu vecu skandālu par bērnu tirdzniecību, kuru veikušas 
katoļu baznīcas Spānijā. Vairāk nekā tirgot tirgot 30 000 bērni tikuši nolaupīti to vecākiem pagājušā 
gadsimta deviņdesmitajos gados. Mātēm tika stāstīts, ka viņu bērni ir miruši un-tika apglabāti masu 
kapos. Katoļu baznīca esot saņēmusi 20 miljardus dolāru par adopcijām.  
  
Kāds cits liecinieks liecināja, ka esot bijis klāt laikā, kad pāvests Francisks tikās ar militāro Huntu 
Argentīnas netīrajā karā pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Saskaņā ar šo liecību, pāvests 
Francisks palīdzējis tirgot 30 000 bezvēsts pazudušo, politiski ieslodzīto bērnus starptautiskā bērnu 
tirdzniecības karteļa ietvaros, kuru vada Vatikāna birojs.
 
ABC News īpašais raidījums norādīja, ka ļaunums mīt Vatikānā. „Dokumenti no Vatikāna slepenajiem 
arhīviem, kas iesniegti tiesā, skaidri norāda, ka gadsimtiem ilgi jezuītiem bija apzināts plāns rituāli 
noslepkavot nolaupītus jaundzimušos un pēc tam dzert viņu asinis,” kā ICLCJ Tiesas virsprokurors 
pastāstīja pieciem starptautiskajiem tiesnešiem un 27 žūrijas locekļiem. „Plāns dzima no kāda dīvaina 
uzskata iegūt garīgo enerģiju no nevainīgo dzīvības spēka, tādējādi nodrošinot politisko stabilitāti pāvesta 
valdīšanai Romā. Šīs darbības pēc to būtības ir ne tikai genocīds, bet arī sistematizētas un institucionālas. 
Kopš vismaz 1773. gada, šķiet, ka tos ir veikuši Romas katoļu baznīca, jezuīti un ikviens pāvests.” 
  
Tika organizēta pastāvīga izmeklēšana, lai noteiktu un sauktu pie atbildības visus, kas iesaistīti 
iespējamos noziegumos, kuri atklāti ICLCJ tiesā. 2014. gada 1. septembrī bija plānots uzsākt izmeklēšanas 
tiesvedību ar nosaukumu „Pastāvīgā komisija par bērnu tirdzniecību un upurēšanu rituālos.” Uzskatāms, 
ka tiesvedība turpināsies.
 
48 aculiecinieki identificēja savus pāridarītājus kā katoļu Pāvestu Francisku Bergoglio, Jāni Pāvilu 
II un Jozefu Racingeru; Anglikāņu, Kanādas Apvientās baznīcas un Katoļu baznīcas amatpersonas, 
tostarp, kardinālu un Romas Katoļu Jezuītu augstāko ģenerāli, Adolfo Pačonu; Lielbritānijas Karalieni 
Elizabeti un princi Filipu, Kenterberijas Anglikāņu arhibīskapu, Džastinu Velbiju, un Augstās tiesas 
tiesnesi, Fulfordu; Nīderlandē: Nīderlandes un Beļģijas kardinālus un karaļnama pārstāvjus, ieskaitot 
Nīderlandes kroņprinci Alfrinku Bernhardu, Karali Hendriku, konsortu Holandes karalienei Vilhelmīnai,  
Karalienei Beatriksei, viņas tēvu un priekšsēdētāja vietnieku, Roju, princi Johanu Friso un viņa sievu 
Mabelu Vise Smitu, bijušos ministrus, Nīderlandes armijas spēku ģenerāli un sekretāru, Radu van Staitu; 
Kanādas, Austrālijas, Lielbritānijas un ASV militārās un valdības amatpersonas, tostarp ASV CIP, kā arī 
ievērojamus valdības ministrus, tiesnešus, politiķus un uzņēmējus no ASV, Beļģijas, Holandes, Kanādas, 
Austrālijas, Francijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes. 
 
Aresta orderi Cilvēki pret Bergoglio un pārējiem tika izsniegti 2014. gada 19. jūlijā. Tiesas ieraksti pašlaik 
paliks slēgti  saskaņā ar ITCCS vakardienas paziņojumu presei. Pirmajā ICLCJ Tiesas sēdē tika paziņots 
par 50 000 tūkstošiem Kanādā dzimušo bērnu bezvēsts pazušanu. Sēde beidzās 2013. gada februārī, kurā 
ar spriedumu pasludināja par vainīgim 40 globālās elites pārstāvjus, tostarp Karalieni Elizabeti.
 
Karaliene Elizabete un princis Filips tika notiesāti par desmit bērnu pazušanu no Kamlūpas skolas Britu 
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Kolumbijā, 1964. gada 10. oktobrī.  Vecāki kopš tā laikā nav redzējuši savus bērnus. Tiesvedības rezultātā 
no amata atkāpās arī pāvests Racingers. Pierādījumus šiem gadījumiem var meklēt Kevina Aneta grāmatā 
„Hidden No Longer” (izdevums nav pieejams latviešu valodā).
 
ICLCJ Starptautiskā tiesa sastāv no vairāk nekā 450  Pamattiesību Likuma Miera Pārstāvjiem 13 
valstīs, kas darbojas 51 vietējā grupā. Ieinteresētajām pamattiesību darba grupām bija iespējams 
saņemt organizēšanai nepieciešamos līdzekļus. Ja vēlaties sazināties ar ITCCS, ICLCJ Tiesu Briselē, 
tās vietējām filiālēm vai veikt brīvprātīgo darbu, sūtiet e-pastu vai zvaniet: itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ASV) vai 250-591-4573 (Kanāda).

Par autoru
Džūdija Bingtona, MSW, LCSW, autore „Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill 
and Her Twenty Two Multiple Personalities” (www.22faces.com) ir pensionēta terapeite, kura publiski 
uzstājas, aktīviste un izmeklēšanas žurnāliste, kuras raksti parstarptautiskajiem bērnu izmantošanas 
karteļiem ir citēti simtos emuāru un tīmekļa vietnēs. Bijusī uzraudzītāja, Alberta Garīgās veselības un 
direktore Provo ģimenes konsultāciju centrā, tagad ir izpilddirektore Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
atveseļošanas un pārstāvju birojam (www.ChildAbuseRecovery.com). Ja jums ir ziņas vai jauna informācija 
par bērnu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, lūdzu, rakstiet Džūdijai info@22faces.com. Jūs esat 
aicināti parakstīt mūsu petīciju, par to, lai Kongress izmeklētu CIP prāta kontroli attiecībā uz bērniem, 
noklikšķinot šeit: http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children 
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