Mit “6 milionów”
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Kliknij w obrazek aby powiększyć
Książka Dona Heddesheimera The First Holocaust: Jewish Fundraising Campaigns With
Holocaust Claims During and After World War One, [Pierwszy holokaust: żydowskie
kampanie zbierania funduszy z holokaustu podczas i po I wojnie światowej] jest ważnym
kawałkiem rewizjonistycznej układanki. Autor przekonująco dokumentuje mnóstwo
wcześniejszych prób żydowskich upowszechniania zwodniczej i nieprawdziwej propagandy
okrucieństwa przed, podczas i po I wojnie światowej.
Pierwszy holokaust pokazuje zdumiewającą kolekcję wycinków z gazet i artykułów
propagandowych od końca XIX wieku, które mówiły o cierpieniach i nadchodzącej
eksterminacji europejskiego żydostwa. W nich odkrywamy, że dziesiątki razy przed II wojną
światową Żydzi przywoływali kabalistyczną liczbę “6 milionów”, jako liczbę Żydów na
skraju śmierci i destrukcji, w różnych okresach zamieszek i konfliktów w Europie i Rosji.
Niewątpliwie książka demaskuje celowy oszukańczy charakter tych żydowskich kampanii i
ataków medialnych, na długo zanim Hitler został kanclerzem Niemiec w roku 1933,

zaprojektowanych na wzbudzanie sympatii opinii publicznej i uzyskanie wsparcia
finansowego dla żydowskich ambicji politycznych, głównie ustanowienia państwa Izrael.
Obsesyjne posługiwanie się kabalistyczną bajką o “6 mln zmarłych lub umierających Żydach”
sprzed co najmniej 40 lat przed II wojną światową, bezpośrednio osłabia i zdradza pojęcie,
jak twierdzili, że w latach 1939-1945 w Europie zginęło 6 mln Żydów. To było kłamstwem za
pierwszym razem, i jest kłamstwem teraz!

Zachodnie społeczeństwa gojowskie przez
dziesięciolecia były zalewane i wszczepiane niekończącym się pokazem hollywoodzkich
filmów o holokauście, programów telewizyjnych, “doku-serialami”, książkami i
wspomnieniami łączącymi się z obowiązkową “edukacją o holokauście” w północnoamerykańskich i europejskich szkołach. Głównym zadaniem tej podstępnej globalnej
kampanii propagandowej jest tylko pranie nie-żydowskich mózgów i doprowadzenie ich do
skrajnego strachu i paraliżu, podczas gdy stajemy się zniewoleni ideologicznie, gospodarczo i
fizycznie przez żydowskie plemię. Zorganizowano ją również po to, żeby zdelegalizować
wszelką krytykę Żydów i państwa Izrael, oraz omotania nie-Żydów do zaakceptowania
pro-żydowskich i pro-syjonistycznych poglądów. Poprzez nienawistne kłamstwa
holokaustyczne, syjonistyczni mitomani uczą masy dzieciaków nienawiści do Niemców, i
ogólnie do Europejczyków. Te dzieciaki, nie mające wystarczającej wiedzy i nie
umiejące za siebie myśleć, kiedy dorosną, ślepo wierzą w te wszystkie bajki, i nigdy nie
kwestionują tego co im powiedziano. Indoktrynacja młodych syjonistyczną fikcją
“holokaustyczną” czyni permanentne uszkodzenia w umysłach młodych ludzi.
Karmienie na siłę dzieci i nastolatków przekrętami i kłamstwami o II wojnie światowej,
żeby sympatyzowali z żydowskim narodem i zdradzieckimi sprawami żydowskimi,
takimi jak syjonizm i komunizm, jest niemoralne, destrukcyjne, szkodliwe i kryminalne.
Trzeba z tym skończyć!
Można zadać sobie pytanie: “jakie jest znaczenie liczby ’6 mln’ i skąd się wzięła?”
Rzeczywiście intrygujące jest pochodzenie mitycznej liczby “6 mln”. Żydzi uparcie
podkreślali ją w propagandzie horroru od roku 1890 do 1945. Druga wojna światowa
zakończyła się w 1945 roku, i od tego czasu ta kabalistyczna liczba zdobyła pozycję
świętości, dzięki lichej i oszukańczej kampanii wielokrotnego mówienia o holo-oszustwie w
wiadomościach i przemyśle rozrywkowym z ośrodkiem w żydowskim Hollywood. Jak kiedyś
powiedział żydowsko-komunistyczny morderca, Władimir Lenin, “wielokrotnie powtarzane
kłamstwo staje się prawdą”. Ta kampania żydowskiego oszustwa potęgowała się na
przestrzeni lat. Kiedy Żydzi wyczuwają wśród gojowskiej opinii publicznej wzrost
świadomości swojej zdrady i globalnych zbrodni przeciwko ludzkości (naturalna reakcja
oburzenia i wrogości), tym głośniej zaczynają lamentować o wymyślonym przez siebie

