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Od współczesnych historyków i autorytetów słyszymy:
Willis Carto, w Posłowiu do Najlepszego świadka [Best Witness] Michaela Collinsa Pipera [1]:
Złe kłamstwo o wymiarach "holokaustu" to nie jest dla innych sprawa 'tak albo nie'.
Obejmuje najważniejsze sprawy stojące przed Amerykanami. . . Jeśli percepcji
publicznej o "holokauście" nie da się zmienić od sztucznej i fałszywej do prawdy, to nic
nie zatrzyma naszego upadku.
Ernst Zundel w Power - Biuletynie z 15.07.1995:
Problem polega na tym, że niemiecka oligarchia i żydowscy / syjonistyczni / marksistowscy aferzyści, którzy oszukali Niemców, Amerykanów i cały świat swoim planem
holokaustycznego zdzierstwa, przetrwanie obu zależy od nieujawnienia tego oszukańczego, pasożytniczego biznesu. . . On stał się quazi-kryminalnym biznesem, jak
ośmiornica, przemysłem z własnym lobby, promotorami, doradcami prawnymi, filią PR, a
nawet egzekutorami. . . Oni stali się zagrożeniem publicznym i zagrożeniem dla wolności
i konstytucyjnego rządu.
Dr Robert Brock, wydawca tej książki:
Ta książka twierdzi, tak jak ja, że muzea holokaustu wybudowane za pieniądze
amerykańskich podatników są niekonstytucyjnym naruszeniem doktryny rozdziału
kościoła od państwa, gdyż promują jedną religię nad innymi, i rzekome cierpienia
jednego narodu nad innymi grupami etnicznymi, takimi jak milionów czarnych
niewolników sprowadzonych z Afryki przez żydowskich promotorów handlu niewolnikami
w Ameryce przed wojną domową.
Ta książka wykazuje, że liczba 6.000.000 jest symboliczno-magiczną liczbą o znaczeniu
religijnym, i że holokaust jest częścią religijnego dogmatu judaizmu. Jak więc można
tego nauczać w amerykańskich szkołach publicznych w przebraniu "historii", skoro
żadnej części dogmatu nie można kwestionować czy się spierać? Czy kwestionowanie
siłowego nauczania o holokaustycznym dogmacie judaizmu można postawić przed
sądem sprawiedliwości? Ta książka przecina węzeł gordyjski holodogmatu, który wisiał
wokół szyj niemieckiego i amerykańskiego narodu przez ostatnie 50 lat.
Cosmo Publishing Co. jest zainteresowany powszechną sprawiedliwością dla
wszystkich, a nie tylko dla Wybranej mniejszości. Publikując w tę 50 rocznicę ataku [ang.
D-Day], 50 lat takiego prania mózgu jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła nowoczesna cywilizacja, Cosmo Publishers ma nadzieję, że dowiecie się o cierpieniach
wszystkich narodów, które są zmuszane do życia w kłamstwie. Dołącz do nas w
głoszeniu prawdy, kiedy jeszcze możemy to robić.
Objaśnienie grafiki na okładce książki

Uniesiona jak sztylet nad sercem świata hebrajska litera Vav:
Powiązanie: łączy i wiąże ze sobą wszystkie 22 litery hebrajskiego alfabetu
Forma:
linia pionowa
kolumna
człowiek w pozycji stojącej
Nazwa:
hak
Liczba:
sześć
Tajemnica:
pojedyncza linia światła.

Tajemnica vav, pierwszej litery szóstego słowa Tora, jest taka, że jest to pojedyńcza linia
światła, którego zadaniem jest oświetlanie ciemności, a więc jest czasem – obecnym i
przyszłym. Jest to naród żydowski. . .
Jest to naród żydowski stojący razem by spełniać wolę Boga, wyryty w sercu każdego Żyda,
mówi rabin Yitzchak Ginsburgh.
Czy biblijna fraza z Ap 13:18:
"Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem
człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć…" odnosi się do gematrii vav?
Albo może ta z Ap 2:9:
"Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co
samych siebie zwą Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana".
"Powrócicie"
Bez 6.000.000
[tu hebrajskie litery]
(albo litera vav)
W hebrajskim rok 5708 gematrycznie spełnia proroctwo
Kiedy zostało założone państwo Izrael w 1948
Jak spełnienie proroctwa żąda 6.000.000
"Prostym krokiem odważnej jednostki jest nie uczestniczenie w My [ang. We].
Jedno słowo prawdy przewyższa świat".

Aleksander Sołżenicyn
Jeden taki prosty krok zrobił Reinhold Elstner, niemiecki weteran II wojny światowej, który
upamiętnił 50 rocznicę kapitulacji Niemiec pisząc notę samobójczą do niemieckiego narodu,
zanim polał się benzyną i podpalił w Feldherrnhalle, Monachium, Niemcy. Ważny testament
Elstnera jest w tej książce – Apendiks 17.
"Jeśli moja ofiara obudzi tylko jednego człowieka" – powiedział – "to nie będzie ona próżna".
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Dzień pamięci – o kim?
Pamięci o męczeństwie Jezusa Chrystusa i wszystkich chrześcijańskich męczenników.
NA PAMIĄTKĘ
znaczenia realizacji proporcji liczb zgonów w promowanych przez Żydów wojnach XX wieku,
która pokazuje, że 160.000.000 chrześcijan, zarówno europejskich jak i azjatyckich, zostało
zabitych, w porównaniu ze "świętą", bezsporną liczbą, wielce kwestionowaną, wielce obalaną
przez dowody naukowe, holokaustu 6.000.000 Żydów.
NA PAMIĄTKĘ
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przypominał nam w Święto Najświętszej Eucharystii –
dzielonej na Ostatniej Wieczerzy i na całym świecie przez 2.000 lat – że powinniśmy to robić
to czyńcie "NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"
Wszyscy chrześcijanie i muzułmanie muszą zjednoczyć się w miłości Jezusa Chrystusa by
zapobiec zastąpieniu, powoli a pewnie, podstępnie, we wszystkich kalendarzach świata,
Wielkanocy, najświętszego z chrześcijańskich świąt w kwietniu NA PAMIĄTKĘ Zmartwychwstałego Chrystusa Dzień Pamięci.
Głosy z grobów bojowniczych liderów chrześcijańskich każdego pokolenia
Ks. Jouin – założyciel Revue International des Societies Secretes. Światowy autorytet w
dziedzinie żydowskiej historii i celów. W 1919 Watykan pochwalił jego działania w obronie
chrześcijaństwa i katolicyzmu.
Stoimy nie tylko na rozdrożu historii, ale także w punkcie radykalnej transformacji samej
ludzkości. ALBO RZYMSKI KATOLICYZM PODNIESIE NAS ZNOWU DO POZIOMU
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CYWILIZACJI, ALBO JUDEO-MASONERIA WCIĄGNIE NAS NA
DROGĘ BARBARYZMU I DEKADENCKIEGO POGANIZMU.

("MASONERIA JEST KOŚCIOŁEM – ANTYKOŚCIOŁEM" – mówi mason F Limousin w
masońskim czasopiśmie L'Acacia, październik 1902). Od 1738 wszyscy suwerenni
papieże demaskowali, stygmatyzowali i potępiali wroga Chrystusa, antykościół, które-go
zadeklarowanym celem jest:
Dekatolicyzacja świata. . . Na popiołach chrześcijańskiej cywilizacji stara się odbudować
pogański barbaryzm, a na ruinach papiestwa zbudować dominację światową Izraela, co
więcej, jako znak zwycięstwa, na obalonym tronie Jezusa Chrystusa chce postawić tron
szatana.
Co można zrobić przeciwko tej potędze światowej? WSZYSTKO!. . . mocą Jego. . . który
schrystianizował świat. . . którego Świętego Grobu albo Kopuły św. Piotra w Rzymie nie
da się zaciemnić cieniami rzucanymi przez loże masońskie – kabalisty-czne tajemnice
gett nie zmienią ani trochę Ewangelii czy Credo, zakumulowanemu złotu w rękach
wielkich finansów nie uda się kupić sumienia przedstawiciela Chrystusa w Watykanie".
"Papiestwo i masoneria" [Papacy and Freemasonry, 1930] [1].

___________________________________________________________________________
[1] Przedruk przemówienia, Christian Book Club of America, P O Box 900566, Palmdale, CA 93590.

*******
Płk John Creaah Scott, D S O, BE —
W czasie I wojny światowej przejął od Winstona Churchilla dowództwo nad 5/6 Royal
Scots Fusiliers, Croix de Guerre Avec Etoile d'Or, odszedł z wojska by kierować
farmerami i rybakami.
"Chrześcijanie muszą się przyznać do wielu błędów (jeśli chcą walczyć w obronie
swojego przyrodzonego prawa i własności) i pierwsi uznać swoją podzieloną lojalność
między chrześcijaństwem i judaizmem, między praktycznym chrześcijaństwem jego
Założyciela i satanistycznym materializmem judaizmu. NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO
KOMPROMISU. Chrześcijanom nie wolno być anty-Żydami. Oni muszą być antyjudaizmem w międzynarodówce chrześcijańskiej".
Tajny rząd [Hidden Government, 1954] [1]
*********
Admirał Chester Ward USN, emerytowany "Jak długo możemy nie zauważać iż coś zrobiono Ameryce od wewnątrz? . . . Tam jest
fetor. Coś zgniłego. . . jest zamiar połączenia z sowieckim komunizmem. . . rozbrojenie. .
. jest niebezpieczne i. . . doprowadzi do utraty przez Stany Zjednoczone suwerenności
wobec ONZ i rozwiązania amerykańskiej armii, żeby nigdy nie mogła się sprzeciwić
'siłom policyjnym' ONZ".
Wstęp do Młodzież na wahadle [Youth on a Pendulum, 1963] [2]
*********
Donald Day, korespondent przez 22 lata dla The Chicago Tribune –
"Warto powtarzać, że żydowsko-anglo-amerykańskie zwycięstwo oznacza niewolę dla
Europy. Wypowiadając się jako amerykański dziennikarz z 25-letnim doświadcze-niem,
wiedzącym coś o Stanach Zjednoczonych i Europie, uważam, że amerykańska kontrola i
administracja Europy będzie tak destrukcyjna i rujnująca jak sowiecka. Obie byłyby
żydowską kontrolą. . . Tak długo jak Roosevelt i jego żydowscy doradcy zachowają
kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, słowa i obietnice amerykańskiego rządu nie
zasługują na większą wiarygodność niż te bolszewików".
Naprzód chrześcijańscy żołnierze [Onward Christian Soldiers, 1982] [3]
________________________________________________________________________
[1] Sons of Liberty, P.O. Box 214, Metairie, LA 70004, s. 66.
[2] S Vance, Caxton, Caldwell, ID.
[3] (ms. 1942) Noontide Press, PO Box 1248, Torrance, CA, s. 168.

*********
Henry H Klein, adwokat, Nowy Jork –
"Nie jesteśmy już obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki. Teraz (1946) jesteśmy
obywatelami ONZ, tak samo jak obywatele każdego innego kraju. ONZ utworzono w San
Francisco w 1945, przez garstkę osób z różnych krajów. Spotkanie zorganizowali agenci
Rockefellera i Standard Oil. Nie było przedstawicieli Niemiec, Włoch i Japonii.
Gdzie jest autoryzacja dla takiego super-rządu? Jest w Protokołach mędrców Syjonu,
dokumencie opublikowanym około 50 lat temu. Protokoły zarysowują szczegółowy plan
zniszczenia chrześcijańskiego świata i utworzenie światowego rządu przez 'mędrców'.
Zatrzymajmy obłęd Sanhedrynu i plemię i propagandę politycznych syjonistów. Oni są
trucizną w żydowskim pucharze".
1946.
*********
A K Chesterton, dziennikarz i brytyjski komendant wojskowy w wieku 19 lat –
"ONZ. . . jest najpodlejszą sprawą, w której zaangażowani są oszuści z wielkiego biznesu, przekupni funkcjonariusze, polityczni sutenerzy i stręczyciele i słudzy diabła".
Nowi nieszczęśliwi panowie [The New Unhappy Lords, 1965].
******
Douglas Reed "Syjonizm polityczny, który stoi za krzesłami potężnych. . . działa dla władzy-nad-politykami. Dowód na tę supremację widać w prostym teście: stopień w jakim pozwala się
na publiczną dyskusję.
Pierwszy komunistyczny rząd, jak mówi amerykański ambasador w Moskwie, 1918, w
90% składał się rosyjsko-żydowskich rewolucjonistów, którzy wrócili z Ameryki, i zakaz
antysemityzmu pod karą śmierci jasno pokazał ten reżim".
Ze wszystkich stron [Far and Wide, 1951] [1]
*********
Frank Britton "Judith Coplon, skazana szpieg przekazująca tajne dokumenty agentowi z ONZ,
pracowała w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. Jej wyrok 15 lat został
anulowany przez Sąd Najwyższy".
Za kulisami komunizmu [Behind Communism, 1953] [2]
________________________________________________________________________________
[1] Omni Publications.
[2] Uaktualnienie do 1994 by L Patterson, dostępne pod numerem (800) 543-0486.

*********
Sen. Henry Cabot Lodge, który trzymał nas poza Ligą Narodów "Jestem Amerykaninem. . . Nigdy nie będę nikim innym, tylko Amerykaninem. . . i Stany
Zjednoczone są naszą ostatnią i jedyną nadzieją, bo jeśli one się potkną i upadną,
wszędzie wolność i cywilizacja zostaną zrujnowane".
*********
Gary Allen, dzienikarz śledczy "Naszym głównym zadaniem jest złożenie kawałków razem, i to realizują 3 magiczne
słowa – Nowy Porządek Świata. Nic o tym nie wiedząc, przeciętny człowiek automatycznie zdaje sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju program, a programy
wymagają ludzkiego planowania i wprowadzenia. Programy organizowane w tajem-nicy
to spiski. W tak prosty i skuteczny sposób funkcjonują te 3 słowa".
Powiedz "Nie" NWO [Say "No" to the New World Order, 1987] [1]
__________________________________________________________________________
[1] Concord Press.

********
Ks. I B Pranaitis, ksiądz zamordowany przez bolszewickich Żydów w 1917 –
". . . aby dać świadectwo prawdzie" (Jan 18:37). Ale cokolwiek mnie spotka z powodu
moich tłumaczeń ksiąg talmudycznych, przyjmę z radością tak jak mnich Didacus z
Wilna [zamordowany] i prof. Charini [zamordowany]".
"XI. Jedynym celem wszystkich działań i modlitw Żydów jest zniszczenie religii chrześcijańskiej.
Dlatego Żydzi pokazują swojego Mesjasza i Wyzwoliciela którego oczekują, jako
prześladowcę, który wyrządzi wielkie nieszczęścia nie-Żydom. Talmud wymienia 3
wielkie zła jakie dotkną świat kiedy przyjdzie Mesjasz. W Schabbath (118a) czytamy:
Każdy kto je 3 posiłki w szabat uratuje się przed 3 nieszczęściami: przed karami
Mesjasza, przed bólem piekła i przed wojną Magoga, bo jest napisane: Oto przyślę wam
proroka Eliasza zanim nadejdzie dzień Pana, itd."
Talmud zdemaskowany [Talmud Unmasked, 1892] [2]
________________________________________________________________________
[2] Opublikowany przez Imperial Academy of Sciences, St. Petersburg. Wznowiony w 1985 przez
Christian Defense League.

