
DOKUZUNCU ÇEMBER HAKKINDA 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün ALLATRA TV stüdyosunda saygıdeğer 

İgor Mihayloviç Danilov'u ağırlıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

T: Ve Zhanna.  

 

Zhanna: Selamlar. 

 

T: Sizlerden, kadim gizli tarikat Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi hakkında yorum 

yapma ve soruları yanıtlama talebini içeren çok sayıda mektup aldık. Ne yazık ki, 

bugünkü programımızda sadece bugün yaygın olarak bilinen ve medyada defalarca yer 

alan ve yayınlanan materyaller ve bilgiler çerçevesinde konuşabileceğiz, çünkü bu 

bilgiler doğrudan birçok devletin üst düzey yetkilileri ve dünya dinlerinin liderleriyle 

ilgilidir. Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi hem dini organizasyonları hem de gizli 

tarikatları ve Hürmasonların tüm kollarını kontrol etmektedir. Bu modern güç 

piramidinin görünen kısmıdır. Peki, Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi'nin kadim gizli 

düzeni nedir? 

 

Modern uygarlıkta bu organizasyon, insanlar üzerindeki ilk gücün ortaya çıktığı Sümer 

zamanından beri varlığını sürdürmektedir. Bunlar, üzerimizdeki iktidarlarını 

güçlendirmek için başta bebekler olmak üzere çocuk kurbanları gerçekleştiren 

Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi'nin temsilcileriydi. O zamandan bugüne, Şeytan'ın 

Dokuzuncu Çemberi'nin temsilcileri dünya elitlerinin en tepesinde yer almıştır. Ve bu 

konuda pek çok bilgi var... 

 

Brüksel'deki Uluslararası Ortak Hukuk Mahkemesi yargıçları önünde ifade veren 

Hollandalı terapist Toos Nijenhuis (yüksek rütbeli bir Masonun kızı), çocukken eski 

Papa Ratzinger'in (Papa 16. Benedict olarak da bilinir), Hollandalı Katolik Kardinal 

Alfrink'in ve Bilderberg Kulübü'nün kurucusu Hollanda Prensi Bernard'ın katıldığı 

çocuk cinayetlerine tanık olduğunu söyledi. Bir başka tanık da "eski Papa Joseph 

Ratzinger'in küçük bir kızı öldürdüğünü gördüğünü doğruladı. Olay 1987 

sonbaharında bir Fransız şatosunda gerçekleşti. Çirkindi, korkunçtu ve sadece bir kez 

olmadı. Ratzinger ve Bernard cinayetlerde rol alan daha önde gelen adamlardan 

bazılarıydı." 

 

ICLCJ mahkemesi, Cizvit Tarikatı'nın arşiv kayıtlarından Karanlığın Şövalyeleri adı 

verilen çocuk kurban etme tarikatı hakkında çeşitli belgeler aldı. Arşiv kayıtlarına göre 

Joseph Ratzinger, Almanya'daki Ravensbrück toplama kampında SS papazının 

yardımcısı olarak görev yaptığı sırada "Karanlığın Şövalyeleri "nden biriydi. Ratzinger, 

kamplardaki çocukların ve siyasi mahkûmların çocuklarının kullanıldığı çocuk kurban 

etme ritüellerinde yer almıştır. 

 



2013 yılında ICLCJ Uluslararası Mahkemesi, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 

1964'te Kanada, British Columbia'da Katoliklerin işlettiği Kamloops yatılı okulundan 

10 (yerli) çocuğun kaybolması olayında suçlu bulundu. Bu olayın görgü tanıklarından 

biri olan eski Kamloops Okulu sakini WILLIAM COMBES, kaçırılma olayını anlattığı 

bir radyo röportajından sonra öldü. Ve işte tam olarak söyledikleri: 

 

"10 Ekim 1964'te, ben 12 yaşındayken, (Kamloops okulunda öğrenciydim ve) İngiltere 

Kraliçesi ve Prens Philip tarafından ziyaret edildik. Ben de Kraliçe, eşi ve bazı 

rahiplerle birlikte Ölü Adam Deresi yakınlarındaki bir çayıra pikniğe giden bir grup 

çocuğun arasındaydım. Kaybolan grup, yaşları altı ile on dört arasında değişen yedi 

erkek ve üç kızdan oluşuyordu. Bu on çocuğu götürdüler ve bir daha kimse onları 

görmedi" diye anlatıyor William. Tanıklara gerçekte ne oldu? 

 

Bu olayların bir başka görgü tanığı olan ve mahkeme önünde ifade vermeyi planlayan 

Johnny Bingo Dawson, Vancouver Anglikan ve Birleşik kiliselerinin işgaline öncülük 

etti. 9 Aralık 2009'da polis tarafından dövüldü ve ertesi gün öldü. Resmi otopsi 

raporunda "alkol zehirlenmesinden" öldüğü iddia edildi. Oysa ekteki toksikoloji 

raporunda bedeninde alkol bulunmadığı belirtilmişti. 

 

2013 yılında (İngiliz vatandaşı) David Compan, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'e 

karşı ihbarda bulunmanın bir başka kurbanı oldu. Tutuklandı ve Londra Park Royal 

Akıl Sağlığı Merkezine hapsedildi. Üzerine uyuşturucu yerleştirilmişti. Aynı senaryo, 

Kraliçe Elizabeth'in mahkeme belgelerine dayanan tutuklama emrini üstlerine sormaya 

cesaret eden İngiliz asker Vivian Cunningham için de tekrarlandı. Vatikan 

arşivlerinden mahkemeye sunulan bir belge, Ocak 2012'de Canterbury Anglikan 

Başpiskoposu Justin Welby'nin Kraliçe Elizabeth'in emriyle Dokuzuncu Çember 

Tarikatı'nın kurbanı olan öldürülmüş çocuklarla ilgili kanıtları yok ettiğini 

göstermektedir. İki görgü tanığı, çocukken Brenton, Ontario, Kanada'daki bir Mohawk 

Yerleşim Okulunun batı kanadının altındaki bir bodrumda bir kız çocuğunun 

öldürülmesi sırasında orada bulunduklarını ifade etti. 

 

Ağzına tıkaç takılmış altı yaşındaki bir kız çocuğunun sunağa bağlanarak defalarca 

tecavüze uğradığını, ardından öldürüldüğünü, karnının deşildiğini ve parçalara 

ayrıldığını gördülerr. Kızın kanı, aralarında İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesinin de 

bulunduğu, kırmızı cübbeler giymiş dokuz ayin üyesi tarafından içildi. Anne Marie 

van Blijenburgh'un ifadesi: "Kraliçe Beatrix'in emriyle, kamuya açık bir ortamda 

çocukların öldürülmesini, işkence görmesini, tecavüze uğramasını ve öldürülmesini 

organize ettiler. 

 

Bunu Hollanda'daki gençlik gözaltı merkezleri aracılığıyla organize ettiler. Suçlular, 

her seferinde yaklaşık üç çocuğun dosyasını aldıktan sonra, akrabası ya da ailesi 

olmayan bir çocuğu seçtiler. Çocuk Zwolle'ye giden trene bindirildi. Zwolle'de çocuk 

otel gibi donatılmış bir binaya getirildi. Çocuk bir masaya yatırıldı ve içecek bir şeyler 

verildi ve bu içecekle çocuk uyuşturuldu... O binada insanlar oturuyordu ve belli bir 

anda suçlular tarafından çocuk o binaya getirildi, işkence gördü, tecavüze uğradı ve o 

insanların önünde vahşice öldürüldü. 



Dinleyiciler Kraliçe Beatrix'in ikinci oğlu Prens Johann Friso'nun etrafındaydı. 

Yanında akrabaları ve arkadaşları da vardı, dolayısıyla tüm bina Hollanda'dan çok 

önemli insanlarla doluydu: bakanlar, yüksek rütbeli subaylar". Toos Nijenhuis tanıklığı 

"Almanya'nın güneyinde, ülkenin o bölgesinden farklı piskoposların bulunduğu büyük 

bir kale. Ayrıca Papa John Paul II (Polonyalı papa) de vardı. Ayrıca Menachem 

Schneerson ve doktorum... Hepsi bana tecavüz etti, bir grup halinde tecavüz ettiler ve 

sonra bana şakalar yaptılar... beni mücadele ederken görmek hoşlarına gidiyordu. 

Başka bir zaman beni Suudi Arabistan'a götürdüler. Orada daha fazla çocuk vardı. 

Schneerson da oradaydı, Kardinal Alfrink ve doktor da oradaydı. Çıplaktım, üç adam 

vardı: Schneerson ortadaydı. İki tarafta da Kardinal Alfrink ve Dr. Ridek vardı. Yere 

düşmek zorunda kaldım ve Schneerson arkama geçti, sonra beni yere çevirdi ve 

tecavüz etti. Suudi Arabistan'dan sonra 12 yaşıma kadar tecavüze uğradım ve sonra 

durdu. 