holokauście w kontrolowanych przez nich ośmiorniczych mediach. To dlatego zawsze mierzą
puls opinii publicznej.
Światowi przywódcy, prezydenci, premierzy, królowie i królowe, papieże, księża i święte
osoby wszystkich religii, na klęczkach czołgają się w szacunku do mitycznych “6 mln
Żydów”, którzy nie zginęli w “nazistowskich komorach gazowych”, bo takie komory nie
istniały i były niemożliwe (zobacz VHO, IHR, CODOH, WSMOT, Zundelsite, Nazi Gassings
Never Happened) Badania pokazują, że powód tej dziwnej żydowskiej obsesji związanej z
liczbą 6 mln bierze się ze starożytnego proroctwa religijnego w Torze. Według pewnych
źródeł, proroctwo to przewidziało, że zanim naród żydowski będzie mógł wysunąć roszczenia
i zdobyć Palestynę, by ustanowić żydowską ojczyznę zwaną “Izrael”, musi zginąć 6 mln
Żydów w ofierze całopalenia (czyli holokauście), jako ofierze złożonej ich żądnej krwi
boskości, YHWH. (Zobacz Weintraub, Ben. The Holocaust Dogma of Judaism: Keystone of
the New World Order. Washington, D.C.: Cosmo Pub., 1995.) Żydowski autor Benjamen
Blech potwierdził to w książce “The Secrets of Hebrew Words” [Tajemnice hebrajskich
wyrazów] confirmed this reality (J Aronson Inc., 1991, p. 241), twierdząc:
“Hebrajskie słowo „powrócisz‟ (TaShaVu) wydaje się być napisane niepoprawnie.
Gramatycznie wymaga innego (vav), i powinnoo być (TaShUVU). Dlaczego brakuje mu
litery (vav) oznaczającej sześć? [TaShaVU] bez vav to przepowiednia dla narodu
żydowskiego o ostatecznym powrocie do ich narodowej ojczyzny. Według numerologii
TaShaVU daje 708: tav = 400, shin = 300, vei = 2, vey = 6. Kiedy piszemy rok, ignorujemy
millenia. W 1948 roku świeckiego kalendarza, widzimy cud żydowskiego powrotu do Izraela.
W hebrajskim kalendarzu był to rok 5708. Był to rok przepowiedziany niekompletnym
słowem (TaShuVu), powrócisz. Powróciliśmy, brakowało 6 – najważniejszych 6 mln naszych
ludzi, którzy zginęli w holokauście. Ale spełnienie przepowiedni powrotu dokładnie w tym
roku sugerowane przez gematrię TaShuVU daje pewną nadzieję, że słowa proroków o
Ostatecznym Odzyskaniu sprawdzą się również”.

Poniżej dwa kolejne komentarze nt. pochodzenia “6 mln” z History & Scriptural Origins of
the Six Million Number [Historyczne i biblijne pochodzenie liczby 6 mln]:

[Cytat 1] Proroctwa żydowskie w Torze stawiają wymóg, że musi “zniknąć” 6 mln Żydów
zanim będzie możliwe ustanowienie państwa Izrael. “Powrócicie minus 6 mln”. To dlatego
izraelski historyk, Tom Segev, oświadczył, że “6 mln” stanowi próbę przekształcenia historii
o holokauście w państwową religię. Te 6 mln, jak mówi proroctwo, musiało zniknąć w
“palących się piecach”, co legalizuje teraz sądowa wersja holokaustu. I rzeczywiście, Robert
B Goldmann pisze: “. . . bez holokaustu nie byłoby żydowskiego państwa”. Prosta
konsekwencja: Jeśli się uwzględni 6 mln Żydów zagazowanych w Auschwitz, którzy
skończyli w “palących się piecach” (grecki holokaust = spalone ofiary), to proroctwa zostały
“spełnione” i Izrael może stać się “legalnym państwem”. – autor nieznany
[Cytat 2] W kwestii liczby “6 mln” powinno się wiedzieć, że: w hebrajskim tekście proroctw
w Torze, czytamy “powrócicie”. W tekście tym nie występuje litera “V” lub “VAU”, gdyż w
hebrajskim nie ma cyfr; litera V oznacza 6. Ben Weitraub, badacz religijny, dowiedział się
od rabinów, że brakująca litera oznacza liczbę ‟6 mln‟. A zatem proroctwo mówi: Powrócicie,
ale w liczbie mniejszej o 6 mln. Zobacz Ben Weitraub: “The Holocaust Dogma of Judaism”
[Dogmat holokaustu w judaizmie], Cosmo Publishing, Waszyngton 1995, s. 3. Musi
brakować 6 mln zanim Żydzi będą mogli powrócić do Ziemi Obiecanej. Według Jahwe jest to
oczyszczenie dusz grzesznego ludu. Żydzi muszą, po powrocie do Ziemi Obiecanej, być
czyści, oczyszczenie musi nastąpić poprzez spalenie. – korespondent.
Czy to tylko zbieg okoliczności, że marna i śmieszna historia o “6 mln Żydów”
zamordowanych w “komorach gazowych” i spalonych w “piecach” w obozach
koncentracyjnych podczas II wojny światowej, dała Żydom impet i PR-owską broń, których
potrzebowali żeby dokonać “wspaniałego powrotu” na “ziemię obiecaną” po zakończeniu
wojny – zajmując i czyszcząc etnicznie większość Palestyny poprzez terroryzm i siłę broni –
ustanawiając rasistowskie “państwo żydowskie” zwane “Izraelem” w 1948 roku? I to
wszystko zdarza się w 100 procentach zgadzać ze wcześniej zacytowanym fragmentem
proroctwa Tory? Nie sądzę!
Obecnie bajka pt. holokaust™ przybrała formę dziwacznego kultu, wymuszonego przez
państwo i chronionego przez religię dogmatu (holościjaństwo), skoro nielegalne jest
kwestionowanie, dyskutowanie lub negowanie w dziesiątkach europejskich krajów,
podlegające ciężkim karom pieniężnym i więzienia! Ta naciągana, trąbiona przez syjonistów
teoria spiskowa jest wykorzystywana przez żydowskich tekściarzy i oszukańczych artystów
jako wytwórnia pieniędzy – oszustwo o niemal planetarnych proporcjach, przez żydowskiego
profesora, Normana Finkelsteina, nazwane “Przedsiębiorstwem holokaustu”. Ponadto, ten
mit wymyślili żydowscy gorliwcy jako ideologiczny młot do bicia w głowę Gojów, kiedy
tylko nie-Żydzi ośmielą się krytykować lub sprzeciwiać globalnemu bandytyzmowi i złym
wpływom samo-wyznawcom “wybranego narodu”.
Poniżej reprodukcje licznych wycinków prasowych pokazujących kabalistyczną liczbę 6 mln,
od roku 1900. Zauważmy nieustanne odnoszenie się do “6 mln Żydów”, nieustanne błagania
o pieniądze i ziemię (Palestyna), i określenie “holokaust” często używane przed rokiem 1940.
Warto zauważyć, że autorami ogromnej większości tych artykułów propagandowych byli
najbogatsi żydowscy bankierzy z Wall Street, jak również przywódcy syjonistycznych grup
nacisków – wśród nich Schiffowie i Warburgowie. (Więcej przykładów here, here i here;
podziękowania temu bloggerowi http://winstonsmithministryoftruth.blog … 361ed6a88d za
odszukanie wielu z tych wycinków).