Przed Przedsłowiem - "Posłowie"
Nieustraszony założyciel The Institute For Historical Review – IHR [1] który poświęcił życie i
majątek na promowanie prawdy historycznej:
Dosłownie i bez przesady, "holokaust" jest religią. Wyznawcy zdecydowanie odrzucają
wszystkie fakty postrzegane jako sprzeczne z ich wiarą, a ich brzydka nauka ma
wewnętrzną spójność tylko z objawienia przyjętego na wiarę, nie logicznej historii opartej
na powszechnie uznawanych faktach, a nie jaka historia powinna być.
Willis A Carto w "Posłowiu" do Najlepszy świadek: sprawa Mela Mermelsteina i
triumf rewizjonizmu historycznego [Afterword, Best Witness: The Mel
Mermelstein Affair and the Triumph of Historical Revisionism] [2]
Jakie korzyści mają rabini z promowania kłamstwa historycznego, że Adolf Hitler nakazał
eksterminację narodu żydowskiego w komorach gazowych, gdzie zginęło 6.000.000, co stało
się holokaustycznym dogmatem judaizmu?
Głównym celem jest to, żeby naiwni chrześcijanie i żydzi uwierzyli w spełnienie proroctwa.
Dlatego organizują wydarzenia we wszystkich mediach by stworzyć poczucie Woli Bożej, albo
nieomylności losu zgodnie z ich planami.
Ta monografia dowodzi, że mit holokaustu
jest żydowskim dogmatem religijnym,
który służy wielu rabinicznym celom:
1. uwiecznienie kompleksu prześladowań, bez którego Żydzi mogliby być bardziej normalni i
mniej przerażeni i bardziej tolerancyjni względem sąsiadów, i mniej podatni na syjonistyczne
plany i żądanie pieniędzy.
2. wymuszanie odszkodowań od niemieckich ofiar II wojny światowej by subsydiować państwo
Izrael do kwoty $50 mld w 1992. Uwzględniając pośrednią pomoc USA dla Izraela, kwota ta
dochodzi do $800 mld. [3] W 1991, ówczesny sekretarz stanu George Ball oszacował

amerykańskie wsparcie z podatków na $107.3 mld. Dodane do roku 1995 daje kwotę około
$200 mld, jak pisze artykuł redakcyjny w The Barnes Review. [4]
To nie uwzględnia gwałtownie rosnących bilionów w odsetkach od długu naszego narodu, które
są zbierane przez prywatnych akcjonariuszy Rezerwy Federalnej.
3. pozowanie na słabszego by ukryć ich prawdziwy status suzerena - przewagą na kluczowych
stanowiskach administracyjnych w ONZ, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu
innych krajach świata. . . "diaspora".
4. rozgrzeszenie się za nieprzyjemną prawdę, że oni byli głównie odpowiedzialni za prawdziwy
holokaust wojen XX wieku, za I i II wojnę światową, Koreę i Wietnam do Pustynnej Burzy, od
Drezna do Hiroszimy i innych – 160.000.000 ofiar.
5. zdobycie nieograniczonych praw imigracyjnych na całym świecie, jako prześladowani
"zawsze" i "wszędzie".
Dla Żydów bardzo istotne jest to by odzyskali zdrowie psychiczne dzięki kwestionowaniu
systemu kłamstw jakie im mówili rabini, i dalej mówią z niemądrego przekonania, że tylko oni są
wybranym ludem Bożym, a pozostali są tylko zwierzętami.
Jaki jest powód tego nowego żydowskiego dogmatu XX wieku? Żeby "nakazać" w przebraniu
"historii" w szkołach publicznych, a nawet chrześcijańskich zsyjonizowanych kościo-łach,
zastąpienie jednego Jezusa Chrystusa ich 6.000.000 męczennikami.
Jeśli prawdą jest, że holokaust jest fundamentalną zasadą NWO, jak oświadczył 26 listopada
1991 w Toronto Star Ian J Kagedan, dyrektor stosunków rządowych w Kanadzie dla loży B'nai
B'rith, to ten kamień węgielny NWO musi zostać zniszczony, jeśli narody świata chcą zachować
swoją suwerenność pod Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Ponadto, z powyższej rewelacji o znaczeniu holokaustycznego dogmatu judaizmu wynika, że
NWO będzie organizowany nie tylko przez siły policyjne ONZ, ale pod dogmatami judaizmu –
głównie wierze w holokaust, i prawa noahidzkie naznaczające tych którzy nie są Żydami jako
"mniejszych" ludzi.
Dalej, jeśli symboliczne męczeństwo 6.000.000 uzna się za fundamentalną wiarę, której nie
wolno kwestionować, to wszyscy ci którzy nie uwierzą zostaną uznani za heretyków i ukarani
światowymi dekretami.
Jeszcze bardziej przerażające dla całego chrześcijaństwa, którego deski gniją i chwieją się od
niezgody i niedowierzania, ich Bóg, Jezus Chrystus, który zmarł męczeńską śmiercią na krzyżu
po zdradzeniu przez Judasza i skazany przez jerozolimskich arcykapłanów, Jego pa-mięć i
Jego słowa wypowiedziane na Ostatniej Wieczerzy: "Bierzcie, jedzcie i pijcie, to jest ciało moje i
krew moja. . . to czyńcie na moją pamiątkę", na kalendarzach świata zostaną zastąpione dniem
pamięci o 6.000.000 mitycznych ofiarach za historyczne ciało i Drugą Osobę Trójcy św. –
Jezusa Chrystusa.
W 1968 Centrum Badań Holokaustu Simona Wiesenthala otrzymało $5.000.000 z kufrów
kalifornijskich podatników. Powszechnie wiadomo, że Centrum ma powiązania ze
zorganizowaną przestępczością, a Frank Sinatra zasiada w Radzie Nadzorczej. Centrum
zorganizowało specjalny pokaz w lutym 1993 wykorzystując media do głoszenia tolerancji.
Koszt tego "muzeum" wynosił $50.000.000, jak mówi CBS. Amerykańskie Muzeum Holokaustu,

zwolnione od podatku, i korzystające z danego przez rząd gruntu i funduszy rządowych, miało
wielkie otwarcie w amerykańskiej stolicy w kwietniu 1994. Sama jego nazwa świadczy o jego
oszukańczym charakterze, dokładnie tak samo jak maska noszona przez Federalną Rezerwę.
Udaje iż jest muzeum wybudowanym przez naród amerykański, ale, choć Kongres
niekonstytucyjnie podarował grunt i miliony dolarów, naród nie uczestniczył w jego budowie,
większość nie wie nic o jego pochodzeniu. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU)
zamierzała pozwać Centrum Wiesenthala do sądu, ale w tajemniczy sposób się wy-cofała.
Powinna pozwać wszystkie instytucje głoszące holokaust w każdym amerykańskim miejscu
publicznym, i zakazać wszelkim funduszom publicznym finansowania tej religii NWO, gdyż
Pierwsza Poprawka, jak interpretuje Sąd Najwyższy, zakazuje nauczania jakiej-kolwiek religii w
instytucjach państwowych.
__________________________________________________________________________
[1] PO Box 1306, Torrance, CA 90505.
[2] Michael Collins Piper, Center for Historical Review, 132 Third Street, S.E., Washington, D.C. 20003,
1993.
[3] Szacunki Carto w Najlepszym świadku [Best Witness], cyt. powyżej, s. 228-229.
[4] 130 Third St., S.E., Washington, D.C. 20003, No. 6, marzec 1995.

Przedsłowie
Jak ważna jest "wiara" w "holokaust"?
• "Holokaustyczny dogmat judaizmu jest kamieniem węgielnym NWO – fundamentalną zasadą
religii nowego wieku" – parafraza wypowiedzi Iana J Kagedana, dyrektora stosunków
rządowych w Kanadzie w loży B'nai B'rith [1]
*******
• "Jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi czy niewiary, na kampusach kolegiów nie ma bardziej
drażliwej sprawy, niż rewizjonizm holokaustyczny"
1992 Audyt o incydentach antysemickich, ADL [część B'nai B'rith [2]
*******
• "Dziękuję za niedawny list z najciekawszym materiałem pokazującym jak liczba 6.000.000
teraz tworzy część żydowskiej doktryny. Przysłany przez Ciebie materiał jest obszerny i pełen
danych, przejrzałem go, ale jeszcze nie przetrawiłem tak jak na to zasługuje. Jeśli chodzi o twój
rękopis: BARDZO CIEKAWY! Wcześniej nie rozumiałem do jakiego stopnia holokaust stanowił
część żydowskiego dogmatu. Nic dziwnego, że tak zaciekle go promują. Teraz zrozumiałem coś
nowego o ich gematrii i w jaki sposób należy produkować 'fakty', żeby do niej pasowały.
Naprawdę rzuciłeś światło na coś ważnego".
Komentarz czytelnika
[1] Toronto Star, 26.11.1991
[2] B'nai B'rith (loża masońska wyłącznie dla Żydów), 823 United Nations Plaza, Nowy Jork, NJ 10001 (w
pobliżu ONZ w Nowym Jorku jest filia genewskiej siedziby ONZ.)

• Holokaustyczny dogmat judaizmu wyjaśnia dlaczego brakująca liczba Żydów kiedy zakładano
państwo Izrael musiała wynosić 6.000.000, magiczna, symboliczna liczba, żeby spełniło się
proroctwo.
*******
• Ta książka pociąga za sobą pewne wnioski, bo doktryna holokaustu jest żydowskim
przekonaniem religijnym:

1.nie może być nauczana w żadnej instytucji publicznej, zgodnie z obecną interpretacją Sądu
Najwyższego amerykańskiej konstytucji.
2. muzea dokumentujące przekonanie religijne o holokauście i organizujące liturgie i ceremonie
przy świecach to w rzeczywistości synagogi, świątynie albo miejsca żydowskiego kultu, a zatem
nie można ich budować na publicznej własności czy finansować przez Kongres, bez względu na
to jak uległy może być Kongres wobec syjonistycznej presji.
*******
• "Robi na mnie wrażenie z uwagi na jej kompetencję, dokładność i znaczenie".
Wysoki rangą dowódca Sił Morskich USA
*******
Papież Innocenty III w Kanonach 67-70 na IV Soborze Laterańskim, który dotyczył środków
ochronnych przeciwko żydowskiej lichwie. . . zakazał ich zeznań jako świadków w sprawach
sądowych (powszechnie wiedziano wtedy o ich licencji na krzywoprzysięstwo zgodnie z Kol
Nidre). [1]
24 stycznia 1995, The Chamber Music Series w Muzeum Holokaustu (świątynia) w
Waszyngtonie DC, zaprezentowała recital fortepianowy z utworem Kol Nidre Jacoba
Weinberga. Kol Nidre to przysięga z Talmudu Babilońskiego mówiąca, że wszelkie przysięgi
składane w ko-lejnym roku są nieważne.
__________________________________________________________________________
[1] Elizabeth Dilling, Spisek przeciwko chrześcijaństwu [The Plot Against Christianity], s. 7.

Czy dolary z amerykańskich podatków powinny finansować takie koncerty religijne?
Jak triumfuje Sanhedrin 98b Talmudu: "Trudno będzie usunąć Gojów z ich pozycji bez zadania
im dużego cierpienia. . . kiedy w czasach mesjasza Żydzi mają jeść do syta". Naród żydowski
jest "Mesjaszem". (Talmud IlIa)

Dedykacja
Tę monografę o holokauście dedykuję Robertowi Faurissonowi, doktorowi filozofii klasycznej,
najwybitniejszemu historykowi rewizjonistycznemu, który cierpiał jak męczennik utratą profesury
i rodziny, procesami i wściekłym pobiciem przez nigdy nie wykrytych i nie postawionych przed
sądem zbirów. Jego sytuacja jasno pokazała dokładnie to z czym musimy się mierzyć my,
rewizjonistyczni historycy – z religią. Na XI Międzynarodowej Konferencji Rewizjonistycznej w
Irvine, CA, 10-12 października powiedział:
Wiara w holokaust jest religią. Musimy walczyć z tą religią, ale nie wiem jak walczyć z
religią. [1] Rewizjoniści mogą patrzeć na dane demograficzne, dokumenty historyczne,
dowody sądowe itd., ale w historii nie ma przykładu powodu niszczenia religii.
W akwaforcie Uśpienie rozsądku [The Sleep of Reason] Francisco Goya dokonał tej samej
diagnozy pod koniec XVIII wieku w Hiszpanii. Przepowiedział, i przeraził go wzrost przesądów i
obrzydliwe okrucieństwo mas napędzanych niewidzialnymi siłami, aby poświęcić prawdę i
wrócić do pierwotnych religii pogańskich, a nie hamować swoje pasje, rozpalane tak łatwo jak
ognisko, przez tych pozbawionych skrupułów szaleńców, którzy chcą rządzić światem - nie
poprzez zasadę rozsądku, a poprzez zasadę teokratów – mesjańskich kabalistów z judejskiej
religii.
Dlaczego do najostrzejszych ataków wybrano dr Faurissona? Według mnie on rozumie
holokaust dużo lepiej niż inni rewizjoniści, z których każdy jest odważnym i utalentowanym
naukowcem – większość z wysokimi stopniami naukowymi w swoich dziedzinach. Ci ludzie
udowodnili, że każdy aspekt bajki jest oszustwem wobec faktów demografii, chemii, ekspertów

w kwestii gazu, i najnowszej książki Johna C Balla zatytułowanej Dowody zdjęć lotniczych [Air
Photo Evidence]. [2]

__________________________________________________________________________
[1] Można z tym walczyć, szczególnie w Ameryce, w ramach obecnego rozdziału kościoła od państwa i
orzeczenia Sądu Najwyższego. Jeśli nie pozwala się na naukę Bbliii i Koranu w szkołach publicznych czy
w budynkach publicznych, to również holokaustycznego dogmatu judaizmu nie wolno głosić ani
promować za dolary podatników.
[2] Dostępny w Ball Resource Services, Ltd., Suite 160, 7231 120th St., Delta, B.C., Kanada V4C 6P5.
Praca składa się ze stron o wymiarze 1168"x11" w cenie $12.
Pełna lista ważnych książek autorstwa tych zachodnich naukowców: Noontide Press, 1822 1/2 Newport
Blvd., Suite 183, Costa Mesa, CA 92627.

Według mnie, Faurisson, naukowiec w dziedzinie klasyki, rozumie problem jaki stwarza wiara
holokaustu w sposób filozoficzny, czyli zdaje sobie sprawę z tego, że cywilizacja albo kultura
rozwija się w oparciu o więcej podstaw niż tylko technologia i nauka.
Już w 1978 w ekskluzywnym artykule dla The Spotlight napisał, że w holokauście jest się
skonfrontowanym przez dwa nie dające się rozdzielić mity, i są to: (1) przypisywany Hitlerowi
zamiar przestępczy, i (2) nadzwyczajna kampania medialna nienawiści do narodu niemieckiego.
To David Irving, najbardziej poczytny brytyjski historyk XX wieku, przeprowadził liczne badania
(1), i jego dotychczasowe wyniki nie pokazują ani jednego dokumentu potwierdzającego
istnienie polityki niemieckiego rządu o eksterminacji Żydów. W nagrodę za jego skrupulatne
badania i uczciwość odmówiono mu wizy do Kanady na promowanie książki, a w "niemieckich"
sądach skazano za profesjonalizm, który, nieszczęśliwie dla mitu, nie znajduje żadnych faktów
na jego poparcie.
_________________________________________________________________________
[1] 300 Independence Ave., S.E., Waszyngton, D.C. 20003.