 

İgor Mihayloviç, bu yaş pek çok tanık ifadesinde yer almaktadır. On iki yıla kadar 

istismara, tecavüze ve işkenceye uğradıkları gerçeği ve tanıkların kendileri aslında 

neden tam olarak bu yaş olduğunu anlamıyorlar. Bütün bunlar neyle ilgili? 

 

IM: İkinci dalgalanma tam olarak bir insanın kime hizmet edeceğinin belirlendiği 

dönemdir. Bu pek çok dinde, özellikle de kadim dinlerde belirtilmiştir. İkinci 

dalgalanmadan önce kişi bir tür seçim içindedir, ikinci dalgalanmadan sonra kişi kime 

hizmet edeceğine karar vermek zorundadır - Tanrı'ya mı yoksa şeytana mı? Kararını 

verdikten sonra zaten birine aittir ve onunla bu şekilde alay etmenin hiçbir anlamı 

yoktur. Daha önce sahip oldukları gücü elde edemezler. 

 

T: Hollandalı terapist Toos Nijenhuis'in ifadesi: "Uçuş sırasında... orada korkunç bir 

şey oldu: çocuklar uçaktan atıldı, çocukların dehşet içinde çığlık atmasından zevk 

aldılar". Söylediği gibi, bu Alfrink'in tipik bir özelliğiydi. Bunun bir kurgu değil, 

gerçek olduğunu doğrulamak için Uluslararası Kilise ve Devlet Suçları Mahkemesi'nin 

basın açıklamasından bir alıntı yapacağım:  "Vancouver'daki Katolik Katedrali'nin eski 

bir çalışanının sözlerine göre, Aborijin çocukları kaçırıyorlar, özel yatlara götürüyorlar, 

istismar ediyorlar, öldürüyorlar ve cesetlerinden kurtulup Kanada karasularının on iki 

millik sınırının dışında okyanusa atıyorlar. 

 

Dokuzuncu Çember Şeytani Çocuk Kurban Tarikatı'na dahil olan Katolik din adamları, 

işadamları, hakimler, askerler ve politikacıların temsilcileri de buna dahil oluyorlar... " 

Kanlı bir kurban törenine tanık olan 15 yaşındaki Deborah ile yapılan röportaj: 

 

- Bir masa ve etrafında mumlar vardı. Orada insanlar vardı, bana tecavüz edenler. 

- Bana nasıl olduğunu anlatabilir misin? 

- Bir çocuğu kestiler. Ayağını kestiler ve onu ölmeye zorladılar ve aynı zamanda ona 

tecavüz ediyorlardı. Yani, diğerleri izlerken o çocuğa tecavüz etti. Çocukluklarında 

avcılıkta canlı hedef ve kupa olarak kullanılan tanıkların ifadelerinden. Onlar ve diğer 

çocuklar tecavüze uğramış ve bazıları öldürülmüştür. Öldürülen çocukların penisleri 

kesildi ve Hollanda'daki saraylardan birinin duvarlarında av ganimeti gibi sergilendi. 

 



Toos Nijenhuis şöyle söylüyor, "Tarikat üyelerinin toplandığı kalenin yanında, 

eğlenmek için çocukları avladıkları bir orman vardı. "Karanlıktı, akşam saat dokuz 

civarıydı, çocuklar çıplaktı ve hava soğuktu, ayaklarına pranga gibi bir şey takıyorlardı, 

böylece çocuklar hızlı hareket edemiyorlardı. Tazılarla avlanıyorlardı. Kendileri de 

atların üzerindeydiler. Hollanda prensi Bernhard ve kardinal Alfrink oradaydı. Bizi 

avlamaları için tazıları saldılar. Ama biliyorsunuz, bacaklarımız zincirli olduğu için 

koşamıyorduk. Çocuklar ağlayıp çığlık atarken onlar gülüyor ve şakalaşıyorlardı. 

Çocuklar öldürüldü. 

 

Sonra çocuklara da avlanan hayvanlara - tavşanlara ve kuşlara - yaptıklarının aynısını 

yaptılar, onları yediler. Ya da çocukları yemeleri için köpeklere veriyorlardı... Bunu 

görmek zorunda kaldım. Ondan sonra beni İngiltere, Galler ve İskoçya'da ava 

götürdüler. Yahudi baş hahamı Menachem Mendel Schneerson İskoçya'daydı. 

 

Avustralya vatandaşı Fiona Barnett'in ifadesinden: "Altıncı yaş günümde Kiama 

yakınlarındaki ormana götürüldüm. Bana bir ilaç enjekte edildi. Uyandığımda 

karanlıktı ve bir piknik masasının üzerinde ellerim ve bacaklarım bağlı bir şekilde yüz 

üstü çıplak yatıyordum. Failler sırayla bana gizlice yaklaştılar. Kamyonlarla büyük bir 

grup insan geldi. Tüfekler ve açlıktan ölmek üzere olan Doberman köpekleri 

taşıyorlardı. Bazı çocukların sırtlarını boyadılar, bazılarının göğüslerini boyadılar ve 

sonra bizi bıraktılar... Ateş edildi ve çocuklar etrafımdan düşmeye başladı. Diğer 

çocukları kurtarmak için tüm umudumu yitirmiş bir halde kaçıp canımı kurtarmaya 

çalıştım..." 

 

Fiona Barnett ayrıca Avustralya'nın iki eski Başbakanı, Parlamento Başkanı ve Eyalet 

Polis Komiserinin, ayrıca Nicole Kidman'ın babası Antony David Kidman'ın 

Dokuzuncu Çember Şeytani Çocuk Kurban Etme tarikatının suçlarına katılanlar olarak  

adlarını verdi. O klinik psikolog, biyokimyacı ve üniversite öğretim görevlisiydi. 

Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi'nin gizli düzeninin bir parçası olan en yüksek küresel 

elitlerin temsilcilerinin benzer zulümlerine tanıklık eden bir dizi yetişkinin tanıklığı 

vardır. 

 

Muhtemelen bu örneklerden birini vereceğim. Tanık olan bir kadın şöyle dedi:  "2004 

yılında Hollanda'da bir grup yüksek rütbeli insan için uyuşturulmuş çocuklara yapılan 

işkence, tecavüz ve cinayet seanslarına istemeden tanık oldum".  "Belçika'da Brüksel 

yakınlarındaki bir av partisine götürüldüm ve burada yaşları 14 ila 16 arasında değişen 

iki erkek ve bir kız çocuğunun küresel elitler tarafından avlanıp öldürüldüğünü 

gördüm. İnsan avı partisi Hollanda Kraliyet Muhafızları tarafından sıkı bir şekilde 

korunuyordu. Belçika Kralı Albert de oradaydı." 

 

Florida'da ölü bulunan Hollandalı eski bankacı Ronald Bernard'ın, bankacılık eliti 

arasındaki okült uygulamaları ve çocuk kurbanlarını kınadığı bir röportajdan sonra 

verdiği ifadeden. Söylediği şey bu: 

 

"Ve sonra diyebilirsiniz ki, din bir peri masalıdır, Tanrı yoktur, bunların hiçbiri gerçek 

değildir. Bu insanlar için bu hakikat ve gerçeklikti ve onlar Lucifer adını verdikleri 



maddi olmayan bir şeye hizmet ettiler..." Bir insan belirli bir statüye ulaştığında, 

oyunun belirli kurallarını kabul etmeye davet edilir. Ronald başlangıçta tüm bunların 

sadece bir gösteri olduğunu düşünüyordu. Ama sonra, bir noktada, (yurtdışındaki) 

kurbanlara katılmaya davet edildi... Tüm mantığın ötesine geçti - çocuklar... 

 

- Bunu yapmanız teklif edildi mi?  

- Evet, ama ben bunu yapamazdım. 

 

Ve o andan itibaren daha da kötüleştim. "Bu işe bulaştığımda uyarılmıştım 

- Eğer vicdanınızı -100'de meşhur dondurucuya koyamıyorsanız, o zaman bu işe 

bulaşmayın. 

 

Sonra buna, güldüm ama bu bir şaka değildi." 

 

San Diego'dan Amerikalı bir kadın olan Svali röportajında böyle diyor: 

 

 "En başından beri tüm ailem ve eşim İlluminati grubunun üyesidir. İlluminati 

Luciferiandır, kökleri Babil, Mısır ve Kelt Druidizminin eski gizemli dinlerine kadar 

uzanır... Yerel düzeydeki birçok grup eski tanrılara tapar, örneğin: "El", "Baal" ve 

diğerleri... On iki yaşımdayken ailem beni Vatikan'a kabul törenine götürdü. 

Vatikan'ın altında büyük bir oda var... İçine açılan 13 yeraltı mezarı odaları var. Bu 

basamaklardan odaya indiğinizde, odanın dairesel olduğunu görebilirsiniz... Odanın 

ortasında büyük bir masa vardı. Bu devasa altın pentagramın üstündeydi. 