1900- Amerykański syjonista, rabin Stephen S Wise, przemycił program syjonistyczny za
oszustwem holokaustu, żeby wypromować sympatię opinii publicznej dla syjonizmu
(żydowskie przejęcie Palestyny): “Tam jest 6 mln żywych, krwawiących, cierpiących
argumentów opowiadających się za syjonizmem”.

1902- Pod hasłem “antysemityzm”, X wydanie Encyclopedia Britannica mówi o
“systematycznie upodlanych ‟6 mln Żydów‟ w Rumunii i Rosji”.

1905- Żydowski kaznodzieja głosi, że jeśli komunistyczne powstanie w Rosji (pod
żydowskim przywództwem) odniesie sukces w realizacji ich dawnego celu, obalenia
carskiego rządu, syjonizm stanie się przeżytkiem. Wspomina o “6 mln Żydów”.

The New York Times pisze: “Od roku 1890 do 1902, Konstantin Pietrowicz Pobiedonoscew,
prokurator generalny, spowodował wypędzenie z Rosji 6 mln żydowskich rodzin”.
Gdyby w Rosji było 6 mln żydowskich rodzin (jedna składająca się z matki, ojca i co
najmniej jednego dziecka), w Rosji żyłoby co najmniej 18 mln Żydów? Absurdalna
niemożliwość. Czyste bzdury.

1906- Żydowski publicysta przed publicznością w Niemczech stwierdza, że rosyjski rząd
znalazł “rozwiązanie kwestii żydowskiej”, a mianowicie “morderczą eksterminację” “6 mln
Żydów”. Oczywiście Rosjanie nigdy nie mieli takich planów, ale ta fikcyjna opowieść ożyła
podczas II wojny światowej, tym razem oskarżono o to Niemców. “Oficjalną historię” o
“holokauście” krzewiono po raz pierwszy w 1906 roku, oskarżano o nią Rosję. Zbieg
okoliczności? Nie sądzę.

Uwaga: 1906 to rok po nieudanym komunistycznym powstaniu dowodzonym przez Żydów.
Ta zmuszająca do szlochu historia była niczym innym niż sposobem odwrócenia uwagi opinii
publicznej od faktu, że to komunistyczne powstanie miało miejsce w Rosji rok wcześniej i
było dziełem jego kumpli-Żydów, którzy dokonali ogromnych okrucieństw na rosyjskich
patriotach (anty-komunistach).
1908- Żydzi Donmeh organizują zamach stanu w Imperium Otomańskim i odbierają władzę
sułtanowi.

1910- W corocznym raporcie Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego mówi się, że od 1890
roku Rosja stosowała politykę “wypędzania i eksterminacji” 6 mln Żydów. (źródło: American
Jewish Yearbook s. 15)
Pierwotnie Żydzi twierdzili, że Rosjanie planowali mord 6 mln Żydów. Ożywili tę historię
podczas II wojny światowej i o to samo oskarżyli Niemcy.

1911- Max Nordau, współzałożyciel z Teodorem Herzlem Światowej Organizacji
Syjonistycznej, na X Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria) wydał zdumiewające
oświadczenie. Stwierdził, że zostanie unicestwionych 6 mln Żydów. Było to 21 lat zanim
Hitler doszedł do władzy i 3 lata przed rozpoczęciem I wojny światowej.
Tak mówi syjonista Ben Hecht w książce “Perfidy”. Potwierdził to również w 1943 roku.

1914- Rozpoczyna się rzeź I wojny światowej i Żydzi już głoszą, że w niebezpieczeństwie
jest “6 mln Żydów”. Grupy żydowskie natychmiast wychodzą z historią 6 mln cierpiących
Żydów.

1915- Przywódca żydowski Louis Marshall ogłasza: “W obecnym świecie jest około 13 mln
Żydów, z których ponad 6 mln żyje w strefie wojennej: Żydów, których życie jest zagrożone,
i którzy poddawani są wszelkiego rodzaju cierpieniom i smutkom. . .”

Dlaczego tylko Żydzi mogą być ofiarami? Miliony Europejczyków walczyły w śmiertelnej i
krwawej wojnie wszczętej przez żydowskich bankierów, ale pomimo to, ten lud żydowski
zasługuje na sympatię i wsparcie? Krypto-żydowscy “Młodzi Turcy” organizują masowy
mord 1,5 mln ormiańskich, jak również 250.000 greckich i asyryjskich chrześcijan.

1917- Żydowscy lobbyści przekonują brytyjski rząd do udzielenia wsparcia syjonistycznemu
planowi uczynienia z Palestyny narodowej ojczyzny Żydów. Urzędnik brytyjski James Arthur
Balfour sporządza “Deklerację Balfoura”. List zaadresowany jest do syjonistycznej grubej
ryby lorda Rotszylda.