Hipoteza
Hipoteza tej monografii o holokauście jest następująca:
Holokaust jest dogmatem albo zasadą doktryny judaizmu
głoszoną w drugiej połowie XX wieku.
Tę hipotezę można szybko udowodnić czytając idąc do s. 9 Spisu treści poprawionego wydania
JUDAIZM: klasyczne wprowadzenie do jednej z wielkich religii nowoczesnego świata, antologia
kluczowych prac duchowych o żydowskiej tradycji [JUDAISM: The Classic Intro-duction to One
of the Great Religions of the Modem World, An Anthology of the Key Spiritual Writings of the
Jewish Tradition], [1] gdzie holokaust jest wymieniony pod hasłem "doktryna" (zob. sekcja
"definicje" w niniejszej książce).
Autorem jest rabin Arthur Hertzberg, profesor emeritus Religii w Dartmouth College, profesor
Humanistyki na New York University i Instytutu Bliskiego Wschodu na Columbia University. Były
rabin Świątyni Emanu-EI w Englewood, New Jersey uczył hebrajskiego na Hebrew Uni-versity
w Jerozolimie i na Princeton University. Był przewodniczącym Konferencji Żydowskich Nauk
Społecznych i redaktorem Encyclopedia Judaica. Pisze również dla The New York Times.
Konsekwencją przedstawionej wyżej przesłanki jest to, że holokaust jest inspirowanym skutkiem
myśli rabinicznej koniecznym dla spełnienia proroctwa.
W przeciwieństwie do nauki, która przebiega od obserwowanego zjawiska, starannie
udokumentowanego i wielokrotnie weryfikowanego, żydowskie proroctwo ogłasza wydarzenia

wcześniej, a następnie, co jest najważniejsze dla naszego stulecia, pracuje niestrudzenie by te
przewidywania się spełniły. Oczywiście hańbą jest rezultat proroctwa które się nie spełniło.
Rabini nie tolerują naukowego kwestionowania i negowania holokaustu, gdyż to naraziłoby
proroctwa na śmieszność.
Dowód na wykorzystanie holokaustu w spełnieniu proroctwa i konieczność liczby 6.000.000
daje rabin Benjamin Blech na ostatniej stronie książki Tajemnice hebrajskich wyrazów [The
Secrets of Hebrew Words], [2] Część VI, "Proroctwa i przewidywania: Bo Pan Bóg nie robi nic a
tylko ujawnił swoją radę Jego sługom prorokom" [Prophecies and Predictions: For the Lord God
will do nothing but He revealeth His counsel unto His servants the prophets]. (Zauważmy: Bóg
nie robi niczego bez rabinów mających wcześniejszą wiedzę!

___________________________________________________________________________
[1] A Touchstone Book, Simon & Schuster, Nowy Jork, 1991.
[2] Jason Aronson, Inc., Livingston St., Northvale, NJ,1991.

Definicje
"Czy musimy się pozbyć wiary w Boga, czy dogmatyzmu?"
M Scott Peck, Mniej uczęszczana droga [The Road Less Traveled] [1]
dogmat – rzeczownik – system zasad lub doktryn takich jak kościelne, zasada lub doktryna
autorytatywnie wyłożona jak przez kościół, zalecana doktryna, ustalona opinia, przekonanie,
zasada
dogmatyczny – przymiotnik – odnoszący się do, albo charakter dogmatu lub dogmatów,
doktrynalny - domagający się uznania opinii w sposób autorytatywny, pozytywny albo arogancki
dogmatyka – rzeczownik – nauka traktująca układ i zestawienie otrzymanych doktryn religijnych
i nauczanych przez doktrynalną teologię kościoła.
Ze Spisu treści książki Judaizm rabina Arthura Hertzberga
Doktryna
Część 6.
Zasady postępowania
Grzech i pokuta
Cierpienia
Holokaust
Śmierć i przyszły świat
Mesjasz
Nowoczesna doktryna i denominacje
W poprawionym wydaniu Judaizmu z 1991, Arthur Hertzberg, professor emeritus Religii w
Dartmouth College, holokaust umieszcza wyraźnie i jednoznacznie w "Części 6. Doktryna"
judaizmu. A zatem, historia jaka pojawiła się pod koniec II wojny światowej, że Niemcy mieli
program eksterminacji Żydów, został usunięty z obszaru debaty historycznej i umieszczony
przez rabinów "poza granicami", czyniąc go doktryną ich religii. Jeśli ktoś kwestionuje ten
dogmat, to staje się to przestępstwem niewiary albo herezji przeciwko judaizmowi. [2]
__________________________________________________________________________
[1] s. 197.
[2] Cztery taśmy stanowiące uniwersytecki kurs o tej "nowej religijnej doktrynie" dostępne tutaj: National
Christian Research, P O Box 1839, Tape Division, Ocala, FL 32678.

prorokować – czasownik – przepowiadać albo przewidywać z boskiej inspiracji
propaganda – rzeczownik – określone doktryny lub zasady propagowane przez organizację lub
zorganizowany ruch
propagandyzm – rzeczownik – gorliwe propagowanie określonej doktryny
gorliwiec – rzeczownik – osoba wykazująca się gorliwością lub zapałem dla sprawy, albo osoba
zwiedziona nadmiarem gorliwości
holokaust – rzeczownik – (definicja z Random House Dictionary, 1991) – wielkie lub całkowite
zniszczenie, zwłaszcza ogniem; ofiara skonsumowana przez ogień; holokaust –
systematyczna masowa rzeź europejskich Żydów w nazistowskich obozach koncentracyjnych
podczas II wojny światowej; każda lekkomyślna destrukcja życia
mit – rzeczownik – fikcyjna narracja przedstawiana jako historyczna, ale bez żadnego pokrycia
w fakcie, wyimaginowana lub fikcyjna osoba, rzecz albo wydarzenie
Różnica między legendą i mitem jest dobrze znana. Mit to tworzenie rzeczywistości z
idei; legenda to widzenie idei w rzeczywistości. . . mit jest wyłącznie dziełem wyobraźni,
legenda ma jądro rzeczywistości.
A S Farrar, Krytyczna historia wolnej myśli [Critical History of Free Thought] [1]
Jeśli chodzi o pochodzenie mitów metodą wyobraźni, warto zdać sobie sprawę z tego, że
kabalistycznej tradycji żydostwa nie da się pojąć estetyczną intuicją czy racjonalną dedukcją.
Jest to forma zmyślonej inspiracji dochodzącej do prawdy przez wiarę. "Być może" – mówi
Chaim Feinberg w Maimonides i Cordovero: racjonalista i mistyk" [Maimonides and Cordovero:
The Rationalist and the Mystic] [2]:
"jest to konieczny rezultat mistycznej religii, której punkt początkowy jest raczej zmyślony
niż racjonalny".
mitoman – rzeczownik – twórca mitu, bajkopisarz
mitycysta – rzeczownik – wyznawca mitycznej teorii
mitologizować – czasownik - przerabiać na mit, czynić mitycznym, interpretować
mitologicznie, opowiadać albo tłumaczyć mity; tworzyć, głosić lub szerzyć mity, fabułować
________________________________________________________________________
[1] ok. 1863, s. 233.
[2] Judaizm, t. 35, no. 139, #3, s.325.

mitomania – rzeczownik – mania opowiadania gołosłownych historii o sobie lub innych;
szaleństwo na punkcie mitów
rewizjonizm – rzeczownik – opowiadanie się za rewizją, zwłaszcza pewnej autorytatywnej lub
ogólnie akceptowanej doktryny, teorii lub praktyki. (te słowa są wspólne dla naukowców-rewizjonistów kiedy debatują o holokauście: mit, oszustwo, plotka
oszustwo – rzeczownik – oszukać lub spłatać figla w celu rozbawienia, lub żartu

hokus – czasownik – oszukać jakąś sztuczką, jak kuglarstwo, narzucić, ogłupić serwując drinka
z domieszką narkotyku w celu ograbienia go; rzeczownik – magik, oszust
szalbierstwo – oszustwo lub sztuczka dla zysku lub zdobycia niesłusznej korzyści, coś co nie
jest tym co udaje, nieuczciwy
kabała – rzeczownik – "żeby posumować to czym faktycznie jest kabała, można jednym słowem
– MAGIA – jej korzenie są w Babilonie. Magia kabalistyczna to głownie układanie liczb i
hebrajskich liter i ich wartości numerycznych w kwadraty magiczne i anagramy".
Jest to werbalna religia Żydów i ma dwie ścieżki: jedną dla przeciętnego studenta i drugą
dla wtajemniczonego, która jest tajna.
gematria – rzeczownik – numerologia lub mistyczna interpretacja liter alfabetu o wartościach
numerycznych taka jak przekonanie rabinów, że jest dosłowna interpretacja Tory i jest
gematryczna interpretacja wykorzystująca wartości numeryczne liter, jak również odwraca
alfabet by otrzymać tajne, mistyczne znaczenia
Sanhedryn – rzeczownik – 300 członków mędrców albo rada rządząca Żydów. Mówi się, że
każdy musi znać magię, bo uważają, że Jezus Chrystus dokonywał "cudów" magią.
_________________________________________________________________________
[1] Człowiek, mit i magia [Man, Myth and Magic], t. 3, Cavendish, s. 387.

Wprowadzenie
Autor: Lawrence Patterson, nieustraszony wydawca miesięcznika Criminal Politics Magazine,
doradztwo finansowe i analiza informacji
4 lipca 1995 – amerykański Dzień Niepodległości
. . . Temat holokaustu został rozwinięty przez międzynarodowy syjonizm w ciągu ostatnich 50
lat. Podczas tej 50 rocznicy II wojny światowej, końca 1945, można zauważyć, że historia nie
pozwala zagoić się żadnym ranom tych z żydowskiej wiary, którzy są wyznawcami syjonizmu.
Kiedy reszta świata już dawno pozwoliła ochłonąć ich wrogości, grupy syjonistyczne na całym
świecie, kierowane przez Światowy Kongres Żydów, i oczywiście państwo Izrael, nadal
rozpalają ognie nienawiści wobec praktycznie całej ludzkości.
. . . Choć nam nie wolno rozważać holokaustu na chrześcijanach popełnionego przez Józefa
Stalina w czasie II wojny światowej, każdemu Amerykaninowi stale przypomina się osobistą
winę i osobiste fiaska związane z II wojną światową, i zastrzeżoną, bardzo przesadzoną liczbą
6.000.000.
. . . Holokaustyczny dogmat judaizmu jest poświęcony korzyściom politycznym i władzy nad
naszym życiem zdobytymi przez tych żydowskich wyznawców syjonizmu poprzez ciągłe
poszerzanie dogmatu holokaustycznego w naszych wszystkich instytucjach szkolnych – od
przedszkola do szkół wyższych, jak również w naszych mediach drukowanych i elektronicznych.
Od kiedy liderów narodowych, takich jak Bob Dole i Patrick Buchanan oszkalowano nazywając
ich antysemitami i fanatykami, współcześni autorzy już nie boją się dyskutować o prawdzie
odnośnie holokaustycznego dogmatu. Każdy z nas powinien być wdzięczny Benowi Weintraub
za pokazanie prawdy o tym jak holokaustyczny dogmat wykorzystano do ustawienia
Amerykanów w niewoli, zwłaszcza amerykańskich chrześcijan.
. . . To z czym mamy do czynienia w rzezi Czeczenów i wcześniej szyickich muzułmanów i
irackich plemion na północy, a wcześniej, ludobójstwie popełnionym w Bośni, a wcześniej w
Afganistanie jest to, że można go powtórzyć na wierzących chrześcijanach, jeśli informacje

zawarte w tym tekście nie zostaną szeroko rozpowszechnione i wystarczająco przejrzane przez
ludzi dobrej woli i dobrej wiary, niezależnie od wyznania.
Holokaustyczny dogmat judaizmu: Dwa przełomowe wydarzenia XX wieku
uważane przez żydowskich myślicieli za najważniejsze od zniszczenia świątyni
w 70 AD
grafika tutaj: http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Holocaust-Dogma.pdf

Są to holokaust 1939-1845 i ustanowienie państwa Izrael w 1948 – zdaniem Żydowskiego
elementarza – Pytania i odpowiedzi o żydowskiej wierze i kulturze [The Jewish Primer—
Questions and Answers on Jewish Faith and Culture] rabina Shmuela Himelsteina.[1]
Spójrzmy na s. 214, ostatni wpis w książce rabina Blecha Tajemnice hebrajskich słów
[The Secrets of Hebrew Words], bardzo krótki Proroctwa i przewidywania: ostateczne
odkupienie [Prophecies and Predictions: The Final Redemption]. Ta strona ma nagłówek –
hebrajską frazę TaShuVU co oznacza "powrócicie". W trzecim akapicie czytamy: "Hebrajskie
słowo dla 'powrócicie' (TaShuVU), wydaje się być napisane niepoprawnie.
Gramatycznie wymaga jeszcze jednego (vav). Powinno być (TaShUVU)".
Pisze dalej:
Dlaczego brakuje litery (vav) oznaczającej 67 (bez 'vav') to jest przepowiednia dla narodu
żydowskiego o ostatecznym powrocie do ojczyzny. W liczbach wynosi 708: (tav) = 400, (shin) =
300, (vet) = 2, (vav) = 6. Kiedy piszemy rok, ignorujemy millenia.
W 1948 na świeckim kalendarzu, byliśmy świadkami cudu żydowskiego powrotu do Izraela. W
hebrajskim kalendarzu był to rok 5708. Był to rok przepowiedziany przez niepełne słowo
(TaShuVU), powrócicie. Wróciliśmy bez 6 – najważniejsze 6.000.000 ludzi którzy zginęli w
czasie holokaustu.
Ale spełnienie przepowiedni powrotu dokładnie w roku ustalonym przez gematrię (TaShuVU)
daje nam pełną nadzieję, że słowa proroków o ostatecznym odkupieniu sprawdzą się także.
Takie są końcowe słowa książki rabina Blecha. Przez 30 lat kierował Young Israel [Młody Izrael]
z Oceanside, Nowy Jork. Jednocześnie rabin Arthur Hertzberg kierował Temple Emanuel
[Świątynia Emanuel] w Englewood, New Jersey. Według mnie ci rabini starannie wymyślili
proroctwo i swoją doktrynę, jakiej muszą uczyć "prorocy" by być wiarygodnymi.
__________________________________________________________________________
[1] Facts on File Inc., 460 Park Ave., S, Nowy Jork, NY 10016, 1990.

