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KABAL’IN ÇÖKÜŞÜ – ÇOCUKLAR İÇİN (Hazırlayan: Cyntha Koeter) 

2. Bölüm: Gerçekte Neler Oluyor? 

(Çevirenin Notu: Parantez içindeki ve “bold/kalın” yazılmış yorumlar bana ait) 

00:09 => Serinin ilk bölümünde bu dünyadaki kötülüğün kökeninin zamanda çok eskiye dayandığını 
gördünüz.  

00:16 => Hayal etmek neredeyse imkânsız ancak bu dünyada açlığın, kıtlığın ve savaşın olmasına 
gerek yok. 

00:25 => Her çocuğun refah, bolluk ve sağlık içinde yetişmesi son derece mümkün. Aslında dünya 
nüfusunun 3 katını besleyecek yeterlilikte gıda mevcut. 

00:37 => O zaman neden (yeterli gıda) yok? Neden biz Batı’dakiler gıdaları çöpe atıyoruz ve Afrika ve 
Hindistan’da açlık var? Bu Kabal’ın etkisi sebebiyledir. 

00:51 => Kabal çok güçlü ve zengin ailelerden oluşur. Bu aileler soyları ile gururlanır ve soylarını saf 
tutmak ister. Neden? 

01:00 => Çünkü kendilerinin (sahte) “ilahlardan” geldiklerine inanırlar. Ve bu sebeple kendilerini bu 
dünyanın mutlak hâkimi olarak görürler. 

01:09 => Zengin olmalarını ve bütün güce sahip olmalarını son derece haklı görürler. Dünyadaki bütün 
servet ve gücü kendi aralarında paylaşmışlardır.  (Arka planda David Rockefeller ve Jacob Rothschild 
resimleri var) 

01:18 => Bir aile (Rothschild) bütün bankaların sahibidir. Diğer aile politikada ipleri elinde tutar. 
Başka bir aile sağlık sistemini, medyayı, eğitim sistemini, enerji kaynaklarını ve bilimi kontrol eder.  

01:33 => Hiçbir şey şansa bırakılmamıştır. Devletlerimizin sözde “seçilmiş” liderleri Kabal’ın eğitilmiş 
kuklalarıdır. Kendilerine ne söyleniyorsa onu yapmaları gerekir. 

01:47 => Bu sizi şaşırttı mı? Bu hiçbir şekilde bir sır değil: Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yetiştirdiği 
genç dünya liderleri ile gurur duyar.  

01:56 => Dünyadaki her ülke, ne kadar fakir olursa olsun, her sene bir sınıf WEF mezunu verir. Bu 
mezunlar şirketlerdeki ve devletlerdeki anahtar pozisyonlara yerleştirilir. 

02:09 => Bu mezunlar liderleri Klaus Schwab’ın politikalarını izler. Bu ismi hatırlayın. Bu isim Kabal’ın 
liderlerinden biridir.  

02:18 => Kabal’ın amacını çoktan biliyorsunuz: tüm dünyaya hükmetmek. Bu amaçlarını “Tek Dünya 
Devleti, tek dünya ordusu, tek dünya bankası ve benzerlerini” kurarak gerçekleştirmek istiyorlar. 

02:29 => Böyle istemelerinin sebebinin, ilahlarının (Şeytan) dünyaya döneceğini beklemeleri 
olduğunu düşünüyoruz. Böylece (ilahları Şeytan’a) her şeyin kendi kontrolleri altında olduğunu 
kanıtlayabilecekler. Böylece, dünyanın bütün zenginliği ve güzelliği kendi ellerinde olmuş olacak. 
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02:45 => Sizin buna inanmanızın önemi yok. Bu onlar (Kabal) için gerçeklik ve buna göre 
davranıyorlar. Bunu anlamamız önlemi, böylece buna göre davranabiliriz. 

02:57 => Dünyayı sonuna kadar kontrol edebilmek için, sadık işçilere ihtiyaç vardır. Kendileri için 
yaşamayan, kendilerini düşünmeyen fakat sadece kendilerine söylenileni yapan işçilere. Bu işçilerin 
güçlü, sağlıklı ve itaatkâr olması gerekir. 

03:11 => Binlerce yıldır Kabal bu sistemi en iyi şekilde kurmanın yollarını bulmaya çalıştı. Bu çalışma 
tarihte meşhur filozof Platon ile başladı. 