W tym samym roku w Rosji radykalni marksiści żydowscy przejmują władzę podczas
rewolucji bolszewickiej, ustanawiając pierwsze państwo syjonistyczne, “Związek Sowiecki”.
Żydzi porywają cara Mikołaja II, jego żonę i dzieci, zastrzelają ich i bagnetują. “Rewolucją”
kierowali Żydzi: Leon Trocki, Lazar Kaganowicz, Lew Kamanew, Jakub Swierdłow, Mojżesz
Uricki, Aleksander Parwus, Karl Radek i filosemicki po części Żyd Władimir Lenin, którzy
otrzymali fundusze od kapitalistycznych międzynarodowych żydowskich bankierów: Jakuba
Schiffa, Maksa Warburga, jak również Rotszylda. Komunistyczni Żydzi i ich pionki
ustanowili 60 lat terroru. Około 40 mln rosyjskich i wschodnio-europejskich Gojów zginęło w
gułagach, obozach śmierci, w masowych egzekucjach i spowodowanym przez człowieka
głodzie pod przywództwem żydowskich komunistów.
Żydowscy komuniści wspierający Stalina. Kliknij by powiększyć.

1918-“6 mln dusz” potrzebuje miliard dolarów.

Brytyjczycy przejmują kontrolę nad Palestyną i zajmują kraj militarnie. Ostatecznie
wprowadza się mandat brytyjski w Palestynie, wbrew woli mieszkających w niej Arabów.
W tym samym roku żydowski przywódca komunistyczny, Grigorij Zinowiew, ogłasza plan
unicestwienia 10 mln Rosjan.
Żydowscy komuniści planują ludobójstwo Rosjan. Propagują historie o prześladowaniach
Żydów, jednocześnie ukrywając dokonywane przez nich mrożące krew w żyłach okropności
w Rosji.

1919- Wkrótce po zakończeniu I wojny światowej, w oszukańczej kampanii zbierania
funduszy dla żydowskich organizacji charytatywnych, i żeby odwrócić uwagę opinii
publicznej od żydowskiego pochodzenia komunizmu, bolszewickiego terroru i ludobójstwa
Ormian, syjoniści mówią o nadchodzącym “holokauście” “6 mln Żydów” w Europie.
Pierwsza wzmianka o “holokauście” “6 mln Żydów”. Nic więcej niż syjonistyczna
propaganda.
Syjonistyczny mędrzec Nathan Strauss opublikował ten artykuł w San Fransico Chronicle,
twierdząc, że 6 mln Żydów jest w niebezpieczeństwie.
Więcej propagandy o prześladowaniach w tym samym roku. Oczywiście, znowu “6 mln
Żydów” jako ofiary.

1920- Żydowska reklamowa mówi: “Dzisiaj 6 mln Żydów stoi w obliczu najczarniejszych dni

w historii rasy”.
Kolejna histeryczna żydowska charytatywna kampania reklamowa pokazująca kabalistyczną
liczbę 6 mln.

1921- Rosyjscy patrioci zyskują poparcie narodu przeciwko żydowskim uzurpatorom

bolszewickim. Usiłując ukryć swój udział w brutalnym terrorze bolszewickim wobec Rosjan,
Żydzi ponownie wychodzą ze swoim mitem o “6 mln”.
Co Żyd robi najlepiej, to oskarża swoje ofiary o własne okrucieństwa. Do tego czasu
żydowscy komuniści zamordowali miliony Rosjan.

1922-Przywódca syjonistyczny, Nahum Sokolow, przechwala się o globalistycznych
ambicjach zorganizowanego żydostwa, kiedy na konferencji syjonistów w Carlsbad,
Kalifornia, oświadcza: “Liga Narodów to żydowski pomysł, i pewnego dnia Jerozolima stanie
się pokojową stolicą świata”.

1931-Znowu 6 mln Żydów. Żydzi domagają się przekazania żywności dla biednych,
niewinnych Żydów, podczas gdy mordują miliony, i miliony wysyłają do gułagów, obozów
niewolniczych w kontrolowanej przez Żydów Rosji.

1932-Żydzi dokonują celowego ludobójstwa. Żeby stłumić nacjonalistyczny opór względem
komunistycznego przejęcia, sowiecki dyktator Jozef Stalin nakazuje zdominowanej przez
Żydów sowieckiej tajnej policji NKWD, zorganizowanie wywołanego przez człowieka głodu
na Ukrainie. Żydowscy zastępcy Stalina i szefowie tajnej policji (Kaganowicz, Beria, Jagoda
itd.) bezlitośnie wprowadzają politykę morderczego głodzenia. W tym prawdziwym
holokauście ginie 6 -7 mln ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Znany jest pod nazwą
“holodomor”.
Żydowscy komuniści umyślnie zagłodzili na śmierć miliony osób na Ukrainie. W
kontrolowanej przez Żydów prasie nie ukazało się jedno słowo na temat tego ludobójstwa.
Oczywiście ten dziennik, który ujawnił tę tragedię, nie był pod kontrolą Żydów.

1933- Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Żydzi natychmiast chcą go zniszczyć.
Hitler przejmuje władzę w Niemczech. Odwrotnie do interesów żydowskich banków, które
kwitną dzięki lichwie (udzielanie pożyczek na procent czyniąc kraje niewolnikami długów),
Hitler natychmiast zaczyna druk własnych, państwowych banknotów, wyrywając się w ten
sposób spod monolitycznego bankowego establiszmentu żydowskiego w Europie,
kierowanego przez Rotszylda i Warburga. Hitler usunął również Żydów ze wszystkich

stanowisk w rządzie, mediach, szkolnictwie i bankach, dotąd zdominowanych przez nich.
Z tego powodu żydostwo wypowiada wojnę Niemcom w 1933 roku. Żydzi na całym świecie
rozpoczynają globalny bojkot gospodarczy niemieckich towarów, żeby w ten sposób
zniszczyć Niemcy i obalić nowy rząd Hitlera.
Żydzi nie lubią kiedy Goje buntują się przeciwko ich tyranii i kontroli. Ich motto: albo jesteś
naszym niewolnikiem, albo giniesz.