Nie tylko gematria jest strasznym zabobonem funkcjonującym w kabalistycznych kręgach razem
z numerologią, ale władza trzymana dzisiaj przez Zydów w złotej erze XX wieku czyni
myślących ludzi takich jak Grace Halsell, autorkę Proroctwo i polityka: wojowniczy ewangeliści
na drodze do wojny nuklearnej [Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to
Nuclear War], [1] bardzo świadomymi marszu bojowniczych ewangelistów drogą do wojny
nuklearnej z pełnym zamiarem "wykreowania" armageddonu żeby spełnić proroctwo i wpuścić
Mesjasza.
Kim jest Mesjasz? Znowu nie widzimy kompatybilności między judaizmem i chrześcijaństwem.
Żydzi uważają Jezusa Chrystusa za fałszywego Mesjasza. Na s. 182 rabin Blech mówi, że rolą
nadchodzącego Mesjasza Judy będzie "zmuszenie narodów z czterech stron świata do uznania

4-literowego imienia Boga". Pomyślmy o konsekwencjach użycia słów "zmuszenie narodów do
uznania 'YHVH'"!
Pod koniec XX wieku świat wydaje się podążać do konfrontacji między tradycyjnym judaizmem
w sojuszu z syjonistycznymi chrześcijanami przeciwko resztce powszechnej wiary katolickiej, że
Jezus Chrystus przyszedł i odszedł, i że odkupił nas duchowo i nigdy nie powiedział że wróci by
założyć materialne, ziemskie królestwo. Konflikt ten istnieje od 2.000 lat – faryzeusze kontra
Jezus Chrystus.
_______________________________________________________________________________
[1] Lawrence Hill & Co., 520 Riverside Ave., Westport,CT 06880.

Tajemnice rabina Benjamina Blecha
W jego książce Tajemnice hebrajskich słów [The Secrets of Hebrew Words] dokonaliśmy
zdumiewającego odkrycia o tym dokładnie jak, gdzie i dlaczego liczba sholokaustowanych
Żydów w Niemczech w latach 1933-1945 musi wynosić 6.000.000. . . nie mniej, nie więcej.
Blech pokazuje przez kabałę, że z powodu ważnego, nigdy nie zauważonego błędu
gramatycznego w hebrajskim piśmie, brakujące 6.000.000 było przepowiedziane czy
zaprorokowane przez ten umyślny błąd w pismach.
Pokazuje gdzie w zdaniu Kapł. 25:10: "każdy z was powróci do swej własności. . .", że
hebrajskie słowo TaShuVu jest napisane niepoprawnie i brakuje mu vav, której numerycznie
odpowiada 6.
A skoro ignoruje się tysiące [millenia], a zakłada się że Żyd konsultuje swój kalendarz, rok 5708,
albo 1948 na chrześcijańskim kalendarzu, był dokładnie rokiem założenia państwa Izrael, JEŚLI
weźmie się pod uwagę najważniejsze brakujące vav, albo 6 (z dodanymi tysiącami).
Ta kręta logika udowadnia rabinowi, że Bóg umyślnie źle napisał tę część pisma by uwzględnić
brakujące 6.000.000 ludzi. Ale zauważmy, w jego logice, że rok 708, albo suma całkowita liter
we frazie "powrócicie" jest dokładną datą założenia państwa Izrael w 1948.
Gdyby ta fraza była napisana niepoprawnie, z brakującą 6, nie byłaby to dokładna data, albo
byłoby to przepowiedziane błędnie. Ponieważ Bóg nigdy nie popełnia błędu, On umyślnie napisał to niepoprawnie bez vav, czy 6, żeby pokazać, że w tej dacie zabraknie 6. Ale nie mogę
pojąć jak Blech przeobraża brakujące 6 w 6 lat w 6.000.000. Ponieważ proroctwo się spełniło, to
Blech mocno wierzy, że prorocy mają również rację odnośnie Ostatecznego Odkupienia.
Co oznacza dla chrześcijanina to, że Żyd odrzuca jego przekonanie iż Jezus był Mesjaszem,
który raz na zawsze odkupił wszystkich grzeszników.
Ale co dokładnie rabin Blech ma na myśli mówiąc o Ostatecznym Odkupieniu? Może jakiś
wgląd na to czego oczekuje rabin Blech ujawnia pierwsza litera hebrajskiego alfabetu, na
s. 24 jego książki.
'Jeden' – ujawnia jedną najważniejszą prawdę judaizmu – że Bóg jest jeden. Trójca jest
odrzucona – Bóg nie jest trójką ani żadną inną liczbą.
Tłumacząc 'jeden' dalej, Blech mówi: "A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan
będzie jeden i jedno będzie Jego imię" (Zachariasz 14:9) Jeden Bóg przyjęty przez obrzezanie

Żyda w ósmym dniu po urodzeniu, będzie powszechnie uznawany w czterech końcach świata.
Loża B'nai B'rith celebruje to obrzezanie.
A ty, drogi chrześcijaninie, wydaje się, nie masz żadnej alternatywy, jak tylko porzucić wiarę w
Trójcę Przenajświętszą: Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo Żyd ma Jednego Boga, którym nie
jest Jezus. I wiesz co? Blech twierdzi dalej: "Na początku Bóg zobaczył że Izrael przyjmie Torę",
i "Z tego powodu, tylko z tego, Wszechmogący dokonał stworzenia". Czy Bóg Wszechmogący
w swojej mądrości stworzył świat tylko dla jednego narodu?
Czym jest kabalistyczna gematria?
Ta książka tłumaczy pochodzenie "brakujących 6.000.000"
Krótka definicja gematrii jest podana na początku tej książki, ale z uwagi na elementarną
różnicę między zachodnim i wschodnim procesem myślenia, który jest zasadniczo fundamentalną różnicą rasową w świadomości filozoficznej i tworzeniu języka, konieczne jest
poświęcenie strony ekspertowi w dziedzinie gematrii, rabinowi Yitzchakowi Ginsburghowi,
szefowi szkoły Yeshiva Od Yosef Chai w Izraelu. Urodzony w Missouri w 1944, Ginsburgh
otrzymał MA w matematyce w Belfer Graduate School of Science w Nowym Jorku w 1965,
natychmiast emigrował do Izraela i teraz mieszka poza Tel Awiwem.
Z książki rabina The Alef-Beit, z Apendiksu dowiadujemy się, że "gematria," "wypełnienie", i
"systemy substytucji" to jeden temat. [1]
Krótko mówiąc, rabin mówi, że w hebrajskim każda litera ma wartość numeryczną (tabela tych
wartości w Apendyksie tej książki). Mówi: "Gematria to obliczanie równowartości liczbowej liter,
słów albo wyrażeń, i dzięki temu dostajemy wgląd w interrelacje różnych koncepcji". Mówi dalej:
Założeniem tej metody jest to, że równowartość numeryczna nie jest przypadkowa.
Ponieważ świat został stworzony "słowem" Boga, to każda litera reprezentuje inną siłę
twórczą. Dlatego numeryczna równowartość dwóch słów ujawnia wewnętrzne
połączenie między potencjałami twórczymi każdego. . . są 3 sposoby obliczania
równowartości poszczególnych liter: absolutny, porządkowy i zredukowany. A w dodatku
jest jeszcze integralna wartość zredukowana. . .
Przeczytaj kilka stron od 340 do 344 by zrozumieć jakie rozumowanie wchodzi w rabiniczne
proroctwo i dogmat. Zakręci ci się w głowie od alternatywnych liczb i kombinacji dostępnych by
dotrzeć do Umysłu Boga interpretowanych przez tych matematycznych "magików".
_______________________________________________________________________
[1] Jason Aronson Inc., Livingston St., Northvale, NJ,1991, s. 340.

Krótko, zauważmy co Ginsburgh ma do powiedzenia o literze Shin.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szin_%28litera%29
Nazywa się wieczny płomień i jest i nie jest jednocześnie nazywana węglem i płomieniem,
niezmiennym, a jednocześnie zmiennym. . . albo paradoksem. Ale nas interesuje to, że wieczny
płomień jest w Yad Vashem, Muzeum Holokaustu na Wzgórzu Pamięci w Izraelu.
Według rabina Ginsburgha, litera Shin: ma 3 "głowy" co widać w jej hebrajskiej pisowni. Ale w
przyszłości dodana do niej zostanie czwarta głowa, która ujawni istotę samego węgla i
odpowiada miłości ziemi Izraela, i "jak nauczają nasi mędrcy, ziemia Izraela w przyszłości
zostanie poszerzona by włączyć wszystkie ziemie świata". [1] Przeczytaj to zdanie jeszcze raz i

dokładnie. Rabin Ginsburgh nie mówi jak czy dlaczego Shin nagle dostaje czwartą głowę. On
tylko mówi co będzie oznaczać czwarta głowa kiedy już się tam pokaże.
Natomiast wszelkie protesty, jak powiedział Szekspir – "kto protestuje za bardzo" – wizje o
ziemi rabinów są powiedziane tu prosto i każdy może o nich czytać.
W Apendyksie tej książki, poszukaj rysunku okultystycznej figury Tajemnicy Babilonu jako
symbolicznej liczby kobiety trzymającej nad głową, jak żagiew, literę Shin. Opis tej symbolicznej
figury jest w Inquire Within, londyńskim liderze Loży Złotego Świtu [Golden Dawn Lodge], albo
Gwieździe Porannej [Morning Star (Stella Matutina)]. [2] Oryginalny rysunek znajduje się w
Przeglądzie międzynarodowych tajnych stowarzyszeń [The Review of the International Secret
Societies], lipiec 1929, Francja.
________________________________________________________________________________
[1] Ibid., s. 311.
[2] Świetlni nosiciele/posiadacze ciemności [Light Bearers of Darkness], s. 106-107.

Hebrajska litera Vav której wartość liczbowa = 6
Według rabina Yitzchaka Ginsburgha w The Alef-beit: żydowska myśl ujawniona w hebrajskich
literach, litera vav, na okładce tej książki, wynosi 6. W Zohar, jednej ze świętych ksiąg Żydów,
czytamy: "On stworzył szóstkę/sześć", co Ginsburgh równa z sześcioma dniami tworzenia i
sześciu krańcami przestrzeni / miejsca oznaczonymi przez lulav i etrog potrząsającym Sukot,
jak uczy kabała.
Tajemnica słowa prawda leży w trójkącie 6, mówi, i dlatego litera vav znana jest jako "litera
prawdy". W pierwszym słowie Tworzenia [Creation] w Zohar, Ginsburgh mówi, że Alef, albo
pierwsza litera, oznacza 1.000. Pamiętajmy o symbolizmie liczby 6 kiedy przypomnimy sobie,
że liczba stóp2 w Holu Pamięci wynosiła 6.000, tak jak liczba ręcznie namalowanych przez
dzieci płytek. Prawdę mówiąc, liczba 6 jest wszędzie.
Jeszcze więcej dowodów na to, że Muzeum Holokustu jest żydowską Świątynią Baala w
przebraniu jest na s. 105 jego dyskusji o vav, rabin mówi, że werbalna Tora zbudowana jest na
6 nakazach Mishna. Tak mówi o 6:
Doskonała struktura 6 (jak w formie Magen David, zewnętrzna powierzchnia której 6
"skrzydeł" jest równa, a zatem rozwija się w powierzchnię wewnętrznego sześcioboku),
odzwierciedlonego przez 6 nakazów Mishna, znajduje swoje źródło w wymiarach Tablicy
danej Mojżeszowi na Synaju. Były to kostki o wymiarach 6 szerokości dłoni w każdym
kierunku. "Wyryjcie je [słowa Tory] na tablicy swojego serca".
Inne znaczenie sześcioboku jest na s. 223 książki Budge'a Amulety i zabobony [Amulets and
Superstitions] w rozdziale Hebrajskie amulety [Hebrew Amulets]. Uważa się go za potężną
formułę, albo tzw. Tarczę Salomona przed pożarem. Wybuchł pożar między Izraelitami, którzy
wtedy wołali o Tarczę Salomona by chroniła ich przed ogniem. Jak wiemy, mimo że określenie
"holokaust" oznacza "ofiarę całopalną", Żydzi byli rzekomo gazowani na śmierć, a nie paleni.
Pośrodku tarczy są hebrajskie litery tworzące Adonai, albo takie samo imię Boga jak zawarte w
magicznym amulecie 5 x 5 kwadratów na froncie Muzeum Holokaustu.
Inne magiczne litery w pięcioboku mogą być takie które błagają o świętość i uwolnienie.
Kwadrat 5 x 5 może zawierać hebrajskie słowo Elohim, kolejne imię Boga.

Światowy Kongres Żydów założony mniej więcej w tym samym czasie co ONZ w 1945, w 1948
zdobył specjalny status doradczy w ONZ. Już 3 lata po tym kiedy zdrajca Alger Hiss i Harry
Dexter White założyli ONZ w 1945, Światowy Kongres Żydów karmił tego infanta nad kołyską.
Eleanor Roosevelt i Dean Acheson, dwoje kolejnych zdrajców, założyli w ONZ Przymierze Praw
Człowieka.
Oprócz najważniejszego faktu, że podsekretarz ONZ kontroluje wszystkie decyzje militarne, w
początkowym okresie ONZ mieliśmy Alfreda G Katzina zajmującego się rekrutacją personelu
ONZ. A zatem żadna z tych organizacji czy budynków wznoszonych na całym świecie nie są
przypadkowymi naroślami jak wino rozlane na przyjęciu, a planowanymi i organizowanymi
zgodnie z Protokołami mędrców Syjonu. David Lillienthal z Tennessee Valley Project i
wcześniej szef Komisji Energii Atomowej powiedział, że przeznaczeniem Żyda jest
wprowadzenie ludzkości do powszechnego braterstwa pod jednym rządem światowym. [1]
_________________________________________________________________________
[1] C H Chesterton, Nowi nieszczęśliwi panowie [The New Unhappy Lords], s. 214.

Dlaczego napisano tę monografię:
Magiczna kabalistyczna liczba 6.000.000
Prof. W D Rubenstein z Australii szczerze potwierdził w 1979: "Jeśli da się wykazać, że
holokaust jest syjonistycznym mitem, upadnie najsilniejsza ze wszystkich broni w
propagandowym arsenale Izraela". [1]
Ten autor zamierza udowodnić, że liczba 6.000.000 jest kabalistyczną, magiczną, symboliczną
liczbą – wytworem rabinów wierzących w gematrię i numerologię, zarówno kabały jak i
żydowskiej magii.
Numerologia (dobrym przykładem jest astrologia) zwłaszcza w jej aspekcie
wróżbiarskim, na wiele sposobów, jest typową pseudonauką. Oparta na liczbach ma
nieograniczoną złożoność angażowania pomysłowości i kreatywności jego zwolennika,
bez obciążania go koniecznością uprawomocnienia czy sprawdzenia. . . jej czystość i
jakość "tabula rasa" pozwalają na jeden maksymalny zakres widzenia tego co chce się
zobaczyć, z połączeniem tego co chce się połączyć, by zapewnić co najmniej
nieograniczone źródła. . . [spekulacji]
John Paulos, Nieumiejętność liczenia [Innumeracy]
To musi być liczba 6, bo ona spełnia proroctwo, jak tłumaczy rabin Blech na ostatniej stronie
książki. [2] Są równie przekonywające powody użycia liczby 6, ale literatura jest olbrzymia i
pokażemy jedynie jej cel w magii, kabalistyczny mistycyzm powszechny w żydowskim sposobie
myślenia. Spójrz na ostatnie strony książki Szyja Alicji [Alice's Neck] profesor sztuki z Barnard
College – Barbary Novak, w której bohaterka która próbowała popełnić samobójstwo, wychodzi
ze szpitala i udaje się do Biblioteki Widener na Harwardzie, gdzie poszukuje jakieś mity, które
zmusiły ją do podziwiania magicznych 6.000.000.
. . . z książki o mitach dowiedziała się, że Adam, jak mówią kabaliści, "był tak duży jak świat", a
także "zawierał w sobie wszystkie dusze wszystkich istot ludzkich jakie kiedykolwiek istniały – a
mianowicie 6.000.000". Znowu kabalistyczna magiczna liczba, starożytna suma, którą tylko
trzeba było 10-krotnie powiększyć by uzyskać 6.000.000.