 

Küçük bir çocuk masanın ortasına yerleştirildi ve uyuşturuldu. Uyuşturulduğunu 

düşünüyorum, çünkü çok sessizdi. Sonra çocuk kurban etmeye devam ettiler. Adam 

kırmızılar içindeydi ve Latince konuşuyordu. Esasen şöyle diyordu: "Lütfen bu günkü 

kurbanı kabul edin." Sonra da "Bu kurban töreni mühürleyecek" dedi. Ve sonra bunu 

yaptı. Sonrasında da bize (yavaş ve kesin bir şekilde) "Bu yemini bozarsanız aynısı ya 

da daha kötüsü başınıza gelebilir" dedi.  "İlluminati'deki hayatımda bazı törenlerden 

geçtim, bunlardan geçiyorsunuz. Ama şunu söylemeliyim ki bu benim deneyimlerime 

göre en kötüsüydü, çünkü... O odadaki karanlığın miktarını açıklayamam. Sadece saf 

kötülük vardı." 

 

Benzer bir hikaye, doğduklarından beri organizasyonda olan ve çok zengin ailelere 

mensup olan birkaç kişi tarafından daha anlatıldı. Magisterial Privilege adı verilen 

belge, Uluslararası Mahkeme'ye delil olarak sunuldu. Bu 25 Aralık 1967 tarihli 

belgeye göre, "...her yeni papa, kanlarını içmek de dahil olmak üzere, yeni doğan 

çocukların Dokuzuncu Çember şeytani kurban ayinine katılmak zorundaydı." 

 

Başsavcının konuşmasından: "Plan, masumların can damarlarından manevi güç elde 

etmek ve böylece Roma'daki Papalığın siyasi istikrarını sağlamak gibi sapkın bir 

düşünceden doğmuştur. Bu eylemler sadece soykırımsal değil, aynı zamanda 

sistematik ve kurumsallaşmış niteliktedir. En azından 1773'ten bu yana Roma Katolik 

Kilisesi, Cizvitler ve her Papa tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir." Davalar 

mahkemelere ulaşmıyor; tanıkların ifadeleri kabul edilmiyor, kabul edilse bile delil 



yetersizliğinden reddediliyor. Aslında bu konu medyada yaygın olarak gündeme 

getirilmiyor ya da yer almıyor. Bağımsız uluslararası insan hakları savunucuları ve 

tanıkların kendileri şunları söylüyor: "Suçları soruşturması gerekenler ya bizzat 

Dokuzuncu Çember'in temsilcileri ya da onların korumaları. Elitler tüm bunlardan 

gerçekten kurtulmak isteselerdi, bunu uzun zaman önce yaparlardı. 

 

Ancak hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz, çünkü tüm bunları onlar yönetiyor ve 

destekliyorlar - bu onların kârı ve işi. Tıpkı alkol ve uyuşturucuda olduğu gibi, 

ticaretin yanı sıra, elitlerin insan toplumunun büyük bir bölümünü sersemletmesi için 

bir araçtır." Katolik Papa Francis Bergoglio, Aralık 2013'te BM'nin talebini görmezden 

geldi ve Kilise'nin çocuk kaçakçılığına karıştığına dair veri sağlamadı. Bergoglio, 

Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının soruşturulmasında 

BM Çocuk Hakları Komitesi'ne yardımcı olmayı reddederek Ratzinger'i Vatikan'da 

koruması altında bıraktı. 

 

2013 ve 2014 yıllarında ICLCJ Mahkemesi, Katolik papalar Ratzinger ve Francis, 

Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Cizvitlerin 

Baş Generali Adolfo Nicolás Pachon ve dünya elitlerinin diğer 27 üyesi hakkında 

insanlığa karşı işlenen suçlar (insan hakları ihlalleri, çocuk kaçakçılığı ve cinayeti, 

komplo vb. dahil) nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur. 

 

Bazı istatistikler: Tuam'daki Aziz Mary's Anne ve Bebek Evi'nin kanalizasyon 

sisteminde yaşları iki ay ile dokuz yaş arasında değişen 796 (yedi yüz doksan altı) 

İrlandalı çocuğun kalıntıları bulundu. İrlandalı polis müfettişi ICLCJ Mahkemesine, 

Catholic Nun'un foseptik çukuruna gömülen 800'e yakın bebeğin parçalanmış, başları 

kesilmiş ve parça parça olduğunu, yani Satanik çocuk kurban ayinlerinde öldürülmüş 

olabileceklerine dair işaretler bulunduğunu bildirdi. 

 

Bu çocukların ölümlerini Dokuzuncu Çember Şeytani Çocuk Kurbanı ile birleştirilen 

dünya elitlerinin temsilcileriyle ilişkilendiren kanıtlar ortaya çıktı. Kanada, İrlanda ve 

İspanya'daki 32 Katolik toplu mezar alanında 50.800'den (elli bin sekiz yüz) fazla 

kayıp çocuk bulundu. Bunların Dokuzuncu Çember Tarikatı üyelerinin faaliyetleriyle 

bağlantılı olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Bu 32 mezarın hiçbiri Katolik Kilisesi ya 

da Kanada Hükümeti tarafından tanınmamıştır. 

 

"Childwatch" adlı yardım kuruluşunun kurucusu Diane Core'a göre sadece Büyük 

Britanya'da yılda en az 4,000 çocuk kurban ediliyordu. Dünya Sağlık Örgütü 2000 

yılında 15 yaşın altında 57.000 (elli yedi bin) çocuk cinayeti vakası tespit etmiştir. 

Çocukların öldürülmesine ilişkin küresel tahminler, bebeklerin ve en küçük çocukların 

en fazla risk altında olduğunu, dört yaşın altındaki gruptaki oranların 5 ila 14 yaş 

arasındaki gruptaki oranlardan iki kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

"Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi"nin resmi verilerine göre: 

Gezegenimizde her yıl 8,000,000 (sekiz milyon) çocuk kaybolmaktadır. Bazı 

tahminlere göre bu rakam olduğundan düşük gösterilmekte ve gerçekte her yıl 



8.000.000 (sekiz milyon) çocuk değil, en az 12.000.000 (on iki milyon) çocuk 

kaybolmaktadır. Tüm bunları özetlemek gerekirse... 

 

Brüksel'deki Uluslararası Ortak Hukuk Adalet Divanı'na ifade veren tanıkların 

ifadelerine göre, bu tarikat (Dokuzuncu Çember Şeytani Tarikatı) bünyesinde düzenli 

kurbanlar: Vatikan'daki Katolik katedrallerinin altındaki yeraltı mezarlarında, özel 

mülklerde ve orman arazilerinde, Belçika, Hollanda, İspanya, Avustralya, İrlanda, 

Fransa, İngiltere ve ABD'deki devlet askeri üslerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Dokuzuncu Çember Tarikatı'nın önderleri olarak şu kişilerin adı geçmektedir: mevcut 

Papa Francis, eski Papa Ratzinger; Anglikan, Kanada Birleşik Kilisesi, Katolik 

Kilisesi; kilise kardinalleri; Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip dahil olmak üzere 

Avrupa kraliyet sarayı üyeleri; Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD'den 

yetkililer, CIA dahil olmak üzere hükümet üyeleri, ABD, Belçika, Hollanda, Kanada, 

Avustralya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık'tan üst düzey hükümet yetkilileri, 

bakanlar, hakimler, politikacılar ve işadamları. 

 

Ve en üzücü olanı da tüm tarihimizin bu tür kurbanlar hakkında bilgilerle dolu 

olmasıdır. Tıpkı Moloch heykeline tapınmada olduğu gibi, çocuklarını sadece bakır bir 

heykelin ellerine atarak diri diri yakan Kartaca'nın o elitlerini ele alsak bile. 

 

Kurbana ek olarak, tarihte yamyamlık vakalarına da rastlanmaktadır. Özellikle eski 

Yahudilerin iki ana kanlı kurban türü vardı: "zevah" (kurbanın etinin yenmesi) ve 

"olah" (kurbanın tamamen yakılması). Tevrat'ın talimatlarına göre insanlar ve sığırlar 

aynı ritüel kullanılarak kurban edilirdi. 

 

Exodus (Çıkış) kitabı ne diyor? Yahudilerin insanlar ve hayvanlar arasında ilk doğan 

her erkeği Yahweh'e (Yahova'ya) adamaları ya da vermeleri için şartlar içerir: 

 

"Her ilk erkek çocuk benimdir. Aynı şeyi öküzleriniz ve koyunlarınız için de 

yapacaksınız. Yedi gün annelerinin yanında kalacaklar ve sonra sekizinci gün onları 

bana vereceksiniz. 

 

IM: Bunu dinlemek zor. Ve daha fazlasını bildiğinizde daha da zor. 