Ta zdrada prowadzi do powszechnej niechęci wobec Żydów w Niemczech i wywołuje
napięcie między Żydami i niemieckimi Gojami. Za to, jak również za powszechnie znane ich
wsparcie dla komunizmu i silne zaangażowanie w krwawą rewolucję bolszewicką, naziści
uznają Żydów za “wrogów państwa”, ostatecznie zamykając ich w obozach koncentracyjnych
i obozach pracy podczas II wojny światowej. Prawie to samo miało miejsce w przypadku
Amerykanów japońskiego pochodzenia po Pearl Harbour. Chociaż, odwrotnie jak Żydzi,
Japończycy nigdy nie zadeklarowali wojny ekonomicznej z Ameryką, byli zamykani w
amerykańskich obozach koncentracyjnych tylko z powodu pochodzenia.
1936-Już w 1936 roku, syjoniści, którzy wymyślili wyrażenie ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej, w jakiś sposób dokładnie wiedzieli, że 6 mln Żydów nie miało “ani
nadziei, ani przyszłości”.

Występując przed Komisją Peela, szef Światowej Organizacji Syjonistycznej, pierwszy
prezydent Izraela, Chaim Weizmann, oświadcza, że w Europie “zostanie uwięzionych 6 mln
Żydów”, “gdzie są niechciani”.
Żydzi nadal agitują za Palestyną. New York Times napisał, że grupy syjonistyczne
rozpaczliwie lobowały liderów amerykańskich chrześcijan, chrześcijańskie organizacje i
brytyjski rząd, domagając się asysty w tworzeniu “żydowskiego państwa w Palestynie”, żeby
ocalić Żydów przed “europejskim holokaustem”. Te uderzająco prorocze twierdzenia

wypowiadano lata przed stworzeniem gett czy obozów koncentracyjnych, i ponad 3 lata przed
niemiecką inwazją na Polskę.

W 1936 roku syjoniści już przewidywali “europejski holokaust”, domagając się by Goje
spieszyli się i przyznali im Palestynę, kraj, który do nich nie należał.
Żydowscy przywódcy spotkali się żeby przedyskutować swoje plany, oszustwa i zbrodnicze
spiski. O “6 mln Hebrajczyków” mówi tytuł artykułu.

1938- Żydowscy propagandyści wzmacniają bzdurę “6 mln” przed rozpoczęciem II wojny
światowej. Ten artykuł pisze o “5 czy 6 mln Żydów wypędzonych przez dyktatury” i
nawołuje ich do osiedlania się na “Ziemi Świętej” (Palestyna).

1939- Ulegając wpływom Brytyjczyków, Polska odmawia wyrażenia zgody na stosunkowo
niewielkie żądania terytorialne Hitlera, który chciał odzyskać tereny odebrane Niemcom, a
dane Polsce po I wojnie światowej, zwłaszcza byłe niemieckie miasto Gdańsk. Hitler żądał
również drogi w korytarzu gdańskim łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi. Polska
kategorycznie odmówiła spełnić wszystkie rozsądne żądania Hitlera.

We wrześniu Polska zaatakowana jest z zachodu przez Niemcy i ze wschodu przez Związek
Sowiecki. Natychmiast Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom, rzekomo z powodu
inwazji Hitlera na Polskę. Ale Brytania i Francja nie wypowiedziały wojny Związkowi
Sowieckiemu, który zaatakował Polskę, a kilka miesięcy później Finlandię.
Przyczyną obwiniania przez sojuszników tylko Niemcy za inwazję na Polskę, a nie Sowietów,
było to, że Związek Sowiecki od 1917 roku był pod władzą Żydów. Celem II wojny
światowej cały czas było nie wyswobodzenie Polski, ale zniszczenie Niemiec, które wyrwały
się spod uścisku Żydów. Alianci, którzy pierwotnie twierdzili, że interesowała ich
suwerenność Polski, po zakończeniu wojny oddali Polskę, razem z resztą Europy Wschodniej,
na łaskę sowiecko-komunistycznych rzeźników! Ta zdrada aliantów pokazuje, że ich w ogóle
nigdy nie interesowała Polska. Polska była niczym innym niż pionkiem wykorzystanym przez
alianckich podżegaczy do wciągnięcia Trzeciej Rzeszy w wojnę.

Alianci, którzy wypowiedzieli Niemcom wojnę w 1939 roku, uzasadniając to pretekstem, że
Niemcy naruszyli suwerenność Polski poprzez inwazję, ODDALI Polskę Stalinowi i
komunistycznym rzeźnikom, którzy w 1940 roku zamordowali 22.000 Polaków w Lesie
Katyńskim!
W międzyczasie Żydzi lamentowali o “6 mln” bezradnych ofiar w lutym, 7 miesięcy nawet
przed rozpoczęciem wojny. Ponad pół roku przed wybuchem wojny Żydzi już mówili o “6
mln bezbronnych ofiar prześladowań”.

Pokazuje się znowu Chaim Weizmann i oświadcza: “Los 6 mln ludzi wisiał na włosku”.
Żydowski dziennik The Jewish Criterion przewiduje, że “zbliżająca się wojna światowa może
spowodować unicestwienie 6 mln Żydów we wschodniej i środkowej Europie”.