03:21 => Platon insanların sadece devlet izniyle üremesi gerektiğini söyledi. Platon bu şekilde bir 
devlet müdahalesinin insanlar tarafından kolaylıkla kabul edilmeyeceğini biliyordu. Dolayısıyla bunu 
gizlice, hileli bir piyango sistemi ile yapmayı öne sürdü. 

03:37 => “Kötü genlere” ya da “kötü karakter özelliklerine” sahip olan insanlar bu “üreme hakkı 
piyangosunda” seçilmeyecek ve bunun sadece kötü şanstan dolayı olduğunu düşüneceklerdi. 

03:47 => Kabal insanların üremesi problemini tamamen çözdü. 100 yıldır bunun için kullanılan bir 
terim de vardır: “Öjenik” ya da diğer adıyla “ırkların genetik yoldan ıslahı” (“Eugenics”) 

03:57 => En güçlü ve sağlıklı genler yeni nesillere aktarılır, böylece güçlü bir insan ırkı sağlanır. Fakat 
bu, insanların kendi hür iradeleri ile çocuk sahibi olup olmamaya artık karar veremeyecekleri 
anlamına gelir. 

04:09 => Devlet katı kurallar çerçevesinde onlar adına karar verir. 2500 yıl öncesinde olduğu gibi hâlâ 
aynı şekilde düşünüyor Kabal. 

04:21 => Fakat bu (öjenik – ırkların ıslahı) gerçekleşmeden önce Kabal’ın başka bir problemi çözmesi 
gerekiyor. Dünya üzerinde çok fazla insan var. Bu insanlar Kabal’ın planlarının önünde engel teşkil 
ediyor. 

04:30 => Bu insanlara “işe yaramaz yiyiciler” de deniyor. Kabal bu “gereksiz”(!) insan grubundan 
kurtulmak istiyor. 

04:36 => Fakat bu insanlar aslında nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturduğundan, Kabal’ın onlara 
farkettirmeden onlardan kurtulmanın zekice bir yolunu bulması gerekiyor. 

04:47 => İnsanlar elbette kendilerinin katledilmesine izin vermez. Bu durum kesinlikle isyana 
sebebiyet verecektir. 

04:51 => Kabal yüzyıllardır nüfusu azaltmak için birçok yöntem denedi. Çok tanınmış ve eğitimli 
insanların yazdığı kitaplarda bu yöntemler hakkında okuyabilirsiniz. 

05:01 => Bu aslında şok edici bir durum. Çünkü bu kitaplarda, insanlar asla farkına varmadan nüfusu 
yok etmenin en etkili yöntemlerini okuyabiliyorsunuz. 

05:09 => Savaşın ne kadar etkili bir yöntem olduğunu okuyorsunuz. Sonra hastalıkların.  Hastalıkları 
nasıl kendilerinin oluşturduğunu ve bunları yaydığını öğreniyorsunuz. Örnek olarak Albert Pike’a 
bakalım. (33. Derece Mason = Satanist Albert Pike) 
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05:23 => Yeni Dünya Düzeni’nin kurulabilmesi için 3 dünya savaşının yaşanması gerektiğini 
söylemiştir. Ya da Henry Kissinger’a bakalım. Fakir ülkelerin tüm zenginlik ve doğal kaynaklarının 
zengin ülkeler tarafından yağmalamasının yolunu açmıştır. 

05:39 => Ve herkes bunun çok normal olduğunu düşünüyor! Sonra Jacques Attali var. Fransız 
başkanların danışmanı. 

05:48 => Attali şöyle demiştir: “Gelecekte nüfusu azaltmanın yollarını bulmamız gerekiyor... Bir 
pandemi ya da ekonomik kriz.” 

05:55 => “Zayıf ve yaşlılar ölecek. Cahiller inanacak ve kurtarılmak isteyecek. Aptalların elenmesi 
bizzat kendileri tarafından gerçekleştirilecek: Mezbahaya kendi istek ve iradeleriyle girecekler.” 

06:07 => Günümüzde Yuval Noah Harari, Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab’ın 
danışmanı, 4. Sanayi Devrimi’nden bahsediyor. Bu sanayi devrimi (transhuman – robot/insan melezi, 
beyinlerine çip takılmış, 5G ile kontrol edilebilen) insanlar üreterek, insanlığın büyük çoğunluğunu 
“gereksiz” hâle getirecek. 

06:25 => Artan bir hızla, “sıradan” insanlar uyanıyor ve elitlerin (müstekbir tağutların) aslında ne 
dediğini anlıyor. Kendi aralarında bu bilgileri paylaşıyorlar. Ancak, elitlerin niyeti kolay aldatılabilen 
insanları “uyandırmak” değil. 