 

T: Ne yazık ki, olan her şey aslında kesinlikle her insanın hayatını ilgilendiriyor, 

çünkü bu tür konular ve şiddet konuları hayatımızın daha da derinlerine nüfuz ediyor 

ve bu öncelikle medya ve film endüstrisi tarafından teşvik ediliyor, şeytani görüntüler 

yaratılıyor, bunlar insanların kendileri tarafından besleniyor, güçlendiriliyor ve bu 

doğal ve ne yazık ki insanlar bunun sonuçlarını, nasıl olduğunu görmüyor ve 

bilmiyor... 

 

IM: Görmek istemiyorlar. İnsanlar çok şey biliyor ve duyuyor ama görmek 

istemiyorlar. Kimse buna inanmak istemiyor, kimse buna dahil olmak istemiyor, 

sanki... "Bu beni ilgilendirmiyor." İnsanlar televizyonda gösterilenleri görmüyor mu? 

İnsanlar çocuklarına ne gösterildiğini görmüyor mu? Tahakküm, şiddet, satanizm ve 



diğer her şeyin olduğu ne tür çizgi filmler gösteriliyor? İnsanlar çocuklarının ne tür 

müzikler dinlediklerini ve kimden ne tür müzikler dinlediklerini görmüyorlar mı... ? 

Şeytan hayranlarının müziğini mi? 

 

Bu bilinçli bir seçim, kesinlikle bilinçli. Ya da insanların bilinçli eylemsizliği. Bu 

yüzden insanlar Tanrı'nın var olup olmadığından şüphe ediyorlar. Ve kimi suçluyorlar? 

Kendi kendilerine seçim yapıyorlar ve Tanrı'yı suçluyorlar.  "Eğer Tanrı isteseydi, 

satanizm olmazdı." Tanrı seçimlerinizde özgür olmanızı ister. Ve tüm bu satanizm 

sadece insanlar bunu desteklediği için oluyor. Bu doğru. 

 

Diyelim ki, bu durumda insanların bir sorusu olabilir:  "Bununla ne yapmalı?", değil 

mi? Böyle bir öfke durumu. Yani, eğer elitleri değiştirirsek. Bu işe yaramayacak. Oy 

vermek istemiyorsanız başkalarına oy verebilirsiniz, ilgili olanlara ve isimleri 

zikredilenlere. Ama bu sizi hiçbir yere götürmez. Basit bir örnek vermek gerekirse, 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'ı ele alalım. Kendisi kesinlikle 

sistemik değildir. Ve gerçekten de bu Dokuzuncu Çemberin bir parçası değil ve onunla 

hiçbir ilgisi yok. Ve hem ülkesi hem de insanlar için pek çok iyi şey yapabilir. Ama 

nereye giriyor? Elitlerin en tepesiyle sürekli bir çatışma içine giriyor. Eğer rasyonel bir 

şekilde bakarsanız. Biz başka bir ülkede yaşıyoruz ama Amerika Amerika'dır, tüm 

dünyada etkisi vardır. 

 

Trump Amerika'yı gerçekten büyük yapmak istiyordu, yapmak istiyordu ve pek çok 

iyi şey yaptı. Bir şey söylüyor ve sonra tam tersini söylemek zorunda kaldığı bir 

durumla karşılaşıyor. Neden? Çünkü o da bizim gibi bir insan. Bir ailesi var, çocukları, 

torunları var ve olanakları son derece sınırlı. Yine, etrafının tam da başka şeylerle 

ilgilenen temsilcilerle çevrili olması nedeniyle. Dolayısıyla nasıl bakarsanız bakın, bir 

şeyi değiştirmek için tüm sistemi tamamen değiştirmeniz gerektiği ortaya çıkıyor. Bazı 

kişileri ne kadar değiştirirseniz değiştirin, işe yaramayacaktır. Bunların hepsi oluyor ve 

insanlar gücü bir başkasına verdiği sürece de olmaya devam edecek. 

 

En kutsal insanı alıp kendinizden üstte bir yere koysanız ve ona kendiniz üzerinde güç 

verseniz bile, sorumluluğu kendinizden başkasına kaydırarak, bu kişi harika bir insan 

olsa bile, Dokuzuncu Çemberin temsilcileri onun için gelecektir. Bu kaçınılmazdır, bu 

güçtür. Güç için mücadele. Görüyorsunuz, sekizinci günde bir çocuk vermek, hem bir 

öküz hem de bir koyun kurban etmek yazılmıştır. Elbette şimdi biraz farklı söylüyorlar, 

bunun tam olarak doğru yorumlanmadığını, "kurban etmenin" adamak anlamına 

geldiğini söylüyorlar. Peki, bu Hıristiyanlıktaki vaftiz süreci gibi, onlarda da sekizinci 

günde var: eğer çocuk erkekse sünnet ve benzeri bir süreçten kaynaklanıyor. Ve çocuk 

zaten Tanrı'ya aittir ve kimse onu kurban etmez. Ama o zaman basit bir soru: bir 

koyun ve bir öküzle ne yapmalı? 

 

T: Ne tutarsızlık, değil mi? 

 

IM: Tutarsızlık, elbette.  

 

T: Evet. 



IM: Pek çok kişinin dinlerini ve diğer her şeyi haklı çıkarmaya çalışmasını anlıyorum, 

tarihte her türlü şey oldu, şimdi de... Ama sorun şu ki, bunların hepsi şu anda 

yaşanıyor. Bu bir sorun. Tüm bunları değiştirmek için yapmanız gereken tek şey 

sonuçlarla uğraşmamaktır. Elbette sonuçlarla da ilgilenilmeli ve suçluların maskesi 

düşürülmelidir, ama en önemli şey nedeni ortadan kaldırmaktır. Ve bu sorunların 

nedeni tektir - başkasına verdiğiniz güç. Ve doğal olarak, o kişi sizin üzerinizdeki bu 

gücü elinde tutmak için her şeyi yapacaktır. Peki bu gücün sahibi kim? 

 

Şu sözleri hatırlayın:  "Önümde eğil, seni tüm kralların üzerinde kral yapacağım" - 

öyle değil mi? Elbette şeytan sahipleniyor. Bu yüzden ellerinden geleni yapıyorlar. 

 

T: Evet. İnsan bilincinin sürekli olarak gördüğü, rol model olması gereken, ayna 

nöronlarımızın kopyaladığı insanların bunlar olması çok korkutucu. Ve insanlar sadece 

istiyorlar (IM: kıskanıyorlar... aynı olmak istiyorlar) birçok insan kıskanıyor, aynı 

olmak istiyorlar, aslında orada neler olup bittiğini fark etmeden. 

 

IM: Elbette. Ama Dokuzuncu Çember aynı zamanda popüler kültürün, gösteri 

dünyasının ve diğer her şeyin temsilcilerini de içeriyor... gençlik liderleri. 

 

Zh: Bu konuda da materyal hazırladık. Film endüstrisi ve müziğin insanlar üzerindeki 

agresif etkisini inceleyen modern araştırmaların bilim adamlarını şu sonuca götürdüğü 

gerçeği hakkında "Şiddet sahneleri içeren televizyon programlarının yoğun etkisinin 

toplumdaki agresif davranış, suç ve şiddetin nedenlerinden biri olduğuna şüphe 

yoktur." 

 

FBI ajanı Ted Gunderson röportajda şunları söyledi: "Yirmi yedi buçuk yıldır FBI Los 

Angeles Bölümü'nde kıdemli özel ajan olarak çalışıyorum. Mahkemede satanist 

ritüeller ve sapkınlıklar konusunda uzman olarak nitelendirildim. Dünyaca ünlü aktör 

ve şarkıcıların çoğunun bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgiye sahibim." 

 

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak, Stanley Kubrick'in 'Eyes Wide Shut' filminde bu 

şiddet sahneleri ve okült eylemler gösterilmiştir. Olayın arka planında, 1972 yılının 

Aralık ayında Fransa'daki Rothschild malikanesi Château de Ferrières'de İlluminati'nin 

Sürrealizm tarzındaki kostümlü partisi yer almaktadır. Parti Salvador Dali tarafından 

tasarlanmıştı. Alexis de Rede balonun fotoğraflarını çekti. 1970'lerin sonunda Baron 

pervasızca Rothschild'lerle anlaşmazlığa düştü ve intikam almak için balonun 

fotoğraflarını kamuoyuna açıkladı. Rothschild onu "deli" ilan etti ve kısa süre sonra 

iflas etti. 

 

Daha sonra Stanley Kubrick, Rothschild ailesinin banliyödeki malikanesinde elitlerin 

gerçek hayatını anlatan Eyes Wide Shut filmini çekti ve onların gizli okült 

toplantılarını gösterdi. Elit liderlerin karanlık okült eylemlerden aldıkları enerji, 

dünyayı ele geçirmeleri için onlara güç verdi. Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut 

filminin son halini Warner Bros'a teslim ettikten dört gün sonra hayata gözlerini 

yumdu. Arkadaşları, ailesi, oyuncular ve film ekibi bunun doğru olamayacağını, çünkü 

Kubrick'in çekimler sırasında sağlığından hiç şikâyet etmediğini ileri sürdüler. 