1940-Przywódca żydowski Nahum Goldmann prorokuje “6 mln” żydowskich ofiar zanim
ukończono budowę nazistowskich obozów koncentracyjnych.
W 1940 roku Nahum Goldmann, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, przewiduje,
że będzie 6 mln żydowskich ofiar nazistów, jeśli oni zwyciężą. Ale naziści nie zwyciężyli, co

nie powstrzymało tych patologicznych kłamców przed twierdzeniem, że zginęło dokładnie 6
mln.

1941-Amerykański Żyd o nazwisku Theodore Newman Kaufman wymyśla plan eksterminacji
wszystkich Niemców przez przymusową sterylizację. Publikuje swoje aspiracje unicestwienia
niemieckiego narodu w książce pt. “Germany Must Perish!” [Niemcy muszą zginąć!] To
żydowskie “ostateczne rozwiązanie” kwestii niemieckiej chwalą należące do Żydów
publikacje w Ameryce.
1942-Brytyjski Żyd, Victor Gollancz, przewiduje 6 mln żydowskich ofiar.

1943-Syjonistyczna organizacja, Amerykański Komitet Żydowski, twierdzi, że naziści
uruchomili plan zabicia 6 mln Żydów.

Ben Hecht, hollywoodzki scenarzysta i syjonistyczny Żyd, wychodzi z kłamstwem “6 mln” w
Reader‟s Digest Magazine. Później będzie wspierał syjonistyczną grupę terrorystyczną Irgun
w Palestynie “pisząc propagandę i zbierając fundusze”.

Podczas nazistowskiej ofensywy na wschodni front, niemieccy żołnierze odkrywają masowe
groby około 22.000 polskich oficerów i inteligencji, zamordowanych i pochowanych w
masowych grobach w Lesie Katyńskim przez Sowietów w 1940 roku. Podstępni alianci
wiedzieli o tym, że ich “waleczny sojusznik sowiecki” był masowym zbrodniarzem, ale o tym
milczeli. Kiedy nie mogli tego dłużej ukrywać przed opinią publiczną, próbowali obwiniać
Niemców za to okrucieństwo!
1944-We wrześniu 1944 roku, osiem miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej,
przywódcy Unii Komunistycznej (żydowskiej) przedwcześnie oświadczają, że prawie 6 mln
Żydów zostało zabitych, na długo zanim można było się o tym dowiedzieć czy policzyć.

Amerykańscy (żydowscy) komuniści, zwolennicy Stalina i żydo-bolszewickich masowych
morderców, przedwcześnie wychodzą z oszustwem o “6 mln zabitych Żydach” pod koniec
1944 roku, przed zakończeniem wojny. Twardy dowód na to, że holokaust był z premedytacją
dokonanym oszustwem.

Pod koniec 1944 roku, 6 miesięcy przed oficjalnym zakończeniem wojny, co najmniej trzy
dzienniki wydrukowały historie z informacją o mitycznej śmierci “6 mln Żydów”. Wszystkie
te artykuły propagandowe opierały się na kłamstwach Ilya Erenburga, żydowskiego
propagandzisty w Związku Sowieckim.

New York Times pisze, że grupy żydowskie naciskały brytyjskie i amerykańskie rządy do
rozpoczęcia ataków gazowych przeciwko nazistom. Żydzi chcą ataków gazowych na Niemcy.
Czy historie o “nazistowskim gazowaniu” są klasycznym przykładem żydowskiej projekcji
psychologicznej?

1945- W styczniu, na wiele miesięcy przed zakończeniem wojny, przed oficjalnym
zliczeniem lub oszacowaniem ofiar jakiejkolwiek grupy narodowej, syjoniści ogłaszają
dokładnie śmierć “6 mln Żydów”.

Kilka miesięcy PRZED klęską potęg zła, a zatem przed końcem wojny, Żydzi już ogłaszali,
że zabito 6 mln Żydów. Zajęłoby LATA zanim dokładne oszacowanie, ilu ludzi wszystkich
narodowości zginęło w czasie wojny, można było obliczyć, nie mówiąc już o jednej
konkretnej grupie etnicznej. I nawet po latach śledztwa nadal byłby to tylko szacunek. Samo
to mówi, że to kompletnie bzdurna liczba.
Ilya Erenburg, notoryczny żydowski propagandzista w Związku Sowieckim, który agitował
za ludobójstwem Niemców i podżegał do masowych gwałtów niemieckich kobiet przez
żołnierzy z Armii Czerwonej, przedwcześnie ogłosił, że “teraz świat wie o tym, że Niemcy
zabiły 6 mln Żydów”, zanim ktokolwiek mógł znać ich liczbę.

Żydowski diabeł komunistyczny, Ilya Erenburg, przedwcześnie ogłasza śmierć 6 mln Żydów,
pokazując się przez to jako oszust, oraz że holokaust jest z premedytacją wymyślonym
oszustwem.

Erenburga, razem z innym Żydem komunistycznym, propagandzistą, Wasylim Grossmanem,
wielu rewizjonistów uważa za mózg stojący za oszustwem holokaustu. Razem napisali “The
Black Book” [Czarna księga], dzieło czystej fantazji propagandy nienawiści, pełnej
horrendalnych anty-niemieckich historii, które są fizycznie niemożliwe, i później całkowicie
zdyskredytowane.

Komunistyczne demony żydowskie, Ilya Erenburg i Wasyli Grossman
Na przesłuchaniu w Kongresie w 1945 roku, Joseph Thon, reprezentujący Narodową
Organizację Polskich Żydów w Ameryce, oświadczył przed komisją:
“Naród niemiecki z zimną krwią zamordował 6 mln europejskich Żydów. . . Oskarżam cały
naród niemiecki o to, że w latach 1939 – 1945 zamordował ponad 15 mln ludzi, w tym 6 mln
Żydów”.