06:38 => Bu sebeple Kabal amacını farklı bir forma sokarak gizlemeye çalışıyor. Kulağa süslü ve önemli 
gelen terimlerle insanları iyi hissettirmeye çalışıyor. Örneğin “yok etme/ortadan kaldırma” yerine 
“nüfus kontrolü” diyor. 

06:57 => “Kısırlık” yerine “aile planlaması” diyor. 

07:02 => Bu projeyi yürütmek ve Kabal’ın dünya devleti projesine danışmanlık yapmak için eğitimli 
kişiler/bilim insanları bir araya getiriliyor. Dikkat edin, burada “Birleşmiş Milletler”den bahsediyoruz. 

07:14 => Birleşmiş Milletler’e danışmanlık yapan gruplardan biri de “Roma Kulübü” (“Club of Rome”). 
Bu kuruluş, dünyada “çok fazla insan olduğu” ve 100 yıl içinde dünyada herkese yetecek kadar 
yiyecek kalmayacağı gibi muhteşem (!) bir sonuca ulaşıyor. 

07:28 => Bu fikir bütün dünya tarafından sahipleniliyor ve “Ajanda 21” (Agenda 21) adıyla 
geliştiriliyor. Ajanda 21 adlı bu proje, yine süslü kelimeler kullanarak insanlığın geleceği ile ilgili planı 
ortaya koyuyor. 

07:40 => 17 tane Sürdürülebilir Gelişim Hedefi ortaya koyuyor. Bu amaçlar, bütün ülkeler için aynı 
anda kararlar alacak bir tek dünya devleti var olmadan gerçekleştirilebilecek hedefler değil. 

07:54 => Klaus Schwab: “Sorun küreselleşme değil. Sorun bir dünya devletinin olmaması.” 

08:00 => Bu Ajanda 21, dünyadaki bütün devletler tarafından kabul edildi/onaylandı. Sizce de bu 
garip değil mi? 

08:06 => Onlarca yıldır birbiriyle savaşta olan ülkelerin cumhurbaşkanları (Etiyopya ve Eritre gibi), bu 
Ajanda’ya imza attıktan sonra gülümseyerek el sıkıştılar. Öyle bir ajanda ki sürdürülebilirlik iddiası 
üzerinden nüfus kontrolü yapmayı hedefliyor. 
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08:22 => Bir başka çok bilinen Kabal kuklası ise Bill Gates. Vakfı aracılığı ile bütün Ajanda 21 
programına destek verir. 

08:32 => Milyonlarca dolarını kürtaj kliniklerine, nüfus kontrolüne ve hepsinin de üstünde zehirler, 
biyolojik silahlar ve aşılar üzerine yapılan bilimsel araştırmalara harcar. 

08:44 => Ve hepsini “iyi niyet” kisvesi altında yapar. Hindistan’da 50.000 çocuk, Bill Gates’in Polio 
(çocuk felci) aşısı sebebiyle felç olmuştur. (Afrika’da) milyonlarca kız ve kadın da (tetanoz aşıları ile) 
rızaları dışında kısırlaştırılmıştır. 

08:56 => Bunların hepsi Bill Gates vakfı tarafından gerçekleştirilmiş; Birleşmiş Milletler ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından da desteklenmiştir. 

09:05 => Sahip olduğu büyük servet ile Gates medyayı da kontrol eder. Bu sayede gazetelerde ve 
internet üzerinde Gates’in ne kadar büyük bir “hayırsever” olduğuna dair inanılmaz haberler 
görebilirsiniz. 

09:15 => Gerçeği bulmak için ciddi bir şekilde sizin kendinizin araştırması gerekiyor. Biz aylarca Bill 
Gates’in finansal raporlarını inceledik ve bu inceleme neticesinde aslında ne yaptığını gördük. 

09:26 => “Fakir ülkelere bağışladığını” söylediği paranın aslında sadece %5’i fakir ülkelere gidiyor. Bu 
paraların büyük çoğunluğu toksik ilaçları pazarlayan büyük zengin ilaç şirketlerine ve hatta gıda 
sektörüne (“tarım ilacı” adı altında) zehir üreten firmalara gidiyor. 

09:45 => Ne kadar şok edici olsa da, Kabal şu anda dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insandan 
sadece 500 milyonunun kalmasını istiyor. Bu hedeflerini aleni bir şekilde bir anıtın üzerine bile 
yazdılar: Georgia Rehber Taşlarının. 