_________________________________________________________________________
[1] "Holokaust: wysłuchajmy obu stron" [The Holocaust: Let's Hear Both Sides], Komitet dla Otwartej
Debaty o Hoolokauście [Committee for Open Debate on the Holocaust], P O Box 931089, Los Angeles,
CA 90093.

[2] "Tajemnice hebrajskich słów" [Secrets of Hebrew Words], Jason Aronson Inc., Livingston St.,
Northvale, NJ, 1991, s. 215.

Szef Izraelskiego Instytutu Wydawnictw Talmudycznych [Israel Institute for Talmudic
Publications] w Jerozolimie, rabin Adin Steinsalz, mówi:
Świętość Biblii jest w samych literach tekstu. Oczywiście, to czyni różnicę w odniesieniu
do badania tych ksiąg, co wykazała tradycja. Każda litera i znak w Biblii jest
umieszczony jako Boska tajemnica czekająca na ujawnienie; kombinacje liter w słowa i
zdania są, oczywiście, sposobem przekazywania ich znaczenia, ale może to być również
wtórne znaczenie. Można dokonywać różnego rodzaju kombinacji, na różnych
poziomach, i uzyskać 600.000 możliwych rewelacji. Jak powiedział Ramban, cała Tora
literuje imiona Boga; jest to lista Jego imion, z których bardzo mało ma jakieś znaczenie
dla nas. Jest to jak tajny kod o nieskończonej liczbie możliwych interpretacji, bajka w
bajce. Każda z nich jest tak samo ważna i święta. [2]
Na s. 350 wyjaśnia, że Tora zawiera 613 przykazań.
Na s. 102 Aktualne pytania żydowskie; aktualne odpowiedzi rabiniczne [Timely Jewish
Questions; Timely Rabbinic Answers] rabin Jack S Cohen, założyciel krajowego think-tanka
rabinicznego, Orthodox Roundtable, odpowiada na pytanie: Czy jest jakiś halachiczny wymysł
który symbolicznie zamknie pewne części miasta by pozwolić nosić rzeczy w szabat? Czy taki
wymysł, znany jako eruv, można ustanowić w Los Angeles? Po tym jest 20 stron argumentu
rabinów używających liczbę 6.000.000 jako określoną liczbę dla ustanowienia takiego świętego
placu w mieście. Powinno się przeczytać te 20 stron, jeśli chce się zrozumieć dlaczego Jezus
Chrystus piorunował tradycję mędrców.
Więcej o fetyszu 600.000. W 1973 członkowie Żydowskiej Ligi Obrony (JDL) zajęli biura
Światowej Rady Kościołów i zażądali przekazania grupom działaczy żydowskich kwoty
$600.000. The Washington State Lottery publikuje dziennik loteryjny The Winning Beat. W
styczniu 1990 na pierwszej stronie tej szmaty był nagłówek: "Gracze reagują na losowanie
$600.000" [Players react to $600,000 drawing], a współgospodarz KIN-TV Evening Show,
Penny LeGate, ma na sobie kostium ze złotymi 6-kątnymi gwiazdami i czerwonymi kwadratami.
Cały biznes loterii który dokonał inwazji na Amerykę opiera się na kabalistycznej magii takiej jak
lustro i magiczny kwadrat z 9 kwadratów.
_________________________________________________________________________
[1] s. 226.
[2] Długa krótsza droga [The Long Shorter Way], Jason Aronson Inc., Livingston St., Northvale, NJ, 1988,
s. 146-147.
Istnieje dziedzina wiedzy zwana 'theomatics'*, badająca liczby w sposób odnoszący się do 'theo' albo
boga.
*połączenie greckiego słowa theo - Bóg z matematyką = liczby / matematyka Boga
http://www.biblecode.com/whatis.html

Pitagorasowi, greckiemu matematykowi i członkowi tajnych stowarzyszeń [hermetyka] od boga
Hermesa, przypisuje się jądro z którego powstało wiele sekt świętych liczb. Książka Teologia
arytmetyki: o symbolizmie matematycznym i kosmologicznym pierwszych 10 liczb [The
Theology of Arithmetic: On the Mystical, Mathematical and Cosmological Symbolism of the First
Ten Numbers] [1], 6 nazywa "pierwszą idealną liczbą" [O 'hexad' (po łacinie liczba 6)
Anatoliusza = On the Hexad from Anatolius]. Dlaczego? Bo powstaje z pierwszych liczb
parzystych i nieparzystych, męskich i żeńskich, i dlatego jest "obojnacka". . .!

Dla tych, którzy nie mają wiedzy o masonach, to trudne, ale takie rozumowanie jest w ryzach
ksiąg i w życiu ludzi. Dalej, w O dekadzie [On the Dekad] widzimy, że liczba 10 nazywana była
wszystkim, bo wszystkie liczby pochodzą od i wracają do dekady.
"Wiek '6'", Rozdział V książki Mary Relfe Kiedy twój pieniądz słabnie, pojawia się system "666"
[When Your Money Fails the "666" System is here] [2] mówi, że liczba człowieka w Piśmie jest
6.
Ta książka daje setki współczesnych przypadków użycia liczby 6 albo jej sześcianu albo
wielokrotności. Faryzeusze, uważając się za członków wybranego narodu bo pochodzili od
Abrahama, przez Jezusa nazywani byli "żmijami" i "plemieniem żmijowym" (Mateusz 23:33). Ale
warto zauważyć, że z lędźwi Abrahama nie pochodził tylko jeden naród, nie bardziej niż to iż
Noe miał tylko jednego syna. [3] Chrystus nie miał takiego kultu liczb i specyficznie nakazywał
pokonywać strach MIŁOŚCIĄ. W Ojcu kłamstw [Father of Lies] [4] Warren Weston mówi:
"Postawa judaizmu wobec chrześcijaństwa jest tak samo wroga dzisiaj jak 1.900 lat temu".
Prawdziwa postawa chrześcijan wobec judaizmu jest opisana przez holenderskiego teologa XX
wieku H de Vries de Heeklingena, który powiedział: "Czy ludzie nigdy nie pojmą tego że judaizm
i chrześcijaństwo są na przeciwnych biegunach? Przeciwstawność tych dwu systemów jest tak
radykalna jak w czasach Jezusa Chrystusa". Faryzeusze, uważając się za członków wybranego
narodu bo pochodzili od Abrahama, przez Jezusa nazywani byli "żmijami" i "plemieniem
żmijowym" (Mateusz 23:33). Przez to nawiązywał do falicznego boga żydowskiej magii albo
żmijowego systemu kundalini – siły seksu świętej dla Freuda, Junga i innych.
_________________________________________________________________________
[1] Phanes Press, 1988.
[2] PO Box 4038, Montgomery, AL 36104, 1981, s. 130.
[3] Widzisz kto jest Ezaw-Edom? [See Who is Esau-Edom?], Charles Weisman.
[4] Nie ma daty ani wydawcy, sprzed ok. 50 lat. Dostępna z Sons of Liberty, P O Box 214, Metairie, LA
70004.

Magiczna kabalistyczna liczba zwiększona 10-krotnie: 6.000.000
Według kabały [1], albo otrzymanej przez rabinów interpretacji Pisma literami alfabetu i przypisanymi im liczbami, pierwotna liczba wszystkich dusz na świecie wynosiła 600.000. Człowiek
pierwotny, albo arcytypowy, albo niebiański człowiek to Dziesięć Sepiroth [Ten Sepiroth].
Dlatego, jak zauważyła Barbara Novak w książce Szyja Alicji [2], skoro pierwotny człowiek,
600.000, zostanie pomnożony 10-krotnie, staje się 6.000.000 – magiczną kabalistyczną liczbą.
Barbara Novak nie jest "mętnym" profesorem. Była w bractwie Fullbrighta i Guggenheima i
naucza sztuki w Ivy League Barnard College naprzeciwko budynku Federalnych Rezerw w
Nowym Jorku. Jej książka Natura i kultura: amerykański pejzaż i obrazy [Nature and Culture:
American Landscape and Painting] dostała nominację do American Book Award i cytowano ją w
przeglądzie książek w The New York Times jako jedną z najlepszych 10 książek z lat 1980.
Jej książka Szyja Alicji opisuje Żydówkę zmagającą się z miłością do Żyda i do Niemca, obaj
mówili iż ją kochają. Męczą ją także sprzeczne przekonania kabalistów i jej własna logika.
Holokaust pojawia się w jej dylemacie na ostatnich 8 stronach książki, kiedy usiłuje popełnić
samobójstwo, a ostatnia strona książki zostawia nas z problemem, bo obaj jej kochankowie,
Niemiec i Żyd, nadal chcą ją jako pannę młodą i zabrać ją do domu ze szpitala. Nie wiemy
jakiego dokonała wyboru. Na s. 263 dowiadujemy się, że pierwotne dusze na Górze Synaj
liczyły 600.000 – jedna dla każdego znaczenia Tory! Do problemu Alicja wnosi księgę
Apokalipsy i liczbę 7, która według niej oznacza relacje między Starym i Nowym Testamentem.

Wszystkie 'siódemki' z Tory oczekiwały 'siódemek' z Apokalipsy, co według niej było
holokaustem nuklearnym – wszystko przepowiedziane w umyśle Boga, żeby wszystko wróciło
do nicości. Bohaterka powieści próbuje rozwiązać swój dylemat seansem, co pozwoli jej
usłyszeć mówiących zmarłych. Ale zamiast tego mdleje i to prowadzi do samobójstwa, kiedy
podrzyna sobie nadgarstki by pozbyć się żydowskiej krwi, by stać się "czystą" dla niemieckiego
kochanka! W końcu straszna opowieść o naprawdę męczonych umysłach z powodu, według
mnie, zabobonnych wierzeń w kabale.

_________________________________________________________________________
[1] Wallis Budge, Amulety i zabobony [Amulets and Superstitions], Dover unabridged edition of the
original 1930 Oxford University Press, 1978, s.368.
[2] Ticknor and Fields, Nowy Jork, 1987, s. 226, 261, 263.

Kabalistyczny symbolizm Żydów albo lewantyńskiego umysłu trzeba traktować bardzo
poważnie, albo nigdy nie zrozumie się ich poglądów na kulturę chrześcijańską. Jako przykład
tego rodzaju myślenia, zobaczmy Apendyks tej książki – artykuł Martina H Glenna, byłego
gubernatora Nowego Jorku, który napisał w The American Hebrew (31.10. 1919 – proszę
jeszcze raz przeczytać tę datę) że "6.000.000 mężczyzn i kobiet umiera z braku rzeczy
koniecznych do życia. . . chleba. . . w tym grożącym ludziom holokauście". Albo tych 6.000.000
zmarło wtedy, w 1919, z głodu, albo zmarło od gazowania w 1933, ale nie można mieć tego w
obie strony, wszędzie i na wiele sposobów. . . a może w żaden.
Dr Gordon Ginn, teolog, autor książki Mocne złudzenie [Strong Delusion] [1] na s. 26 wyciąga
najbardziej interesujący wniosek:
To może nawet wydawać się możliwe, żeby żydowscy eksperci wykorzystali liczbę
600.000 i pomnożyli ją przez 10, żeby otrzymać 6.000.000. Rzymski historyk Tacyt
powiedział, że 600.000 to liczba Żydów jaka zginęła w rzymskim zniszczeniu Jerozolimy
w 70 AD.
Ta obseerwacja dr Ginna z 1992 potwierdza niezależne badania tego autora, że istnieje
kabalistyczna praktyka 10-krotnych liczb, bo liczba niebiańskiego człowieka jest 10 Sepiroth.

________________________________________________________________________
[1] Smyrna, P O Box 541, Fortuna, CA 95540, 1992.

"Droga do świętości polega na kwestionowaniu wszystkiego"
M Scott Peck, Droga mniej uczęszczana [The Road Less Traveled]
W 1980, żydowscy i chrześcijańscy uczeni spotkali się na kampusie Bloomington w celu
przedyskutowania kwestii Myslenia o holokauście [Thinking About the Holocaust]. Raport
komitetu doszedł do wniosku, że historia według Elie Wiesela w książce Mit, symbol i
rzeczywistość [Myth, Symbol and Reality] to pamięć albo pamiętanie. Ta skłonność niewątpliwej
historii Żyda do włączenia Dnia Pamięci w nowe kalendarze na całym świecie i stopniowe a
postępujące wykluczanie chrześcijańskich świąt takich jak listopadowe święta Dziękczynienia,
Dzień Weterana czy Dzień Wszystkich Świętych z europejskich kalendarzy. Uczestnicy zgodzili
się na konieczność "mówienia i pamiętania".
W przeciwieństwie do tego żydowskiego pojmowania historii, zachodnia koncepcja polega na
dokumentowaniu, jeśli w ogóle możliwe. Oznacza to korzystanie z pamiętników, czasopism,
dyrektyw państwowych, metryk urodzenia, zapisów imigracyjnych itd. W rzeczywistości
zachodnie prawo specyficznie podejrzewa dokładność ludzkiej pamięci i stosuje dwie główne
procedury sądowe:

1. składanie przysięgi na Biblię iż mówi się prawdę
2.pozwolenie na krzyżowe pytania odnośnie zeznania świadka.
Jest całkowicie nie do pomyślenia w sądach cywilizacji chrześcijańskiej by zakładać, że świadek
ma dobrą pamięć, czy że mówi prawdę. W następstwie tego europejskie sądy wykluczały
Żydów jako świadków sądowych z powodu ich rytualnej Kol Nidre, corocznej ceremonii w której
uczestniczą wszyscy Żydzi, kiedy odżegnują się od wszelkich przysiąg jakie złożą w
nadchodzącym roku. Dlatego bezskuteczne jest zaprzysiężenie Żyda na jurora albo świadka.
I dlatego tak samo nie można polegać na pamięci Żyda odnośnie holokaustu.
Gdyby to nie było tak tragiczne, łącznie z kalumniami i miliardami dolarów oszukańczych
"odszkodowań" wyciąganych od represjonowanego narodu (Niemcy) i wpajania winy opartej na
kłamstwach, w przyszłe pokolenia za niepopełnione przez nich zbrodnie, byłoby śmieszne
zauważyć, że liczba "ocalonych" z holokaustu wzrasta z każdym dniem.
W kategoriach upodobania Wiesela do pamięci, byłoby najbardziej korzystne zbadanie
starożytnych bajek i folkloru żydowskiego narodu, w opowiadaniu których specjalizuje się p.
Wiesel. O fetorze i palących się ciałach w piecach Kartaginy jaskrawo opowiada francuski
historyk Gustave Flaubert w Salammbo.[1]
Biblia potępia kult Baala i Molocha, choć Talmud Babiloński z którego korzystają współcześni
Żydzi tacy jak Herman Wouk pozwala na składanie w ofierze dzieci. Co roku z amerykańskich
ulic znika ponad 50.000 dzieci. Departamenty policji nawet nie korzystają z komputerów by
odnotowywać ich zniknięcie. Drobne kradzieże tak, bo to pieniądze, ale nie dzieci. Przez
nowych żydowskich administratorów rządowych świata wydają się być traktowane jak jednostki
numeryczne i gojowskie bydło nie zasługujące na wyjaśnianie.
Szeroko uznawana opinia, że wszelkie wątpliwości na temat panującego poglądu
odnośnie "holokaustu" i 6.000.000 należy traktować, od samego początku, jako wyraz
złej i nieludzkiej opinii, i jeśli możliwe zakazać. . . jest absolutnie nie do przyjęcia, i
rzeczywiście należy go odrzucić jako atak na zasadę wolności naukowej. . . Podnoszone
przez rewizjonistów kwestie o wiarygodności świadków, wartość dokumentów jako
dowodów, wykonalność techniczną pewnych operacji, wiarygodność szacunków
statystycznych, i znaczenie okoliczności są nie tylko dopuszczalne, ale z przyczyn
naukowych nieuniknione.
Ponadto, każda próba tłumienia argumentów [rewizjonistów] i dowodów przez
ignorowanie ich czy zakazywanie, musi zostać uznana za bezprawną. [2]
_________________________________________________________________________
[1] Elizabeth Dilling, Żydowska religia: jej wpływ na współczesność [The Jewish Religion: Its Influence
Today], Noontide Press, 1983, s. 51.
[2] Dr Ernest Nolte (profesor, Free University, Berlin), Punkty sporne: obecne i przyszłe kontrowersje na
temat narodowego socjalizmu [Points of Contention: Current and Future Controversies About National
Socialism], Propylaen, 1993.