Syjonistyczny kłamca, Joseph Thon, zbyt wcześnie wypowiedział kłamstwo “zginęło 6 mln
Żydów”. Żydzi nie mogą sobie z tym poradzić, prawda?
Więcej wycinków z gazet od roku 1945 piszących dokładnie o 6 mln zabitych Żydów, zanim
sporządzono oficjalny rozrachunek. W maju 1945 roku New York Times napisał, że z

nazistowskich obozów koncentracyjnych “wyswobodzono” “ponad 6 mln ludzi”. New York
Times mówi, że 6 mln ludzi wyswobodzono, a nie zabito. Ups!

1946-Rok po zakończeniu wojny Żydzi już tryskają mitem o “6 mln” jako fakcie.

W międzyczasie, kiedy Żydzi biadolą o fałszywym holokauście w Europie, syjonistyczne
organizacje terrorystyczne sieją spustoszenie w Palestynie zabijając arabskich mężczyzn,
kobiety i dzieci, jak chcą, jak masakra w Deir Jassin.

Nieludzcy agenci żydowskiego terroru niemiłosiernie wyrżnęli arabskie kobiety i dzieci, potem
okaleczyli ich zwłoki w palestyńskiej wiosce Deir Jassin.
W 1946 roku, żydowscy agenci terroru z morderczej sieci terrorystycznej Irgun w Palestynie,
dowodzeni przez masowego zbrodniarza Menachema Begina (późniejszy premier Izraela),
wysadzili w powietrze King David Hotel, przebrani za Arabów. Zginęło 91 osób, w tym 28
brytyjskich urzędników. Prawdziwym celem zamachu byli Brytyjczycy, w hotelu mieściła się
siedziba brytyjskiej komendy wojskowej.

Bestia Begin, terrorystyczny przywódca Irgunu, pomysłodawca zamachu na Hotel w 1946
roku i innych horrorów, premier Izraela.
1947-1949 W ciągu dwóch lat syjonistyczni Żydzi zniszczyli 419 arabskich wiosek i na ich
miejscu wybudowali żydowskie osiedla. Ten proces dokonywania przez Żydów czystek
etnicznych Palestyńczyków w ich ojczyźnie trwa do dzisiaj.

Syjonistyczna kolonizacja i czystki etniczne w Palestynie – zbrodnia przeciwko ludzkości,
odbywa się bezkarnie i popiera ją wiele zachodnich rządów.
1963-W wydaniu z roku 1963, Encyclopedia Britannica pisze, że w obozie koncentracyjnym
Mauthausen w Austrii, naziści zamordowali 2 mln ludzi, w większości Żydów. Tę absurdalną
liczbę wielokrotnie korygowano. Teraz mówi się, że w Mauthausen zginęło tylko 95.000
ludzi, w tym 14.000 Żydów. Przesadzono o 1.905.000! (more info) Oficjalne źródła
wspierające legendę holokaustu, obozu tego nie uważają za “eksterminacyjny”, podobnie jak
twierdzi się o wszystkich obozach na terenie Niemiec.

Encyklopedia pisze: “”W Mauthausen, jednym z obozów eksterminacyjnych w Austrii, zabito
prawie 2 mln ludzi, w większości Żydów, w latach 1941-1945″. Uważa, że było to tylko w
99% kłamstwo. Jak na nich całkiem szczere.
1976-Wpływowy przywódca syjonistyczny Nahum Goldmann, współzałożyciel i wieloletni
szef Światowego Kongresu Żydów, publikuje książkę o Żydach, The Jewish Paradox
[Żydowski paradoks]. Na s. 122 i 123 szczerze przyznaje, że w latach przed zakończeniem II
wojny światowej, dwaj wpływowi współ-spiskujący Żydzi wpadli na pomysł zorganizowania
pokazowego powojennego trybunału norymberskiego i wypłacania Żydom “niemieckich
odszkodowań”. Goldmann opisuje jak on wraz z dwoma oszukańczymi kumplami
syjonistycznymi ze Światowego Kongresu Żydów, planowali wykorzystać po wojnie
odszkodowania na sfinansowanie żydowskiego osadnictwa w Palestynie. Goldmann
przyznaje się do szwindlu

1990-Alianckie Procesy Norymberskie oskarżyły nazistów o mord 4 mln ludzi w Auschwitz.
Liczba ta figurowała na tablicach dla turystów odwiedzających Auschwitz, i powtarzały ją
jako “fakt” rządy, historycy, dziennikarze, politycy i autorytety przez 45 lat. W 1990 roku
wszystko to zdemaskowano jako wielkie kłamstwo, kiedy Muzeum w Auschwitz oficjalnie
zmniejszyło liczbę zgonów z 4 mln na 1,1 mln, z czego, jak stwierdzono, 960.000 było
Żydami. (source)

Liczba zgonów w Auschwitz zredukowana do miliona, ale święta liczba “6 mln” pozostaje
niezmienna i nadal jest powtarzana przez Żydów.