Mel Gibson "Hollywood Elitleri Masum Çocukları Öldürüyor ve Kanlarını İçiyor" 

diyor. Şok edici bir ifşaatta bulunan film yıldızı Mel Gibson, çocuk kurban etme ve 

pedofiliye karışan "Hollywood'u kontrol eden" "parazitlerin" salgınından bahsediyor. 

Gibson ayrıca "Hollywood'daki her stüdyonun masum çocukların kanıyla satın 

alındığını ve ödendiğini" söyledi ve "en değerli para birimi bebeklerin kanıdır" diye 

ekledi.  "Ben de tam olarak anlamıyorum ama bu çocukları enerjileri için topluyorlar 

ve kanlarıyla ziyafet çekiyorlar. Bunu merhametli bir şekilde de yapmıyorlar, onları 

kurban etmeden önce korkutuyorlar. "Bunu sanatsal bir ifade biçimi olarak 

yapmıyorlar: Çocukların kanlarını topluyor ve etlerini yiyorlar çünkü bunun onlara bir 

tür 'yaşam gücü' verdiğini düşünüyorlar." Eğer çocuk öldüğünde zihinsel ve fiziksel 

olarak acı çekiyorsa, o zaman bu onlara 'ekstra yaşam gücü' veriyor." 

 

Son 30 yılını Hollywood rejiminin içinde ve dışında çalışarak geçiren Gibson, 

sektörün hiyerarşisinin "istismar, acı, işkence, stres ve ıstıraptan beslendiğini" 

söylüyor. Gibson'a göre, bu tür bir istismarı gerçekleştirme arzusu sadece elit kesimle 

sınırlı değil, sadece "besin zincirinin tepesindekiler böyle bir 'lüksü' karşılayabilir", 

ancak bu "sektördeki çoğu insan için bir hedeftir." 

 

'Jim & Andy: The Great Beyond' belgeselinin New York'taki gösteriminin ardından 

düzenlenen soru-cevap bölümünde konuşan Jim Carrey, Noel ve Yeni Yıl'ın "karanlık 

enerjinin nabzının attığı" bir dönem olduğunu söyledi ve "yılın bu zamanlarında 

elitlerin kapalı kapıları ardında neler olup bittiğini" bildiğini ifade etti. Bugün Noel 

zamanı onların Şeytani katliam zamanıdır. Hollywood'daki Luciferianlar yılın en güzel 

zamanını kişisel "acı ve kan festivaline" dönüştürmeye kararlılar.  "Eğlence endüstrisi, 

Yeni Dünya Düzeni'nin, küreselci Lucifarianizm imparatorluğunun halkla ilişkiler ve 

beyin yıkama koludur." 

 

Ayrıca gösterilen çizgi filmler ve çocuk ve gençlik konularına ayrılmış kanallarda 

kimlerin çalıştığı hakkında. Walt Disney Şirketi, X-Men filmlerinde rol alan pedofil 

Brian Peck'i işe aldı. İki film arasında 15 yaşında bir çocuğu taciz etmekten hüküm 

giydi. Ayrıca genç oyunculara bu beceriyi öğretti. Hapisten çıktıktan sonra önceki 

işine geri döndü. Bu kez Disney şirketi tarafından "The Suite Life of Zack and Cody" 

dizisi için işe alındı. Martin Weiss, bir çocuğa tecavüz ettiği için hapse atıldı. 

Gözaltından çıktıktan sonra, TV kanalı onu tekrar işe aldı. Kimse Martin'in 

pozisyonunu 11 yaşındaki çocuk Evan Henzi'den yararlanmak için kullandığını 

bilmiyordu. Ve bunu yıllar boyunca 30'dan fazla kez yaptı. Bu durum Evan on dört 

yaşına gelene kadar devam etti ve cesaretini toplayarak menajerine karşı suç 

duyurusunda bulundu. Martin gözaltına alındı, ancak altı ay gözaltında tutulduktan 

sonra serbest bırakıldı. 

 

Bir Nickelodeon Yapım Asistanı İşini Çocuklara Tecavüz Etmek İçin Kullandı. 

Kendisini "tam anlamıyla bir pedofil" olarak tanımlıyor. Ancak bu durum onu 

Nickelodeon'da işe girmekten alıkoymadı. İnternet üzerinden 14 yaşındaki bir kızla 

temasa geçti, kendisini Nickelodeon yapımcısı olarak tanıttı ve ona bir televizyon 

kariyeri vaat etti. Yıldızlığın cazibesi genç kızın her şeyden vazgeçmesi için yeterliydi 

- ve bu yüzden kız onun Michigan'a kadar uçmasına izin verdi (orada onunla okulunda 



buluştu). Sonra da ona tecavüz etti. Daha sonra tutuklandı (tacizden), polis evinde bir 

çocuk pornosu zulası buldu. Bu korkunç bir hikaye - ama asıl korkunç olan hiçbir 

şeyin değişmemiş olması. Cezasını çektikten sonra hapisten çıktı ve aynı şeyi tekrar 

yaptı. Ve bugün gösteri dünyasının yıldızları kime tapıyor? Ruhlarını şeytana 

sattıklarına dair pek çok iddia var. 

 

İşte rapçi N.O.R.E'nin doğrudan konuşması: "Ama bazı şeylerin farkında olmadığınız 

sürece ulaşamayacağınız belirli bir seviye var. Geçmeniz gereken bir kapı var ve o 

kapıdan geçmek size bağlı ve o kapıdan bir kez geçtiğinizde geri dönüş yok." Bununla 

birlikte, küresel gösteri dünyasında dünya çapında popülerlik kaidesine sadece bir 

kapıdan geçerek tırmanılabilir. 

 

IM: Ve ne yazık ki bu kapı Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi'dir. 

 

Zh: John Lennon, "Beatles'ın başka hiçbir rock müzisyeni ya da grubunun sahip 

olmadığı bir başarıya sahip olacağını biliyorum, çünkü bunun için ruhumu şeytana 

sattım" itirafında bulundu. The Scorpions'ın eski basçısı Ralph Rieckermann, 

insanların eğlence için öldürüldüğü elit snuff partilerine katıldığını itiraf etti. Bu tür 

partilere katılmak için yüz bin dolar ödemişti. Katy Perry şöyle diyor: "...böylece 

müzik endüstrisiyle tanıştım. Yemin ederim müzikte Richard Grant gibi olmak 

istiyordum, ama olmadı ve ben de ruhumu şeytana sattım. " 

 

Kanye West binlerce kişi gibi sıradan bir sanatçıydı. Ama kısa bir süre sonra kariyeri 

yükselişe geçti. Sahneden yaptığı konuşma, "Ruhumu şeytana sattım. Boktan bir 

anlaşma olduğunu biliyorum, en azından (happy meal gibi birkaç oyuncak...) 

hediyelerle geldi... " 

 

MTV'nin popüler ödül programlarından 2009 Video Müzik Ödülleri'nde aktör Jack 

Black şeytana bir teşekkür duası sunmaya karar verdi. "Bu gece bir rock ödülü 

vereceğimize göre, kim benimle birlikte şeytana dua etmek ister? Şimdi yanınızdaki 

kişinin elini tutun. Hadi, Leighton (sunucuya hitaben). Sevgili karanlık lord şeytan... 

Senden sadece bu gecenin kazananlarına müzik endüstrisinde başarılarının devamını 

bahşetmeni rica ediyorum." 

 

IM: İşte size cevap. 

 

Zh: 2015 Grammy Ödülleri'nin açılışında AC/DC'nin " Cehenneme giden 

otoyoldayım" şarkısı çalıyordu. Şaşırtıcı olan ise tüm seyircilerin ayağa kalkarak bu 

sözleri söylemesi ve bu şeytani performansın masonların sembolü olan ışıklı bir 

üçgenle son bulmasıydı. Red Hot Chili Peppers'ın solisti Anthony Kiedis, MTV 

töreninde Şeytan'a teşekkür etti ve doğrudan konuşması şu sözleri içeriyordu: "Her 

şeyden önce Şeytan'a teşekkür etmek istiyorum..." 

 

Jonas Åkerlund - müzik videosu yönetmeni - küresel gösteri dünyasının satanisti ve 

aynı zamanda Hollywood'da çok ünlü bir kişidir. En popüler yıldızların müzik 

videolarını yöneten, küresel müzik endüstrisinde aktif bir taraftardır. İsveçli klip 



yönetmeni Jonas Åkerlund, özellikle zifiri karanlığı ve çalışmalarındaki militan 

satanizm ile öne çıkmaktadır. Madonna, Beyonce, Britney Spears, Rammstein, David 

Guetta, The Rolling Stones ve Metallica gibi en popüler müzik yıldızları ona en 

yüksek statüye sahip video yönetmeni olarak hitap ediyor. Jonas, şarkı sözleriyle 

uyuşmayan ya da bestenin orijinal mesajını tamamen değiştiren, kabalık, çarpıtma ve 

ölüm, para ve uyuşturucu görüntüleri ekleyerek videolar hazırlıyor. 