10:00 => Bu, 7.5 milyar insanın ölmesi gerek demek! Bu çok büyük bir sayı! Ve bunu bir kaç yılda 
başaramazsınız. 

10:09 => Kabal’ın insan nüfusunun büyük çoğunluğunu yok etmek için geliştirdiği yöntemlerden 
bazılarını kısaca özetleyeceğim. 

10:18 => Hızlı Ölüm yöntemleri: 

10:21 => Savaş 

10:23 => Doğal afetler 

10:25 => Kıtlık ve kuraklık 

10:27 => Yavaş Ölüm yöntemleri: 

10:30 => AIDS, kanser ve salgın hastalıklar 

10:35 => Zehirler (havadan, sudan ve yiyeceklerden ve ayrıca deterjan ve kişisel bakım ürünlerinden) 

10:51 => Gıdalardaki katkı maddeleri 

10:53 => Aşılar 
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10:59 => Bill Gates TED konuşması: “Aşılarla, sağlık hizmetleri ve üreme karşıtı hizmetlerle (kürtajla) 
ilgili iyi bir iş çıkarırsak, nüfusu %10-15 oranında azaltabiliriz.” 

11:10 => Kabal eğer insanlığı yavaş yavaş yok ederek şimdiki zenginliğine ulaşmasaydı Kabal olamazdı. 
Ne açıdan bakarsak bakalım bizim alın terimizle kazandığımız paralar doğrudan Kabal’ın cebine akıyor.  

11:24 => Vergilerle, sigortalarla, ipoteklerle, (faizle, kredilerle), pahalı kimyasal ilaçlarla , hastane 
masrafları ve benzerleriyle.. 

11:32 => Sonunda, kendi ihtiyaçlarımız karşılamak için maaşımızın %5’inden daha az bir kısmı 
cebimizde kalıyor. 

11:40 => Önceki bölümde “Kabal’ın neredeyse amacına ulaştığını” söylemekten kastım da buydu. 

11:45 => Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu ile 
birlikte tüm dünyaya hükmetme amaçları neredeyse gerçekleşecekti. 

11:57 => Ama... Biz insanlar bu kadar kolay yok edilemeyiz. Biz hamam böceklerinden daha güçlüyüz 
ve zor yaşam koşullarına kolayca adapte olabiliriz. Ve bu kadar dayanıklı olduğumuz için bunu da 
atlatacağız. (Allah’ın izni ve yardımıyla, Allah’ın dinine ve Resul’unun sünnetine sahip çıkarak, 
hakka şahitlik ederek, iyiliği emredip kötülükten sakındırarak, şirke karşı mücadele verip tağutları 
inkâr ederek, tağutlardan ictinab ederek, Allah’ı tevhidle birleyerek, kula kul olmaktan kurtulup 
sadece Allah’a kul olarak) 

12:13 => Ve şimdi iyi haber: Düşük bir bilinç seviyesinden yavaşça uyanıyoruz. Hayatın daha farklı 
olabileceği gerçeğini görüyoruz. 

12:20 => Acı çekmek zorunda olmadığımızı görüyoruz. Ve herkes için bolluk ve refah olabileceğini 
görüyoruz. 

12:28 => Nikola Tesla’nın ücretsiz enerji buluşlarını tekrar keşfediyoruz. Organik gıdayı ve küçük 
topluluklarla kendine yetebilir hayatlar sürdürmeyi yeniden keşfediyoruz. 

12:37 => Özgürlük içinde yetişmenin değerini keşfediyoruz ve gerçekten keyif aldığımız şeyleri 
kendimiz bulmayı öğreniyoruz. 

12:43 => Gerçekten özgür olabileceğimizi (kula kulluktan kurtulabileceğimizi), birbirimizi 
sevebileceğimizi ve diğer insanlara ve hayvanlara iyi davranabileceğimizi keşfediyoruz. Ve bunların 
bizi mutlu ettiğini görüyoruz. İşte bu sebeple Kabal’ı yeneceğiz. 

12:54 => İnsanlık kendini Kabal’ın yalan ağlarından ve sahtekârlığından nasıl kurtaracak? Biz insanlar 
gerçeğe nasıl ulaşacağız? Bunu belgeselin 3. Bölümünde araştıracağız. 

13:07 => 2. Bölümün sonu. Dünyada neler olduğunu anlamak isteyen tüm çocuklar için hazırlanmıştır. 

 

 

 


