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Nog steeds scoort Winston Churchill nummer één als er weer ergens een poll wordt
gehouden in Engeland over wie de “greatest englishman” is.
In werkelijkheid heeft Churchill zijn land verraden en werd hij door de Rothschild mafia
omgekocht om Engeland de Tweede Wereldoorlog in te loodsen.

Zelden of nooit zijn politici wat je denkt dat ze zijn. Je hebt een bepaald beeld dat is gecreëerd
door de mainstream media (MSM) en in negen van de tien gevallen blijkt van dat beeld totaal
niets te kloppen. Politici die wel echt zijn en proberen verandering teweeg te brengen worden
door diezelfde MSM genegeerd, zodat ze letterlijk geen poot aan de grond krijgen.
Winston Churchill wordt tot op de dag van vandaag vereerd als de grote held die Engeland en
eigenlijk ook de rest van Europa heeft behoed voor totale Nazi overheersing.
In werkelijkheid was Churchill een zionistische puppet die hun belangen ver boven die van
zijn land stelde. Hij was ook een druïde priester, een 33e graad vrijmetselaar en lid van de
Golden Dawn.
We kennen Churchill natuurlijk van zijn bekende V gebaar, dat niet zoals velen denken in het
geval van Churchill staat voor Victorie, maar niets anders is dan een groet aan satan, de god
van de Illuminati
. Daarnaast refereert de V aan de 22e en heilige letter in de Hebreeuwse numerologie en staat
bij de tarotkaarten voor de
Grote Arcana.
In zijn politieke loopbaan veranderde Churchill vier keer van kamp. Dat kwam omdat zijn
talenten en vakmanschap werden verkocht aan de hoogste bieder, in dit geval de Rothschild
mafia. Deze bankiers betaalden Churchill een bedrag van 150.000 Engelse pond om Engeland
betrokken te krijgen bij een oorlog met Duitsland.
Iemand die getuige was bij het samenstellen van het zogenaamde “Zwarte Team” van
Churchill, was de occult specialist van de Anglicaanse kerk, aartsbisschop Lang. In dat team
bevonden zich astrologen, wichelroede specialisten en rituele tovenaars, onder leiding van de
astroloog Louis de Whol.
Volgens een aantal vooraanstaande mensen, waaronder Ian Fleming, had Churchill tijdens
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de Tweede Wereldoorlog bemoeienissen met
Aleister Crowley
. Ook was het destijds bekende East End medium Joe Benjamin een regelmatige gast in
Downingstreet, de straat waar de premier van Engeland is gehuisvest.
Sefton Delmer was tijdens de Tweede Oorlog de baas van de Engelse propaganda en de
tegenhanger van de Duitse Jospeh Goebbels. Deze Delmer heeft verklaard dat zowel Crowley
als Churchill, beiden 33e graad vrijmetselaars, deelnamen aan satanische rituelen bij Devil’s
Chimney in Gloucestershire.
En dan iets heel belangrijks.
Eén van de handlangers van Rothschild, Sir Anthony Blunt, heeft verklaard dat Adolf Hitler
gedurende de hele Tweede Wereldoorlog heeft geprobeerd vrede met Engeland te
bewerkstelligen. Dat was ook de reden dat
Rudolf Hess
naar Engeland kwam.
Echter, Churchill had van zijn meesters opdracht gekregen Duitsland totaal te verwoesten. Dit
blijkt onder andere uit de zinloze vuurbombardementen van de grote Duitse steden. Dit was
niets anders dan een satanische offering.
Churchill was niet alleen bereid om onschuldige Duitse burgers te offeren, ook de eigen
bevolking werd in dat opzicht niet ontzien. Volgens Patrick Kinna, de privé secretaris van
Churchill, kenden de Engelsen de zogenaamde Enigma codes, waardoor ze precies wisten
welke geallieerde schepen gezonden zouden worden. Als er bepaalde schepen waren die
absoluut niet gezonken mochten worden stuurden ze dummy schepen op die route.
Zo wist Churchill ook van tevoren dat de Engelse stad Coventry zou worden gebombardeerd
en heeft hij niets gedaan om de burgers van die stad te evacueren en liet de eigen bevolking
aan haar lot over.
Eén van de zeven geheime diensten in Engeland, de S.O.E. ( Special Operations Executive ),
werd door Churchill gebruikt om Europa in vuur en vlam te zetten. De mensen die gingen
werken voor de dienst waren bekende oproerkraaiers en fanatieke socialisten die de opdracht
kregen om te zorgen dat in Europa de vlam in de pan zou slaan. Dit had als gevolg dat
Duitsland keihard optrad tegen alle vormen van verzet en dat was precies de bedoeling.
Churchill werd niet alleen gekocht door de Rothschild mafia, er zijn aanwijzingen dat hij ook
werd gechanteerd. Dit vanwege een homoseksuele affaire die Churchill zou hebben gehad met
zijn secretaris. Een beetje vergelijkbare situatie met de latere premier van Engeland en
kindermoordenaar en misbruiker, Edward Heath . (De man die Engeland de EU inloodste).
Volgens de biograaf van Churchill, Sir Martin Gilbert, hadden diverse mensen hem verhalen
verteld over geregelde bezoeken van Churchill aan jongensbordelen in Marokko.
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Al in de Eerste Wereldoorlog accepteerde Winston Churchill steekpenningen. Daarbij maakte
hij gebruik van een bankrekening in de naam van Kolonel Arden en in de Tweede Wereldoorlog
had hij een bankrekening voor steekpenningen in de naam van A. Connoly.
Hitler wilde helemaal geen oorlog met Engeland, omdat beide volken behoorden tot het
Angelsaksische ras. Als het niet voor de Rotshschild mafia was geweest, dan was er hooguit
een oorlog tussen Duitsland en Rusland ontstaan en was de rest van Europa gevrijwaard
gebleven van een Tweede Wereldoorlog.
Helaas verkocht Churchill niet alleen zijn ziel aan satan, maar ook zijn diensten aan de
bankiers, volkomen tegen het welzijn van zijn eigen volk en de rest van West Europa. Zoals
bekend zijn oorlogen er niet voor het welzijn van welk volk dan ook, alleen voor het welzijn van
het bankiersgespuis op deze aarde.
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