 

Dikkat çekici olan, kariyerine on sekiz yaşında İsveçli Bathory grubunda davulcu 

olarak başlamış olmasıdır. Grubun adı da Guinness Kitabı'nda en çok cinayet işleyen 

kadın olarak geçen Macar Kontes Elizabeth Bathory'den geliyordu. Yani, geçen 

yüzyılın seksenli yıllarında Jonas Åkerlund, diğer müzisyenlerle birlikte gençler 

arasında Satanizm ideolojisini teşvik ediyordu. Ve bunlar bunu açıkça ilan edebilecek 

kişilerden çok uzaktır. 

 

T: İgor Mihayloviç, katılımcılarımızdan gelen şu soru var, tüm bunları gerçekten 

neden yapıyorlar? Aklı başında insanlar gibi görünüyorlar, güçlerinin zirvesinde olan 

insanlar... Neden bütün bunlara ihtiyaç duyuyorlar? 

 

IM: İşte bu yüzden gücün zirvesinde ve popülerliğin doruğundalar, ama Şeytan 

aldatıcıdır, onlara bir yanılsama verir, güç yanılsaması, hayattan zevk alma 

yanılsaması, bir şeylere değer oldukları yanılsaması. Her şey geçer ve bu çok çabuk 

geçer, ama bunun için ne bedel ödeyecekler? Bir başka paradoks da, Şeytan'ın tüm bu 

taraftarlarının günde yirmi dört saat Şeytan'a hizmet etmeleri ve bunun için gerçekten 

çok çalışmalarıdır. 

 

İnsanlar diyelim ki ruhsal yolda bu kadar çok çalışsalardı, ne kadar çok aziz olacağını 

hayal bile edemezsiniz, ama ne yazık ki sadece Şeytan'a hizmet etmek için çok 

çalışıyorlar. 

 

T: Çoğu zaman, bu tür şiddet eylemlerinin onlara biraz güç verdiği söylenir ve bu... 

 

IM: Gerçekten de öyle. Bu onlara insanlar üzerinde güç verir, onların sözleri duyulur 

hale gelir. Bu doğal bir süreçtir, çünkü bu dünya ve insan bilinci, bu dünyanın bir 

parçası olarak, tapındıkları kişiye aittir, ama insan Benliği Şeytan'a ait değildir ve 

aslında insan tüm bunlardan çok daha güçlü ve üstündür. 

 

Tekrar bilince dönüyoruz. Bilincimiz maddidir, kesinlikle maddidir ve tam olarak 

sisteme ya da Lucifer'e ya da ona her ne diyorlarsa ona aittir. Dolayısıyla arzular, 

dolayısıyla insan kötülüğü, dolayısıyla susuzluk, kıskançlık ve tüm insani pislikler, 

ama her şey yok olup gidiyor. 

 

T: İgor Mihayloviç, bir çocuğun çoğunlukla doğumunun sekizinci gününde kurban 

edildiğine dair tanıklık örnekleri de vardır, ama daha büyük olduklarında, yaklaşık beş 

yaşında ve daha büyük olduklarında, onları kurban etmek için ilaç verildiği durumlar 

da vardır. Bununla birlikte, hamile bir kadının bedeninin canlı canlı kesildiği, içinden 

fetüsün alındığı, parçalandığı, öldürüldüğü, kanının içildiği ve (IM: Eti yeniyor) ... eti 



yeniyor, evet, ama bu durumda annenin kendisine ilaç enjekte edilmiyor ki, inandıkları 

gibi, kana daha fazla adrenalin atsın... (IM: daha fazla korku yaşasın diye), evet, ve bu 

durumda çocuğun kanında daha fazla adrenalin olacak. Ama gerçekte ne oluyor? 

 

IM: Aslında öyle değil. Doktrinlerine göre, bir anne ölümünün kaçınılmaz olduğunu 

gördüğünde ve sonuçta ölüm hızlı değil, acı çekerek, korkuyla gerçekleştiğinde, 

çocuğunu, fetüsünü korumaya çalışır, ona hayatının maksimumunu verir, ona pranasını 

verir, ona hayatını verir. Sonra onlar, cenini ondan alarak, çifte bir yaşamla birlikte 

alırlar ve bu onlara bir tür çifte güç, bizim üzerimizde çifte güç verir. Bizimle bunun 

için savaşıyorlar. 

 

T: Sadece şimdi, bir yerlerde, medyada bile belli bir kişinin belli bir hayran ordusuna 

sahip olduğuna dair ifadelerle karşılaştığınızda, bu insanların aslında kime taptığını 

anlıyorsunuz. 

 

IM: Onları çeken nedir? Tam olarak bilincin bu çalışması, bu cazibe, işte bu tam 

olarak bu eylemlerin sonucu. Tam olarak bunun için çocukları öldürüyor ve bebeklerin 

etini yiyor, güce ve çekiciliğe sahip olmak için, böylece bir hayran ordusuna sahip 

oluyor. Peki, bu ona ne kazandıracak? Her şey geçer. 

 

T: Şu anda Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberi tarikatında olan insanlar için iktidardan 

vazgeçmek kolay mı? 

 

IM: Ruhlarını şeytana satmış olanlar için ondan vazgeçmek imkansız, çünkü artık 

ruhları yok ve şeytan onları tamamen kontrol ediyor. Ve kendi kendine 

vazgeçmeyecektir. Basit bir cevap. Asla Tanrı'yı satmayın ya da ona ihanet etmeyin... 

asla. 

 

T: Ve Şeytan'ın Dokuzuncu Çemberinin temsilcilerinin Lucifer'e en yakın çember 

olduklarını düşündükleri gerçeği, bu en yakın çember, bu hainler çemberi. 

 

IM: Eğer bunu yaparlarsa tüm insanların en büyük egoistleri ve gururluları olurlar. 

Tabii ki öyle olduğunu düşünecekler. 

 

T: Ama aslında onlar... 

 

IM: Aslında, çok uzaktalar. Bu üç boyutlu saltanatta onlardan ayrı olarak, tüm 

dünyanın elitleri olduğuna inandıkları bu Dokuzuncu Çember'den ayrı olarak, bu 

elitlerin üzerinde, modern vatandaşlar olarak Hitler'in muhafızları olarak 

hatırladığımız Yeşil Ejderha gibi adamlar var. Hitler Yeşil Ejderha'nn temsilcilerine 

sahipti. Ama aslında bu düzen militandı, El'in altında bile vardı. Bunlar onun 

muhafızlarıydı, bunlar onun adamlarıydı. Ve onların yardımıyla, tanrı olarak atadığı 

çocuklarını - Yahweh'i ve diğerlerini ve insanlarını verdiği kişileri kontrol etti. 

 

Onları, yaşamlarını uzatan ilaçlarla kontrol ettiği gerçeğinin dışında, ayrıca komplo 

kurmamaları ya da başka bir şey yapmamaları için onları kontrol ediyordu, ama El'in 



kendisine, yalnızca ona sadakatle hizmet eden muhafızlarıydı. Bu Yeşil Ejderha'ydı. 

Ama Yeşil Ejderha tamamen Archon'a bağlıdır ve archonlar, evet, Şeytan'ın kendisine 

yakındır (T: Bir soru sorabilir miyim?). Yani gördüğünüz gibi, ona yakın olan 

Dokuzuncu Çember değil. Her Vijay için bir Rajah vardır. 

 

T: Ve ayrıca programı izledikten sonra bilinç diyor ki evet, bilgiler ciddi ama yine de 

sistemin eninde sonunda bu anlayışları sildiği ortaya çıkıyor. 

 

IM: Elbette öyle. Ama sorun şu ki, bugün ciddi şeylerden bahsettik, evet, ama 

kelimenin tam anlamıyla kısa bir süre içinde insanlar her şeyi kaybedecek. Bilinç, 

"Evet, bu olamaz, onlar iyi, söylentiler okuduk, çok fazla şey gördük" ve benzeri 

şeyler söylemeye başlayacak, "hayır, tüm bunlar öyle değil, her şey yolunda." Neden? 

Çünkü kişi korku içinde saklanmaya başlayacak ve bilinç de onunla birlikte hareket 

edecektir. Ve yine, onları burada neredeyse her şeye kadir tanrılar haline getiren 

güçleri, aynı güç insanların onlar hakkındaki kendi fikirlerini değiştirmelerine neden 

olur. 

 

İşte bunu ne için yaptıklarının sonucu. Onlarda oldukları gibi değil, istedikleri gibi 

görünmeniz için. Bunun için ruhlarını sattılar, böylece onları taklit edersiniz, böylece 

onlara yaklaşmayı ve itaat etmeyi arzularsınız. Her şey basittir. Her şey çok basit. 

Tekrar söylemeliyim ki, Dokuzuncu Çemberden olanlar, daha önce de belirttiğim gibi, 

kolayca küçültülebilir. İhtiyaç duyulan tek şey toplumun tüketici formatını 

(gelişebilecekleri tek toplum budur), yaratıcı ve yapıcı bir topluma dönüştürmektir. 