Kwestionować czy nie: oto jest pytanie
Od łaciny, z której my na zachodzie tak wiele zaczerpnęliśmy do naszego prawa, pochodzi
rzeczownik odsłowny często z przedrostkiem "to", oznaczający nieokreślony stan istnienia taki
jak "to be" [być], zwany bezokolicznikiem. "To question" [pytać, kwestionować] jest
charakterystycznym zachodnim bezokolicznikiem, bo jest podstawą zarówno nauki i
laboratorium, jak i prawa i procedury sądowej zachodu.

Adwokat na sali sądowej przepytuje świadków, wcześniej zaprzysiężonych albo składających
przysięgę na Biblię by mówili prawdę. Celem śledztwa nie jest tylko ustalenie ważności
dowodów czy pamięci świadków, ale ochrona oskarżonego, którego zachodnie prawo uważa za
niewinnego do czasu udowodnienia mu winy na procesie z udziałem ławy przysięgłych. Żeby
zaakceptować bez wątpliwości, oskarżać bez dowodów, nękać bez dowodów, kłamać bezkarnie
(w prawie zachodnim jest sroga kara za kłamstwo zwane krzywoprzysięstwem [1]), na
zachodzie było nie do pomyślenia, aż sąd i system sprawiedliwości został całkowicie
zinfiltrowany przez żydowskich prawników.
W przypadku holokaustu, nie ma ciał, nie udowadnia się ich liczby, nie akceptuje się metody
zabijania, nie ma takich miejsc, a świadkowie są niewiarygodni. Niemniej jednak, pomimo
rewizjonistycznych badań prowadzonych przez największych naukowców i badaczy zachodu,
którzy ryzykowali wszystko co możliwe dla dobra potwierdzenia prawdy, mówienie, pamiętanie i
fabularyzacja o holokauście są kontynuowane, nietknięte faktami. Dlaczego?
Bo taki jest żydowski dogmat religijny czy doktryna, i kwestionowanie jej czyni człowieka
heretykiem i przedmiotem prześladowań, bo prawa wielu krajów zachodnich są całkowicie pod
kontrolą żydowskiego portfela, prasy i licznych praktykujących prawników i mianowanych
sędziów. Żeby zamaskować fakt dogmatu o holokauście, nie nazywa się tego "herezją", jaką
jest, ale "negowaniem holokaustu", albo nie uznawaniem rzekomej prawdy.
_________________________________________________________________________
[1] W stuleciach przed rewolucją francuską, która po raz pierwszy w historii uczyniła Żydów obywatelami
europejskiego kraju, Żydom nie wolno było świadczyć w sądzie z powodu ich religijnego praktykowania
Kol Nidre.

"Poprawność polityczna" jest wyrażeniem terrorystycznym, które zastąpiło prostą
sprawiedliwość, albo prawdę, albo fałsz. Nie wolno tego kwestionować! Nie wolno mówić takich
rzeczy! Kto to mówi? Dlaczego nie? Nie ma żadnej wolności ani swobody bez prawa
kwestionowania czegokolwiek.
Około 1983 w Kanadzie rozpoczął się słynny trwający 10 lat proces artysty Ernsta Zundela.
Oskarżono go o "publikowanie fałszywych informacji" w książce zatytułowanej Czy naprawdę
zginęło 6.000.000? [Did Six Million Really Die?] Zauważmy, tytuł jest pytaniem. Nie mówił nawet
iż oni nie zginęli, ale pytał czy zginęli. To małe słowo jest kamieniem węgielnym
sprawiedliwości. Jeśli. . . to wtedy . . . jeśli nie. . . to wtedy . . .
Najgroźniejsze dla wolności jest to, że procesy rozpoczynały się od tzw. ogłoszenia sądowego,
które mówiło członkom ławy i sądowi, że sprawą nie był holokaust, ale on musi zostać
akceptowany jako fakt historyczny, i że jedyną sprawą było tutaj czy p. Zundel publikował
"fałszywe informacje" czy nie.
Najmądrzejszy i najodważniejszy kanadyjski adwokat XX wieku, Douglas Christie, BA, LLB,
nie boi się bronić osób o niepopularnych poglądach, albo opinii niepoprawnych politycznie. Jest
oddanym katolikiem, i dzięki temu wierzy w absolutne wartości nauczane przez
chrześcijaństwo. Uważa, że jedną z najważniejszych wartości w społeczeństwie jest swoboda
debaty – myślenia, mówienia i pisania – o poglądach, bez obawy o zemstę w formie zarzutów
prawnych, czy bardziej subtelnych form nękania. W podsumowaniu na procesie Zundela w roku
1985 powiedział członkom ławy przysięgłych:
Jeśli to społeczeństwo szanuje wolność, tak jak robili to mężczyźni i kobiety w
przeszłości, to wy i ja musimy wyraźnie stwierdzić, że prawda obroni się sama. W
wolnym społeczeństwie nie musimy mieć lepszej ochrony, bo moja opinia i wasza, że
powinniście mieć swobodę wypowiadania się i ja powinienem mieć swobodę

wypowiedzi, i że żaden sąd nie musi decydować kto ma rację, a kto jej nie ma. . .
Kwestionowanie nigdy nie powinno być anty-czymś. Dlaczego miałoby być? Myślenie
nie jest przeciwko nikomu. Myślenie i kwestionowanie jest wolnym prawem myślącej
istoty ludzkiej. [1]
_________________________________________________________________________
[1] Douglas Christie, "Proces Zundela i wolność wypowiedzi" [The Zundel Trial & Free Speech], C-FAR
Canadian Issues Series, 13, Citizens for Foreign Aid Reform, Inc., Box 332, Rexdale, Ontario M9W 5L3,
Kanada, s. 5.

Na drzwiach biura tego adwokata nie ma żadnych eleganckich brązowych szyldów, ani nie jest
nim pomieszczenie w 'penthouse' [ang. droga nadbudówka nad najwyższym piętrem]. Nic tylko
była stacja, nie większa niż twój gabinet, na rogu w dzielnicy prawników Victoria. Ale jego umysł
i dusza górują nad pretensjonalnymi biurami wznoszącymi się w drapaczach chmur obok jego
1-pokojowego biura skarłowaciałego przez ich wielkość. Duży to niekoniecznie mądry, a bardzo
często nieodpowiedni duchowo.
Mistrzowskie sądowe argumenty i przesłuchanie świadków przez Christiego w sprawie Zundela
rozpoczęły się na serio w pamiętnym roku 1984 i rozpoczęły proces w 1985. Po 10 latach
skazań i apelacji, 27 sierpnia 1992, decyzją kanadyjskiego Sądu Najwyższego 4:3, sekcja 181
Kodeksu Karnego została uznana za niekonstytucyjną. Było to wspaniałe zwycięstwo narodu
kanadyjskiego i kochających wolność ludzi na całym świecie. Większość opinii Sądu
Najwyższego Kanady, które zachowały wolność wyrażania opinii została spisana przez sędzię
Beverly McLachlin. W podsumowaniu powiedziała:
Nie ma znaczenia treść komunikatu. Cel Karty Praw i Wolności, gwarancja swobodnej
wypowiedzi
jest pozwoleniem na wolność słowa w celu promowania prawdy,
uczestnictwa politycznego lub społecznego i samorealizacji. Ten cel rozciąga się do
propagowania przekonań mniejszości, które większość uważa za błędne lub fałszywe.
Kryterium fałszu nie spełnia koniecznej pewności, że ich wypowiedzi są nieuzasadnione,
biorąc pod uwagę to, że fałszywe oświadczenia mogą czasami mieć wartość i biorąc pod
uwagę trudności w jednoznacznym określeniu całkowitej fałszywości.
Kanadyjskiej Lidze Swobody Wypowiedzi [1] należy pogratulować, bo tak wiele ludzi, którzy
współpracowali z i publikowali Biuletyn Przyjaciół Wolności [Friends of Freedom Newsletter] w
obronie swobody wypowiedzi w Kanadzie z implikacjami dla światowej społeczności
kochających wolność ludzi. O amerykańskiej ACLU, założonej w 1920, Komisja Luska
Kongresu powiedziała w 1920 co następuje:
. . . zwolennik wszelkich ruchów wywrotowych, a jej propaganda jest szkodliwa dla
interesów państwa. Próbuje nie tylko chronić przestępczość, ale zachęca do ataków w
każdej formie na nasze instytucje. . . w umysłach niedoinformowanych ludzi stwarza
wrażenie, że nie-amerykańska jest ingerencja w działania tych, którzy chcą niszczyć
amerykańskie instytucje. [2]
Kierowana przez Żydów, pod przebraniem rozdziału doktryny kościoła od państwa, chce
pozbawić Amerykę jej chrześcijańskich fundamentów.
W przebraniu wolnej myśli stale eroduje z miejsc publicznych tylko chrześcijańskie symbole.
Krzyże usuwa się z cmentarzy, a w bibliotekach publicznych ich miejsce zajmuje żydowska
menorah. Obraz Chrystusa wychodzi ze szkół publicznych, a jego i obrazy Waszyngtona i
Lincolna zastępuje globalna flaga.

ACLU dopuściła się oszustw w sądzie i na opinii publicznej w 'małpim procesie' Scopesa w
1925 w Dayton, Tennessee. "Istnieją dowody na poparcie twierdzenia, że liderzy ACLU, razem
z różnymi krytykami chrześcijańskiej wiary biblijnej, zorganizowali proces Scopesa w jednym
celu. . . edukacji społeczeństwa w ewolucji". [3]
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82pi_proces]

__________________________________________________________________________
[1] P O Box 40143, Victoria, B.C., Kanada V8W 3N3.
[2] Lady Queenborough, Teokracja okultystyczna [Occult Theocracy], 1933, s. 627.
[3] Dr Robert E Kofahl, Handy Dandy Evolution Refuter, 1977, Creation- Science Research Center, Beta
Books, P O Box 23605, San Diego, CA 92123.

Wolność wypowiedzi: dlaczego jedne opinie toleruje się bardziej niż inne?
Problem o jaki tu chodzi jest dość prosty: Czy każda opinia, jakkolwiek niepopularna, a
nawet głupia, ma prawo do wysłuchania?. . . Jeśli wolność intelektualna, która bez
wątpienia była jedną z wyróżniających cech zachodniej cywilizacji, w ogóle coś zna-czy,
to oznacza, że każdy ma prawo do powiedzenia i opublikowania tego co uważa za
prawdę, jeśli tylko w jakiś niewątpliwy sposób nie szkodzi reszcie społeczeństwa. [1]
Według głównego doradcy prawnego Josepha W Mierzwy, i jego ośmiu współpracowników,
Legal Problem Solver [Rozwiązywanie problemów prawnych] w The Reader's Digest [2], pod
hasłem "swoboda wypowiedzi" stwierdza:
Prawo nauczyciela szkoły publicznej do wolności słowa w niektórych aspektach jest
ograniczone. W ogóle nauczyciele mogą wyrażać swoje opinie na temat wydarzeń
politycznych lub historycznych. Ale nauczyciel nie może prezentować w klasie poglądów,
które zaprzeczają znane fakty. Na przykład nie wolno mu uczyć, że holokaust nigdy się
nie wydarzył, albo że Stany Zjednoczone były pierwszym krajem który wysłał satelitę na
orbitę. Ponadto nauczycielowi nie wolno wypowiadać się tak by zakłócał funkcjonowanie
szkoły lub ingerował w proces edukacyjny.
Zdanie "nauczyciel nie może prezentować w klasie poglądów, które zaprzeczają znane fakty",
w powyższym akapicie, jest rozsądne. Następne zdanie "nie wolno mu uczyć, że holokaust
nigdy się nie wydarzył. . ." wykazuje błędność poprzedzającego je zdania, bo "fakty" nie
potwierdzają historyczności wykazanej metodami zachodniej nauki. Wręcz przeciwnie, wielu
niestrudzonych badaczy zaryzykowało swoje życie i utrzymanie odważnie szukając "faktów",
które często nie zgadzają się z "poprawnym politycznie" czy modnym poglądem wyznawanym
w drugiej połowie XX wieku o bezpodstawnym twierdzeniu o holokauście. Następnie cytuje się
całkowicie oszukańczą dalszą część zdania " . . . nigdy się nie wydarzył, albo że Stany
Zjednoczone były pierwszym krajem który wysłał satelitę na orbitę. . ." Pierwsze - sputnik
nigdzie nie jest obalany, a holokaust jest. Są to dwa nieważne porównania dotyczące
niekwestionowanego zestawu okoliczności kontra zestaw bardzo kwestionowany, do tego
stopnia, że nagrodą dla szukających "fakty" jest wyrok więzienia i ostracyzm społeczny, co
powinni robić wszyscy dobrzy studenci, jeśli chcą nazywać się studentami.
__________________________________________________________________________
[1] George Orwell w tłumionym Appendix I do Folwarku zwierzęcego [Animal Farm, Everyman's Library,
1993, s. 103.
[2] 1994, s. 486.