Oficjalne tablice usunięto i zamieniono nowymi, z “nową” sfałszowaną liczbą 1,5 mln. To co
najmniej 2,5 mln osób usuniętych z oficjalnej liczby zgonów w ciągu doby. Nie mogą nawet
zdecydować się jaka powinna być ta liczba. Powinni powiedzieć od razu, że ją zmyślają na
poczekaniu.
Proces Norymberski oskarżył nazistów o mord 1,5 mln ludzi w Majdanku, obozie na terenie
Polski. Tę śmieszną liczbę wymyślił Saul Hayes, kanadyjski dziennikarz na liście płac
kanadyjskich organizacji syjonistycznej, Kanadyjskiego Kongresu Żydów. Obecnie mówi się
oficjalnie, że zginęło tam tylko 79.000 osób. Przesadzono o 1.421.000!
Pomimo znacznej redukcji w oficjalnej liczbie zgonów w Mauthausen, Auschwitz i
Majdanek, to mitycznej i oczywiście fałszywej liczby “6 mln” nigdy nie poprawiono, i nadal
uznają ją syjonistyczni Żydzi na całym świecie. To dlatego, że ma ona religijne znaczenie dla
Żydów i spełnia ich urojone starożytne proroctwa Tory. Holocaust™ to nic więcej niż religia
wszczepiana “Gojom”.
Również w roku 1990 obalono inny holomit, to niedorzeczne kłamstwo o tym, że ze skóry
Żydów naziści robili “abażury”, a z ich tłuszczu “ludzkie mydło”.

Żydowskie grupy w Izraelu przyznały, że ta rozpowszechniona plotka była tylko mitem.
W roku 1990 mit o “mydle i abażurach” w końcu zostaje obalony.
Pomimo tego przyznania się, nadal są Żydzi, którzy twierdzą, że to fakt.
Dwoje syjonistycznych promotorów holokaustu, Deborah Lipstadt i prof. Peter Novick,
stwierdzili w swoich książkach, że Szymon Wizenthal, niesławny “łowca nazistów” i
patologiczny kłamca, otwarcie wymyślił “5 mln nie-żydowskich zgonów”, które rzekomo
miały miejsce podczas holokaustu, jako chwyt marketingowy w celu zainteresowania nieŻydów religią holokaustu, także znanej pod nazwą „holo-chrześcijaństwa”.
Rewizjoniści szacują, że całkowita liczba zgonów w niemieckich obozach koncentracyjnych
wyniosła około 300.000 – 500.000. W tej liczbie prawie połowę stanowili Żydzi. Odwrotnie
do komicznych i zdyskredytowanych “6 mln”, liczba ta opiera się na solidnej dokumentacji,
łącznie z raportami opublikowanymi przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który
dokonywał inspekcji obozów, rejestrów zgonów z Auschwitz ujawnionych przez sowieckie
archiwa w 1990 roku, w których zanotowano tylko 69.000 zgonów w Auschwitz, oraz innych
dokumentów. Główną przyczyną zgonów była epidemia tyfusu i głód. [tutaj Auschwitz death
registries ]
Po dziesiątkach lat starannych śledztw, analiz naukowych i intensywnych badań, naukowcy
rewizjoniści zlokalizowali “komory gazowe”, “komory parowe”, “taśmociągi porażające
prądem”, “pomieszczenia duszące”, “urządzenia [na pedały] miażdżące mózg”, “proszek z
kości szczękowych Żydów wykorzystywany w budowie”, i inne dziwolągi w sferze science

fiction. [tutaj: Vho.org, Codoh.com, holocaustdenialvideos.com, Winston Smith Ministry of
Truth)

Raport Biura Poszukiwań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który zarejestrował
łącznie prawie 300.000 ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych. Główna przyczyna
zgonów: tyfus.
1991-Czołowy żydowski mason ujawnił plan stojący za religią holokaustu. Ian J Kagedan,
członek kanadyjskiej filii B'nai B'rith (tajna organizacja założona w Nowym Jorku w 1943
roku przez żydowskich masonów) powiedział: "Pamięć o holokauście jest najważniejsza w
nowym porządku świata. . . Realizacja "nowego porządku świata" zależy od naszej
przerobionej lekcji holokaustu"

Ulotki do zbierania funduszy:

Żydzi chcą zebrać $6 mln
Żydowski motyw zbierania funduszy: "Ale życie 6 mln istot ludzkich oczekuje na odpowiedź"
Kampania na rzecz pomocy "6 mln Żydom we wschodniej Europie"
Kompendium żydowskich kampanii 6 mln
New York Times “6 mln″ w latach 1869-1945

Pojawienie się 34 razy kabalistycznej liczby 6 mln Żydów w New York Times w latach 18691945 (miesiące przed zakończeniem II wojny światowej)
Pięć wczesnych "holokaustów" w New York Times:

Pięć wczesnych żydowskich holo-oszustw
Więcej wzmianek o 6 mln przed II wojną światową:

Jeszcze więcej wzmianek o "6 mln Żydów" w niebezpieczeństwie, przed, podczas i po II wojnie

światowej
Więcej wcześniejszych holo-oszustw:

To amerykańskie czasopismo z 1897 roku "Science of Religion" twierdzi, że prawie 6 mln
Żydów zginęło w buncie Bar Kohba 132-136 AD. Kupa śmiechu! Kliknij by powiększyć.
1899: New York Times pisze o "wielkim holokauście Żydów". Kliknij by powiększyć.

Filmy obalające holokaust:
( w źródle: http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/)

One Third of the Holocaust [1/3 holokaustu]

Judea Declares War on Germany (Fredrick Toben) [Judea wypowiada wojnę Niemcom]
A Holocaust Inquiry (David Duke) [Badanie holokaustu]
Truth in History – The Holocaust Lie Exposed (David Irving) [Historyczna prawda –
ujawnienie holokaustycznego kłamstwa]
The Persecution of Revisionists: The Holocaust Unveiled [Ściganie rewizjonistów:
ujawnienie holokaustu]
A Holocaust Debate (Michael Shermer vs Mark Weber) [Debata nt. holokaustu]
The Truth Behind the Gates of Auschwitz (David Cole) [Prawda za bramami Auschwitz]
The “Holocaust” Debunked, The Ernst Zundel Story ["Holokaust" obalony, historia Ernsta
Zundela]
The Last Days of the Big Lie (Eric Hunt) [ostatnie dni wielkiego kłamstwa]