Herkesin eşit olduğu, insanlar üzerinde hiçbir gücün olmadığı, insanların özgür ve 

değerli olduğu bir yerde tüm bunlar sona erecektir. Bunu yapmanın hiçbir yolu yok. 

Bunu bu şekilde durdurabiliriz, ama yine de bu açık Satanistlerin yanı sıra daha kötü 

güçler de var. 

 

Örneğin şu kandukları ele alalım. Bunlar en yüksek değiller, diyelim ki Lucifer'e en 

yakın değiller, evet. Ama aslında insanları açıkça öldürmezler, bununla övünmezler, 

güç için çabalamazlar, çünkü yaşamın değerini gerçekten bilirler çünkü onlar için her 

gün son özgür nefeslerdir. Yine de, bu kanduklardan bahsediyorum, tam olarak güç 

tarafından baştan çıkarılıyorlar. Bu güç tarafından değil ama gerçek güç tarafından, 

gizli güç tarafından. İnsanların hayatlarını kendilerine yiyecek olarak aldıklarında, bir 

insana yaklaşmazlar bile, ondan çok uzakta olurlar ve suçüstü yakalanamazlar. 

 

Bunlar üç boyutluluk içinde sorun çıkarmaya zorlanırken, diğer tarafta olanlar. 

Düşünün, bugün dünyada ortalama on bin civarında kanduk gibi insanlık dışı var. 

İnsanlığa ne kadar zarar verdiklerini hesaplamak aslında yeterince kolay. Kanduk her 

üç günde bir birinin canını alıyor. Bir kandukun ortalama faaliyet süresi yetmiş yıldır. 

Ve bakın, bir yılda yüz yirmi kişiyi yiyor. 

 

Bugüne kadar yaklaşık on bin tane oldular. Yüz yirmiyi on binle çarpın ve kandukların 

hangi insan ordusunu yediğini göreceksiniz. Bu sayıya Dokuzuncu Çember'in 

temsilcileri de dahildir. Hesap basit, bir yılda yediği şey... bedenleri değil, yaşam gücü 

denen şey, doğuda buna prana deniyor. İşte bunu alıp götürüyor ve bu yüzden insanları 



avlıyor. Ama çoğunlukla, üç boyutlu dünyamızda bu intihar, kaza, yolda kaza, 

açıklanamayan ölüm olarak tezahür eder. 

 

T: Dünya Sağlık Örgütü'nün elindeki istatistikler, gezegende her kırk saniyede bir 

insanın intihar sonucu öldüğünü gösteriyor. 

 

IM: Çok doğru, her kırk saniyede biri doymak bilmeyen rahmini doyuruyor. Ve 

onlarla ne yapmalı - bu bir sorun. 

 

T: Evet, tam şimdi, aslında kimin, deyim yerindeyse, düzene ait olduğunu 

gördüğünüzde ve anladığınızda... 

 

IM: Dokuzuncu Çember'in. 

 

T: Dokuzuncu Çemberin, o zaman bunu ve kimin gerçekten çalışması gerektiğini ve 

kanduklar ile nasıl yüzleşileceğini anlarsınız. 

 

IM: Ve yine, Tanrı'ya gerçek hizmeti kim teşvik edecek ve kahramanlar nereden 

gelecek? Yine bencillik, gurur ve dokuzuncu çemberin aynı temsilcileri tarafından 

dayatılan yalanlar, her şeye sahip oldukları halde: televizyonları var, güçleri var, 

mahkemeleri var ve diğer her şeye sahipler. Ancak, insanların bir vicdanı vardır, 

insanların bir ruhu vardır, insanların Benliği vardır. Ve en önemlisi, insanların Tanrı'ya 

inancı var. Peki, buna nasıl izin veriyorlar o zaman. 

 

T: Bir insan kendini kandukun etkisinden nasıl koruyabilir, kendini ve akrabalarını 

nasıl koruyabilir? 

 

IM: Bir insan kendini bir kandukun etkisinden koruyabilir ve bu konu hakkında birden 

fazla kez konuştuk. Kişi gerçekten özgürse, Benlik olarak özgürse, Tanrı'ya hizmet 

ediyorsa, ruhsal yolda sağlam bir şekilde duruyorsa, o zaman hiçbir kanduk ve hiç 

kimse ona yaklaşmayacaktır. İnsan kendini bir kanduktan koruyabilir, ama dokuzuncu 

çemberin temsilcilerinden - bu zaten bir soru, çünkü onların bir ordusu var, güç 

yapıları var ve kişi bunlara karşı çıkamaz... modern dünyanın en yüksek elitlerine, ne 

yazık ki. 

 

T: İgor Mihayloviç, şimdi bir Vatikan konusuna ve dokuzuncu çember konusuna 

değindiğimiz için, bir de soru var, izleyicilerimizden gelen bir soruyu okuyacağım: 

"Son yıllarda Vatikan'dan uzaylılarla temasa hazır olunduğuna dair haberler gelmeye 

başladı. Oysa daha kısa bir süre önce Vatikan evrende yalnız olduğumuzu, uzaylıların 

olmadığını, bunların hepsinin iblisler olduğunu söylüyordu. Oysa Papalık Tahtı'nın 

uzay programı, bir gözlemevi, astronomları ve hatta ufoloji danışmanları var. Ve 

aniden söylem büyük ölçüde değişti. Nisan 2016'da Papa Francis şöyle dedi:  "Sevgili 

kardeşlerim, hepinize evrende yalnız olmadığımızı söylemek istiyorum. Bilim şu anda 

çok fazla ilerleme kaydetti ve büyük olasılıkla yakında barış işareti vereceğimiz yeni 

kardeşlerimizi tanıyacağız. Bu, tüm Hıristiyan dünyası için en büyük gün olacaktır. 

Ayrıca, eğer bir uzaylı gelip kendisini vaftiz etmek isteseydi, bunu açıkça yapacağını 



söyledi, "Kapıları açmalı ve uzaylının girmesine izin vermeliyiz. Kilise her zaman 

herkese açıktır." 

 

Bir önceki Papa Benedict XVI da Francis'ten on yıl önce kilise ayinlerinin diğer 

dünyaların sakinlerine erişilebilirliği konusunu gündeme getirmişti: "Komünyon ayini 

Kilise ile sınırlı değildir, önemi ve değeri kozmik boyutlardadır." Vatikan'dan hemen 

sonra Birleşmiş Milletler uzaylılar hakkında konuşmaya başladı. 

 

2010 yılında Birleşmiş Milletler'de "dünya dışı uygarlıklarla ilk temastan sorumlu" 

yeni bir pozisyon ortaya çıktı. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) 

dünya dışı bir çocuğun normal bir insan sınıfına entegre edildiğini gösteren bir video 

yayınladı. Halk bilinci neden Overton penceresi kullanılarak tamamen yeni bir şekilde 

yeniden biçimlendiriliyor ve bu ihtiyaç aslında nereden kaynaklanıyor, özellikle 

Dokuzuncu Çember buna neden ihtiyaç duyuyor ve bunların hepsi iyi mi yoksa kötü 

mü? Bu nasıl oluyor? 

 

IM: Ve ilginçtir, evet, birçok sorunun yaşandığı modern dünyada, insanların başka bir 

ülkeye göç etmek zorunda kaldığı dünyada, tam olarak ilişkilerde sorunun ortaya 

çıktığı uyum sorunu yaşıyorlar. Ve insanlara birbirleriyle nasıl yaşamaları gerektiğini 

öğretmek yerine, okulda nasıl uyum sağlamaları gerektiğini anlatmaya başlıyorlar, 

zorlanmış bir göçmen değil, uzaylı bir çocuk. Bu güzel bir soru, değil mi, neden böyle 

oluyor? 

 

T: Dokuzuncu Çember'in buna neden ihtiyacı var? 

 

IM: Ve yine... uzaylılar var ya da yok, doğru, ama en yükseklerin temsilcileri, 

Dokuzuncu Çemberin temsilcileri bundan bahsettiğine göre, uzaylıların var olup 

olmadığını düşünmek herhangi bir meslekten olmayan kişi için faydalı olacaktır. Belki 

de tüm bunları bir efsane, bir hikaye şeklinde anlatacağım, bilinciniz için uygun 

olduğu için. Bildiğimiz kadarıyla 2007 yılında, elitleri bilim adamlarından yakın ve 

çok yakın gelecekte iklim değişikliklerinin neden olacağı neredeyse kaçınılmaz 

kıyamet hakkında bir rapor aldılar. Sizin de söylediğiniz gibi, Dokuzuncu Çember 

temsilcilerinin bu "Overton Pencerelerini" geliştirmek ve uygulamak için ilk adımları 

burada atıldı. Yani, uzaylıların var olduğu ve iyi oldukları fikri halk bilincine empoze 

edilmeye başlandı. Ve tüm bunların amacı nedir? Mesele çok basit. Uzaylıların gelip 

onları kurtaracağını umuyorlar. Altını çiziyorum - ONLARIN kurtarılacağını. 