Żeby w średniowieczu zdobyć tytuł "magistra", należało przedstawić hipotezę i sprawnie ją
obronić, zanim władze nadały tytuł "magistra" danego przedmiotu. Bezpośrednią odwrotnością
tego jest nagła sprawa wszelkiej dyskusji o dogmacie holokaustu. Nie pozwala się na żądną

debatę, co wyraźnie definiuje go dalej nie jako stwierdzenie, a jako dogmat wiary żydowskich
rabinów, którzy mają wiele do zyskania upewniając się, że nie ma żadnych heretyków czy
odszczepieńców.
Istotą zniesławienia jest fałszywe twierdzenie udające "fakt". Obecnie nie ma większego
zniesławienia niż holokaustyczny dogmat judaizmu, który może służyć za fakt, a naprawdę jest
porozumieniem między elitą rabinów świata w fabrykowaniu historii i nagięciu jej do ich
"proroctwa".
Rabin Blech znajduje wszystkie dowody jakich potrzebuje dla zgonów 6.000.000 w brakującej
literze w hebrajskim piśmie, kiedy czytane gramatycznie, tak jak tylko potrafią to robić
kabalistyczni Żydzi.
Nic nie daje prawdziwej edukacji co nie może być kwestionowane czy nie wytrzymuje debaty
albo sporu 'za' i 'przeciw'. "Proces edukacyjny" może być masową standardyzacją, tak jak
"przetworzony" ser.
Poza tym, że nie wolno kwestionować holokaustu, ewolucja jest kolejną teorią której nie wolno
kwestionować ani negować w szkołach publicznych. Nawet kiedy elektorzy przegłosowali
pozwolenie jednakowego czasu na teorię zwaną kreacjonizmem, ACLU wykorzystała sądy by
procedurą sądową unieważniły głosowanie. Jest wiele książek autorstwa wybitnych naukowców
i badaczy, które kwestionują ewolucję. Wypowiedzi tych ludzi są zakazane dla społeczeństwa i
studentów.
Kto jest na tyle potężny by dyktować w tych końcowych latach XX wieku co można a czego nie
można słuchać, mówić czy nie mówić, pisać czy nie pisać? Na pewno nie są to chrześcijanie,
którzy tylko, jak barany, proszą o beczenie równego czasu.
Jaki może być motyw tego ogromnego ataku w TV by holokaust uczynić (dzięki programom
dokumentalnym kosztującym miliony dolarów udających prawdę, a są tylko opowiadaniami
udającymi ewangeliczną prawdę) realnym dla naiwnej widowni, która nie może rozróżnić
rzeczywistości od aktorów na ekranie, i przez to stają się ofiarami tych złośliwych
propagandystów kłamiących po to by wywołać nienawiść do narodu niemieckiego?
Nowoczesną herezją Jednej Religii Świata roku 2000 jest to żeby wątpić, kwestionować albo
negować holokaust. [1]
Czy ci obrońcy swobody wypowiedzi skończą w Trybunale Świata w Amsterdamie sądzeni
przez rabinów, którzy będą niewybranymi sędziami talmudycznymi?
________________________________________________________________________
[1] Po egzemplarze dobrego wyjaśnienia Czym jest "negowanie holokaustu" [What is "Holocaust Denial],
(jakie negowanie powoduje wyroki więzienia np. w Niemczech) wyślij $2.00 za 10 kopii do The institute
for Historical Review, P O Box 2739, Newport Beach, CA 92659.

Kto rządzi Ameryką – wasale czy wolni?
W 1986 IHR zeznawał przed Podkomisją Edukacji i Pracy o szkolnictwie podstawowym i
średnim.
IHR ostrzegł wtedy Kongres, że Rezolucja 121 Kongresu, proponująca by szkoły włączyły do
programów naukę o holokauście, będzie niebezpieczna jeśli przedstawiać będzie jedynie wersję
żydowską.

Floryda i Illinois zleciły nauczanie historii holokaustu, a materiały zapewniły ADL i Centrum
Wiesenthala. IHR organizuje specjalny "The Target Schools Project", który zachęca rodziców by
dali ich dzieciom przywilej "rezygnacji". To nonsens! Dlaczego przemęczeni rodzice mieliby
toczyć więcej bitew, skoro nauki o holokauście, udowodnionym religijnym dogmacie, nie można
uczyć legalnie, ani finansować muzeów żeby pokazywali swoją doktrynę religijną.
Czy któryś z czytelników wie, że Kongres uchwalił taką rezolucję o nauczaniu holokaustu w
naszych szkołach publicznych? Jeśli nie, to skąd ta tajemniczość? I jak można mówić, że ma
się "reprezentatywny rząd", jeśli nasi legislatorzy działają na rzecz kogoś kto ma program
ukrywany przed wami, i w większości sprzeczny z waszymi interesami?
Rabin z Adath Yisrael Synagogue w Waszyngtonie DC, gdzie datki wynoszą $1,000 na każdej
kongregacji, mówi 2 września 1994 w dzienniku izraelskim Ma'Ariv: "Pierwszy raz w
amerykańskiej historii . . . Ameryka nie ma gojowskiego [pogańskiego] rządu, ale administrację
w której Żydzi są pełnymi partnerami w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu". Wyrażenie
"pełni partnerzy" nie jest poprawne – poprawne jest pełna władza w podejmowaniu decyzji.
Nieżyjący sen. J William Fulbright (D-Ark.) powiedział to dużo wcześniej, 15 kwietnia 1973 w
programie CBS "Face the Nation":
Senat Stanów Zjednoczonych jest podporządkowany Izraelowi. Izrael kontroluje Senat.
Duża większość Senatu, gdzieś około 80%, całkowicie popiera Izrael, wszystko czego
chce Izrael. To pokazał wielokrotnie i to było trudne dla amerykańskiego rządu".
Po tej szczerej rewelacji ponad 30 lat temu, Fulbright stracił szansę na ponowny wybór na rzecz
innego kandydata mającego żydowskie poparcie.
Mamy podobnego zdrajcę w Izbie, członka CFR [1], Newt Gingricha. Choć raz mamy polityka o
trafnym imieniu – traszka, jaszczurka, kameleon. Używając nowomowy, ten 'newt'
[traszka] obiecuje naiwnym republikanom "nowy kontrakt z Ameryką", kiedy jego małżonka idzie
jego śladem z "nowym kontraktem z Izraelem" z klientami w biznesach założonych w Izraelu, z
wynagrodzeniem dla niej $2,500 miesięcznie.
Weźmy te fakty pod uwagę. Zaakceptujmy rzeczywistość. Amerykanie nie rządzą i nie rządzili
swoim krajem, przynajmniej od prezydentury FDR, a nawet jeszcze wcześniej, od uch-walenia
Aktu o Federalnej Rezerwie.
PYTANIE:
Czy chcecie kontynuować jako wasale dla Żydów, czy będziecie gotowi oddać życie za waszą
wolność?
_________________________________________________________________________________
[1] "Rada Stosunków Międzynarodowych (CFR) to amerykańska filia społeczeństwa która pochodzi z
Anglii [i]. . . uważa, że granice narodowe powinny zostać zniesione i ustanowiony rząd jednego świata.
Komisja Trójstronna (TC) jest międzynarodową . . . [i]. . . ma być narzędziem dla międzynarodowej
konsolidacji interesów komercyjnych i bankowych poprzez przejęcie kontroli politycznego rządu Sta-nów
Zjednoczonych". – senator Barry Goldwater, Bez przeprosin [With No Apologies]. Kopie diagramu
wybranych oficjeli należących do organizacji wywrotowych można otrzymać z Fund to Restore and
Educated Electorate, P O Box 33339, Kerrville, TX 78029.

Ludzie poprawni politycznie albo powściągliwi

Napisaliśmy, że władza jest żydowska, co definiuje poprawność lub niepoprawność wypowiedzi.
Wykazaliśmy również, że to religia chrześcijańska i prawo są zakazywane, a chrześcijańskie
języki zawiązywane. W bolszewickim czerwonym terrorze, języki nie tylko zawiązywano, ale
wycinano albo wyrywano najbardziej obrzydliwymi wschodnimi metodami.
Dla spiskowców nie jest już konieczna tajemniczość, kiedy zabrania się otwartej debaty.
Oskarżenie Żyda o zdradę byłoby ściągnięciem na siebie poważnego oskarżenia o antysemityzm, co oczywiście jest powodem przepisów określających rzekome "zbrodnie nienawiści"
lub "zbrodnie myślenia". Obraz Chrystusa swobodnie może wydawać się zhańbiony przez
homoseksualne rysunki na okładce czołowego waszyngtońskiego czasopisma dla
homoseksualistów The Advocate [1], bez zarzutów prawnych ze strony jakiegoś
zaniepokojonego chrześcijanina. Obok zdjęcia Andre Serrano z krucyfiksem w moczu,
wspieranym przez National Endowment of the Arts, ta okładka jest najbrudniejszym, najbardziej
nieprzyzwoitym atakiem na osobę Jezusa Chrystusa. Żadnej takiej zniewagi Allaha nie
odważono by się pokazać w kraju muzułmańskim. Mój szczery podziw dla liderów i pobożnych
wyznawców Koranu.
W przeciwieństwie do jawnego świętokradztwa potężnych homoseksualistów w Waszyngtonie,
mamy Federalną Komisję Przekazu [FCC] złamaną z powodu chrześcijanki, która ośmieliła się
reklamować pracę dla "chrześcijańskiego konserwatora", którą za nietolerancyjną wypowiedź
ukarano grzywną $10.000. Rzeczywiście, FCC publikuje katalog niedopuszczalnych określeń w
reklamie publicznej.
Muzułmańscy przywódcy nazwali obsceniczną piosenkarkę Madonnę i Michaela Jacksona,
"amerykańskimi terrorystami." Są to, niestety, amerykańskie "produkty", ale błagam szejków by
pamiętali w tym czasie, kiedy nas wzywa się do "odwagi zapamiętania", że ci śpiewacy są
produkowani tak jak inne plastikowe produkty przez kontrolowane przez Żydów firmy
rozrywkowe, takie jak korporacje Time-Warner. Jak inaczej mogłaby pornograficzna
piosenkarka nazywać siebie imieniem Matki Jezusa Chrystusa?
__________________________________________________________________________
[1] 13 grudnia 1994

Żeby ocenić kto jest winien nienawiści, wydaje się oczywiste, że najbardziej zjadliwymi
nienawistnikami są ci którzy nienawidzą chrześcijan. Ale nie trzeba nienawidzić osoby, która
popełniła tę zbrodnię. Trzeba tylko ograniczyć ją prawnie. Więc jak to się dzieje, że wszystkie
obecne sprawy w sądach wydaja się fałszywie oskarżać chrześcijan?
"Zapamiętać i unieśmiertelnić" – mówi Lehrman
Miles Lehrman,[1] prezes National Campaign, w swojej broszurze zbierającej fundusze na
Amerykańskie Muzeum Holokaustu, mówi że "wy i ja musimy zapamiętać i unieśmiertelnić 6
mln Żydów". Na s. 3 Lehrman pisze: "homoseksualiści a nawet niewinne dzieci były ofiarami. . .
Ale dzięki waszej pomocy już nie będzie milczenia! Dzieci w Dubuque, rodziny w Tucson, i
nauczyciele w Atlancie, będą uczyć się historii i mieć lekcje o Auschwitz tak dok-ładnie, jak
będą się uczyć historii własnych wspólnot". uważam, że więcej, bo teraz w szkołach publicznych
uczy się bardzo mało uczciwej historii Ameryki. Pielgrzymów nazywa się "ludźmi-wędrowcami".
Ich chrześcijański powód osiedlenia się w Ameryce dla chwały Chrystusa jest celowo usuwany
przez Żydów, którzy rządzą przemysłem podręcznikowym, jak również większością wydawnictw
w Ameryce.

Celem tego prania mózgów jest wciskanie żydowskich doktryn do szkół pod kategorią "historii",
mimo że usuwają chrześcijańskie wzmianki z naszej prawdziwej historii, na przy-kład o
Plymouth Rock. Pierwsze i najbardziej dumne uniwersytety amerykańskie – Yale, Harvard i
Columbia, zostały założone przez chrześcijańskich duchownych w XVII wieku, a teraz rządzą
nimi żydowscy dyrektorzy i rady powiernicze. Ich wydziały religijne są kierowane przez
"filozofów buddyjskich" takich jak prof. Robert Thurman z Columbia University.
Niedawno prof. Thurman przemawiał na konferencji (przed gremium 200 uczonych). Jego
tematem było ONZ a religie świata: Przyszłość etyki globalnej [The United Nations and the
World's Religions: Prospects for a Global Ethic], kiedy to wzywał grupę "do upoważnienia ONZ"
i szerzenia więcej "dobroci" na świecie! Faktycznie! ONZ od jej powstania w wyniku takich
samych umysłów takich samych planistów Ligi Narodów, która na fladze miała
6-ramienną gwiazdę, była świadomym narzędziem Planistów, którzy chcą świata bez
mistycznego Ciała Chrystusa, jak w ubiegłym stuleciu określił to ks. Fahey.
_________________________________________________________________________
[1] Lehrman mówi, że jest "byłym partyzantem, zahartowanym w walce". . . w bolszewickim terrorze,
finansowanym z Ameryki przez bankiera Schiffa, i roznieconym przez Żydów z Lower East Side Nowego
Jorku. W casie tego terroru, w XX wieku w Europie i Azji wymordowano około 160 mln chrześcijan.

Żeby zrozumieć jak bardzo stoczyła się edukacja, pomyślmy o tym, że uczeń szkoły średniej w
Maine w 1975 myślał, że wyrażenie "Jezus Chrystus" było tylko "przekleństwem". Że On był
postacią historyczną było dla niego szokiem, tak jak jego ignorancja dla chrześcijańskiego
nauczyciela, który tego dnia miał w jego klasie zastępstwo.
W australijskim New Times [1] w grudniu 1992 czytamy:
Wyniesienie rzekomego żydowskiego holokaustu zawsze pisanego dużą H w
syjonistycznej prasie, w której rzeczywiście jest nową religią, żądającą od swoich
zwolenników tylko wiary, służyło oczywiście obronie syjonistycznego Izraela. Ale ogólnie
pomija się typ wojny psychologicznej toczonej z chrześcijaństwem, głównym jej tematem
jest to, że to co stało się z żydowskim narodem podczas II wojny światowej, było
końcowym efektem "antysemityzmu" promowanego przez tradycyjne chrześcijaństwo.
Elie Wiesel, dobrze opłacany propagandysta i żydowski marzyciel, mówi o zbiorowej winie
wszystkich chrześcijan za to co według nich wydarzyło się żydowskiemu narodowi w czasie II
wojny światowej. Kontrolowane przez Żydów światowe media przemilczają niedawne rewelacje
z rosyjskich archiwów, że liczba żydowskich zgonów w Auschwitz była 75.000, głównie w
wyniku chorób. Żydowski rewizjonista, David Cole, przeprowadził nagrany na video wywiad z
dyrektorem badawczym Państwowego Muzeum w Auschwitz [2], w którym dyrektor mówi, że
rzekome piece zostały odbudowane zgodnie z notatkami ocalonych!
Reżyser filmowy Steven Spielberg zatrudnił 200 (!) grup filmowych by jechały na cały świat i
rozmawiały ze wszystkimi "ocalonymi" z "holokaustu". Może robi rewizjonistom przysługę, bo ich
materiały jako świadków w sądzie historii mogą skończyć zdyskredytowane, kiedy pokaże się
jednego ze zmarłych jako odbierającego odszkodowanie i mieszkającego w Argentynie.
Komuna, albo kibuc, który jest częścią żydowskiej psychiki, wydaje się być źródłem z którego
pochodzi nie tylko komunizm, ale i pojęcie "zbiorowej winy". Pierwszy raz w tym stuleciu podniosła głowę na Procesach Norymberskich, i pierwszy raz w dziejach zachodniego prawa,
obaliła istniejące przez 2.000 lat chrześcijańskie zasady prawne talmudyczną zemstą czyniąc
wszystkich uczestniczących w wojnie winnymi, nawet dzieci. Był to ex-post-facto proces, który
czynił człowieka winnym w ramach nowo ustanowionych statutów, które wtedy nie

funkcjonowały, albo ustawiał osobę oskarżoną o zbrodnię jaką rzekomo popełniła. Świecka
wersja, być może, doktryny grzechu pierworodnego. Samo urodzenie się Niemcem jest
dowodem twojej winy. Tylko Adama i kombinującej kobiety, Ewy, i węża nie ma w tej historii.
Dlatego wydaje się, że może to być wina Boga, pierwotnie, że stworzył takie bestie jak
Niemców, a może po prostu ewoluowali z pierwotnego szlamu wraz z takimi wyższymi formami
życia, jak Żydzi.
I szanowny Czytelniku, jeśli uważasz że autor jest zbyt cyniczny w kwestii celowego oszu-stwa
ONZ, to poświęć czas i przeczytaj książki Trygve Lie, pierwszego sekretarza general-nego
ONZ.
________________________________________________________________________
[1] P O Box 10521, Melbourne, Victoria, Australia 3001.
[2] Bradley Smith ai David Cole, Wywiad z dyr. Badawczym muzeum Auschwitz, Video V094, The
Noontide Press, P O Box 2719, Newport Beach, CA 92659. Cena $29.95.