 

Peki, neden onlar ve neden biz değil konusunu tam olarak anlayabilmek için 

dostlarımızın anlayışını biraz genişletmemiz gerekiyor. Son zamanlarda sık sık ortaya 

çıkıyor... ve ufolojiye meraklı olanlar birilerinin insanlara şu fikri empoze ettiğini fark 

etmiş olabilirler: insanlar Anunnakiler ile yapılan bir anlaşmayı feshettiklerini, 

dolayısıyla Anunnakilerin bu gezegenden gitmeleri gerektiğini söylemeye başladılar. 

Sanırım pek çok insan bunu duydu ve gördü. Anunnakiler insanlardan enerji almak 

istemekle, insanları sömürmekle ve benzeri şeylerle suçlanıyorlar. Suçlama önemli 

değil, önemli olan Annunaki ile yapılan bir anlaşmayı feshetme arzularını beyan 

etmeleridir. Herhangi biriyle değil, ama tam olarak Annunaki ile. Ve şimdi tarihte 



biraz geriye, yirmi dört bin yıl öncesine gidiyoruz. İnsanların bu kadar çabuk unutması 

şaşırtıcı. 

 

Yirmi dört bin yıl önce atalarımızın kuyruklarını atıp ellerine bir sopa aldıklarını ve 

bununla bir mamutu kovaladıklarını söyleyen Darwin'in teorisini anlıyorum. Ama 

aslında, yirmi dört bin yıl önce, yani biraz daha önce, fark etmez, yeryüzündeki insan 

ırkı şimdi Apexianlar olarak adlandırılanlar için çalıştı ve onların kölesiydi. İnsanlar 

onları bu şekilde adlandırıyor, ama aslında durum farklı. Ama ufologlar tarafından 

genellikle küçük boylu, yaklaşık bir metre kadar, gri adamlar olarak tanımlanırlar. 

Ancak bu yaratıklar doymak bilmez bir açlığa sahipler ve ruhsuzlar. Dahası, çok 

yüksek bir zeka seviyesine sahipler ve gelişim açısından, teknoloji, evrim ve teknik 

evrimde aslında insanoğlundan birkaç milyar yıl ilerideler. Bu, evrendeki en şeytani 

ırklardan biri. 

 

Zamanla insanları köleleştirdi ve insanlar kendilerinin yiyecek olduklarını, diyelim ki 

diyetlerine ilave olduklarını unuttular. Bu doğru, şaka değil, insanları yuttular, biz 

onlar için sadece biyolojik yiyeceklerdik, tıpkı inekler, domuzlar, kuşlar ve bizim için 

diğer her şey gibi. Ama bunun ötesinde, insanlar onların köleleriydi. Taş ocaklarında, 

madenlerde ve daha birçok şeyde çalışıyorlardı. Bu unutuldu. 

 

İnsan kesinlikle güçsüz bir varlıktı. Yine de insanlar kendi içlerinde birleşmek ve 

birlikte Annunaki'den korunma istemek için bir fırsat buldular. Ve Meru konseyinde, 

Anunnaki'nin müdahale etmesine izin verildi. Anunnaki elbette günümüzün en 

gelişmiş uygarlıklarından biridir. Bunlar muazzam, diyelim ki bilimsel, hatta bugüne 

kadar anlaşılamayan evrime sahip insan benzeri ruh dolu varlıklar. Doğal olarak onları 

kolayca uzaklaştırdılar. Ama insanın seçme özgürlüğü diye bir anlayış var. Ve 

Annunaki'nin tüm koruması, insanlara mutlak özgürlük verdikleri ve insanların 

yaşamlarına müdahale etmedikleri gerçeğine dayanıyor. 

 

Ve bu doğrudur, bu süre zarfında, evet, temaslar vardı, evet, yardım vardı, hedefli bir 

yardım, nadir ve minimal. Ama yirmi dört bin yıl boyunca tek bir kötü ırk, insanlara 

nüfuz etmedi ve onları ele geçirmedi. Annunaki bugün bizimki gibi milyonlarca 

gezegeni koruyor. Ama bu dünyada, yani bizim evrenimizde, aslında milyarlarca ve 

milyarlarca gezegen var, bizim gibi aynı insanların yaşadığı, daha az ya da daha çok 

gelişmiş, genetik dezavantajları ya da tam tersine avantajları olan. 

 

Birisi yanlış şekilde göz kırpıyor, içimizde istemediğimiz bir şeyi kışkırtıyor, birisi, 

özür dilerim, daha uzun kulaklara sahip, birisinin daha kısa bir burnu var. Ama 

hepimizi birleştiren tek bir faktör vardır: ruhun varlığı. Ve bir ruh olduğuna göre, bu 

aynı zamanda bir Benlik olduğu anlamına gelir. Yani, sahip olduğumuz farklı bedenler 

ya da bu dünyada sahip olduğumuz bedensel yetenekler ne olursa olsun, hepimiz 

sonuçta bizi aynı yapan ortak bir şeye sahibiz, eğer onu kazanırsak, o da Hayattır. 

Melekler, hepsi aynıdır, özgürdürler. Bu yüzden basit bir sorum var, ona geri 

döneceğim. İnsanlar Annunaki ile yapılan bir anlaşmayı feshettiklerini halka açıklayan 

insanların küçük bir kısmının bile yeterli olacağını ve Annunaki'nin bu gezegeni terk 



etmeye zorlanacağını nasıl öğrendiler? Yasa böyle. Ama asıl mesele şu ki, 

Annunakiler bu gezegeni terk eder etmez. 

 

T: Apexian'lar...  

 

IM: Kesinlikle doğru. Bu şeytani yaratıklar. Bu elit kesim basit bir hesaplama yapıyor, 

bu sıradan bir ekonomi, sıradan bir matematik. Sonuçta, onlar insan gücünün zirvesidir 

ve Annunaki gittikten sonra bu canavarların gelmesini beklemektedirler. Ve bu 

canavarlarla insanlar arasında aracı olacaklar. "İşlerin böyle yürüdüğünü", "bunun 

Tanrı'yı memnun ettiğini ve benzerlerini söyleyecekler, böylece insanlar alçakgönüllü 

olacak ve Annunaki'den koruma istemeyecekler. Ve karşılığında o (canavarlar) tam 

olarak bu kaçınılmaz iklim değişikliklerini durduracaklar. Gerçekten yapabilirler, 

teknolojik olarak bunu yapabilirler, oldukça gelişmiş bir ırktır. 

 

Burada sorular ortaya çıkabilir, peki ya Annunakiler? Annunakiler de bunu yapabilir. 

Ama, özür dilerim, bu bizim sorunumuz. Ve sadece biz öyle karar verdiğimiz için 

ortaya çıkıyor. İnanın bana, biz böyle karar verdik ve eylemsizliğimizle, 

kalpsizliğimizle ve hadi öyle diyelim, Dokuzuncu Çember'in bu temsilcilerine üstü 

kapalı da olsa verdiğimiz destekle bu felaketleri hızlandırıyoruz. 

 

Ve bugün dünyada neler olup bittiğini anlıyorsunuz. Az önce duyduklarımıza 

dayanarak bile, bu insanlığın geleceğe layık olup olmadığını bize dürüstçe söyleyin? 

Dürüst olmak gerekirse, cevabı kendiniz anlayacaksınız. Bu yüzden insanlığın isterse 

değiştirebileceği şeylere yaklaşıyoruz, ama sadece beklemek yeterli değil, elimizden 

gelenin en iyisini yapmalıyız. Örneğin Dokuzuncu Çember bunu yapıyor. Ve çok basit 

bir plan buldular - hayatta kalmak ve gücü ellerinde tutmak için hepimizi canavarlara 

vermeye karar verdiler. Ve bu düşüncelerin insanlara akmasına izin vermemeyi kim 

tercih ederdi ki, Annunaki - bu kötü, tüm insanlığın yirmi dört bin yıldır koruması 

altında olduğu ve özgür olmak kötü. Evet, birbirimizi öldürüyoruz, evet, Satanistlerin 

bile var olma hakkı var. İstediğimizi yapabilmemiz insanoğlunun en yüksek özgürlüğü 

değil mi? Bence bu, Tanrı'nın bizim gibi insanlara verebileceği en yüksek özgürlüktür. 

Ve eğer değişirsek, buradaki özgürlüğümüze ek olarak bize Sevgi de verecektir, bu 

kesinlikle daha yüksek ve daha iyidir, ama bunun için çabalamalıyız. Durum budur. 

 

Bugünkü program için üzgünüm arkadaşlar, gerçekten üzücü, çok hoş değil ama 

cevaplar sorulara karşılık geliyor. İlginiz için teşekkür ederim. Bugün geleneği biraz 

bozacağım, öyle söyleyeyim, şeytana hizmet etmeyecek şekilde yaşayalım dostlarım. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

 

 