Przed czy po ACT?
Czy można osądzać myśli?
Zbrodnie myśli? Jeśli wiele z naszych myśli według psychiatrów mają być nieświadome, a jeśli
to nieświadome jest jak garnek wrzących emocji, być może nie można być oskarżonym o
posiadanie "nienawistnych myśli", ale robienie tego nieświadomie? Niemożliwe sprzeczności i
niedorzeczna logika próby wprowadzenia myśli człowieka pod przepisy prawa traci z pola
widzenia fakt, że czyny udowodnione jedynie przysięgą i wiarygodnymi świadkami mogą być
dowodem wymaganym w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo. Świadomość człowieka jest
prywatna i niewidoczna, chyba że umysł doprowadzi do spowodowania działania lub czynów. .
."zaskarżalnych prawem".
Chrystus i Biblia mówią o niezbadanym zepsuciu ludzkiego serca. Chrystus ostrzega, że myśl
jest rodzicem rzeczywistego grzechu, i że pożądanie kobiety było takie samo jak cudzołóstwo.
Ale Chrystus nie nakazał wszystkich takich pożądliwych osób więzić lub wieszać, bo nie ma
możliwości poznania myśli osoby. Tylko terrorystyczny rząd ateistycznego komunizmu pozwala
na zeznania w sądzie, kiedy świadek zarzuca iż oskarżony go nienawidzi, albo jest "wrogiem
ludu".
Jezus Chrystus nie zakładał potępiania ludzi za ich myśli. Ostrzegł ich, że nieczyste serce może
prowadzić do nieczystych czynów, i w słynnym przypadku kobiety oskarżonej o cudzołóstwo
kazał tym, którzy nigdy nie popełnili cudzołóstwa rzucić pierwszy kamień kary śmierci. A zatem
Ustawa o Zbrodniach Nienawiści z 1990 i Uchwała z 1993 są same w sobie nienawistne,
ponieważ ci, którzy nienawidzą pewnych zasad moralnego zachowania ustanowili te prawa by
karać tych, którzy odważą się powiedzieć, że nie aprobują czyjegoś zachowania.
Powiedzenie że nie pochwala się zachowań homoseksualnych staje się zbrodnią "nienawiści".
W rzeczywistości, jest to fałszywe pojęcie prawne uchwalone jako prawo, które po-zwala
nienawistnikom mającym władzę polityczną i finansową karać tych, którzy nie zgadzają się z
nimi. Nie tylko musimy być z jednej rasy, ale musimy być jednomyślni w sprawie wszystkich
rzeczy - ohydna, bezbożna niemożliwość. Zarzucanie, w związku z tym, że ktoś jest winny
zbrodni nie wystarczy.
Zarzuty pełnych nienawiści Żydów wobec narodu niemieckiego to właśnie to – oskarżeniem –
dopóki zbrodni nie udowodni się w sądzie, sądzie działającym zgodnie z Prawem Magna Carta,
które chroni naród nie tylko przed oszalałym królem, być może, ale także przed fałszywymi

parlamentami i uprzedzonym jury. Naród, jak człowiek, nie może być sądzony w sądzie, chyba
że przez "jury składające się z obywateli".
Jedynie Niemcy mogą sądzić Niemców, i Żydzi Żydów. Całe pojęcie o Międzynarodowym
Trybunale i Prawie jest fałszywe, bo żaden sąd nie jest większy od umysłu pojedynczego
adwokata rozumiejącego sprawiedliwość. Władza która korumpuje nigdzie nie objawia się bardziej ohydnie niż w zdemoralizowanym systemie prawa. Sprawiedliwość wykonywana przez
czerwony terrorystyczny reżim taki jak ten Mao, jest jak pocisk w tył głowy tego kto nie zgadza
się z tobą albo należy do klasy podejrzewanej o możliwe niezgadzanie się na totalitarne
państwo. I w ten sposób podejrzenie, emocja, wywołuje więcej nienawiści aż tylko krwawa rzeź
zaspokoi zawistne antagonizmy występujące w pozbawionym Chrystusa społeczeństwie.
Dziura pamięci: historia narzędziem do przedłużania i informowania pamięci
Ilu z nas może podać imię dziadka naszej matki? Potop czasu zalewa nas wydarzeniami
zarówno o charakterze osobistym jak i publicznym.
Kiedy te wydarzenia oddalają się w czasie, padają ofiarą Lety, bogini Zapomnienia. Jak już
wspomniałem, kalendarz jest stałym przypominaniem dni przyszłych i tych które minęły. Jeremy
Rifkin zauważył w Czasie wojen [Time Wars], francuscy rewolucjoniści w 1789 byli ostrożni,
żeby zmienić kalendarz, zastępując święta chrześcijańskie pogańskimi. To dzieje się teraz w
Ameryce.
Kiedy ofiary wojen XX wieku są zapomniane na zakurzonych stronach przez nikogo nie
czytanych podręczników historii, świątynie holokaustu dalej stoją jako pomniki na całym świecie.
Nie można było wymyślić większego odwrócenia rzeczywistości w mit. Gdyby reflektor mediów
komunikacyjnych na całym świecie nie był kontrolowany przez Żydów, to mógłby przez chwilę,
jak to miało miejsce w lutym 1995, zatrzymać kamery TV na stosach ciał ustawionych w wyniku
bombardowana ogniem Drezna na zakończenie II wojny światowej. W rzeczywistości, niektóre
zdjęcia tych stosów uchodźców, starych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zginęli w tym
spalającym bombardowaniu przeprowadzonym na rozkaz brytyjskich i amerykańskich Żydów,
pokazują się w gazetach i muzeach jako zdjęcia żydowskich ofiar wojny Hitlera.
W Jerozolimie, gdzie wielu oczekuje pojawienie się antychrysta albo Jezusa Chrystusa w
przyszłości, jest Góra Pamięci, teren kontrolowany przez państwo żydowskie Izrael, i
niewątpliwie będzie bardziej zadbana niż poświęcona Chrystusowi Góra Oliwna. Na szczycie tej
najwyższej jerozolimskiej Góry Pamięci jest Yad Vashem (Sala Pamięci), gdzie pali się wieczny
płomień dla upamiętnienia 6.000.000 ofiar wiary żydowskiej (albo żadnej, skoro wśród twórców
państwa izraelskiego przeważali ateistyczni, komunistyczni Żydzi).
Herezja drugiej połowy XX wieku
Heretyk to ten który woli wybrać to w co chce wierzyć, a nowoczesny heretyk [1] to ten który nie
wierzy w holokaustyczny dogmat Żydów, który twierdzi, że Hitler zaplanował systematyczną
destrukcję pod koniec II wojny światowej w Niemczech… 1939-1945, 6 mln Żydów.
W artykule w kanadyjskim Monday Magazine autorstwa Gracie MacDonald zatytułowanym
Obserwacja Christie: Skargi o prawniku z Victorii zajmującym się swobodą wypowiedzi piętrzą
się w stowarzyszeniach prawników [Christie Under Scrutiny: Complaints About Victoria's 'Free Speech Lawyer' pile up at law societies] [2] czytamy, że najbardziej poczytny współczesny

historyk brytyjski, David Irving, "neguje holokaust", i że z tego powodu kanadyjski urząd
imigracyjny odmówił mu wizy na wygłoszenie wykładów w Kanadzie. Ponadto, skoro "uznano
go za winnego negowania holokaustu", logiczne jest, mówi Gracie, że "osobom karanym często
odmawia się wejścia do Kanady, zwłaszcza jeśli uważa się, że to samo przestępstwo powtórzą
w Kanadzie".
Na pewno słuszne jest to, że David Irving otrzymał nagrodę kanadyjskiej Ligi Wolnego Słowa
George'a Orwella w latach 1990, skoro Orwell w 1984 opisał 'nowomowę'. Powiedział, że rola
słów w nowomowie takich jak 'stare myślenie', na przykład, nie była tak duża w tworzeniu
nowych słów, jak w niszczeniu starych znaczeń. Zamiast martwić się tylko znikaniem wieloryba
błękitnego, społeczeństwo powinno zajmować się w większym stopniu radykalnymi
mastektomiami i chemioterapią jakie dzieją się w angielskich słownikach.
Jak widzieliśmy w przypadku wyrazu 'wolny', wyrazy które kiedyś miały heretyckie
znaczenie, czasami zachowywano ze względu na wygodę, ale tylko po usunięciu z nich
pożądanych znaczeń. Niezliczone inne słowa takie jak honor, sprawiedliwość,
moralność, internacjonalizm, demokracja, nauka i religia, po prostu przestały istnieć.
Kilka ogólnych wyrazów je pokryło, i przez to je zniosło. Wszystkie słowa grupujące się
wokół pojęć wolności i równości, na przykład, były zawarte w jednym słowie
'myślozbrodnia', podczas gdy wszystkie słowa grupujące się wokół pojęć obiektywizm i
racjonalizm były zawarte w jednym słowie 'stare myślenie'. [3]
Faktycznie kanadyjskie stowarzyszenia prawników są zalewane żydowskimi skargami na
adwokata Douglasa Christie, oskarżając go że może być heretykiem zbytnio skażonym "tymi
samymi pojęciami jak osoby które broni". [3] Przemyślanie używam słowo 'skażony'. Żydowski
psychiatra Theodore Isaac Rubin uważa, jak ujawnia tytuł jego książki Antysemityzm: choroba
umysłowa [Anti-Semitism: A Disease of the Mind], że antysemityzm jest zaraźliwy. Nazywa go
"chorobą symboliczną", której objawy są takie jak wielu innych chorób: depresja, nienawiść do
siebie, chroniczny lęk, reakcje lękowe, paranoja… itd. [4]
Sam jestem pewien, po spotkaniu porywczego Davida Irvinga osobiście, że on nie ma żadnego
z powyższych objawów, bo jest bardzo pewny siebie, pełen humoru i rozsądku. W jakim stopniu
te objawy wykazuje sam Rubin? Czy Elie Wiesel nie wykazuje "reakcji lękowych" kiedy
stwierdza:
Jako dziecko bałem się kościoła do tego stopnia, że przechodziłem na drugą stronę ulicy
kiedy do niego się zbliżałem… Dwa razy w roku, na Wielkanoc i Boże Narodzenie,
żydowskie dzieci w wieku szkolnym były bite przez swoich chrześcijańskich sąsiadów.
Tak, jako dziecko żyłem w strachu. Symbol współczucia i miłości do chrześcijan, krzyż,
stał się narzędziem tortur i terroru, wykorzystywanym przeciwko Żydom. [5]
Czy zarzuty Elie Wiesela są prawdziwe? Chrystus oskarżył Żydów o to iż są "kłamcami".
_________________________________________________________________________
[1] W 1994 jest co najmniej 100 takich heretyków w niemieckich więzieniach i w innych krajach. Te
jednostki obejmują generałów, naukowców i zwykłych ludzi.
[2] 19-25 listopada 1992, s. 18
[3] George Orwell, 1984, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Nowy Jork, 1949, s. 308
[4] op. cit., Grade MacDonald.
[5] s. 135
[6] Auschwitz, początek nowej ery [Auschwitz: Beginning of a New Era], s. 406.

Herezja XX wieku: negowanie holokaustu

Czym jest "negowanie holokaustu"? [1] Odnosi się do osób które kwestionują każdą część
żydowskich opowieści, że 6 mln europejskich Żydów zostało systematycznie, albo przez
hitlerowskie Niemcy unicestwionych podczas II wojny światowej, w większości w komorach
gazowych.
Nie tylko "niepoprawne politycznie" jest posiadanie jakichkolwiek wątpliwości wobec tych bajek
produkowanych wytrwale w Hollywood i w innych miejscach przez hordy żydowskich
producentów filmowych, a zwłaszcza w 1994 przez Żyda Spielberga, ale to również powoduje
kary więzienia, kary finansowe i ostracyzm społeczny w Szwecji, Francji, Austrii i Niemczech,
gdzie obecnie rząd jest całkowicie zdominowany przez Żydów. Ameryka do tej pory zachowała
to co bestselling autor i psychiatra, dr M Scott Peck, psychologią zdrowego nakazu nazwał
"kwestionowanie" wszystkiego co nam się mówi. Ale do innych ustaw dodaje się ukradkiem
nowe przepisy zwane "prawami nienawiści". Te "prawa nienawiści" to przebiegłe zera prawne
żydowskich prawników, którym sprzeciwiają się chrześcijanie, tych którzy oszukują wdowy i
przekręcają prawo by kreować "groby pobielane", albo misy czyste na zewnątrz a pełne trucizny
wewnątrz. Od kiedy to zadawanie pytań jest oznaką bigoterii albo nienawistnych inklinacji?
Chrystus był pierwszym który nalegał, że trzeba szukać by znaleźć.
Ponieważ najpotężniejszą religią w XX wieku jest judaizm uchodzący za guru Nowego Wie-ku,
dogmat holokaustyczny jest kluczem do NWO, jak powiedział w 1991 Ian Kagedan z
B'nai B'rith. Żeby nie przyciągać uwagi odgrodzonych "zwierząt", jak Żydzi nazywają wszystkich
nie-Żydów, synkretyczna religia Świątyni Porozumienia w Waszyngtonie, DC, ma obejmować
wszystkie wierzenia i religie, nawet do pieczenia wrogów i zdobywania mocy przez picie ich
krwi. Satanizm to wyłączona z podatków religia, tak jak czary dzisiaj, chronione przez
żydowskich "herezjarchów".
Ale, jak podkreśla autor, żeby badać symbolizm, charakterystyczną cechę lewantyńskiego
umysłu, zbadajcie także architekturę Świątyni Porozumienia w Waszyngtonie. Jej główna
kopuła jest w kształcie heksagramu – tym znakiem ich rozpoznacie.

___________________________________________________________________________
[1] Dostępna broszura: Czym jest negowanie holokaustu, 50 egz. za $5.00. Institute for Historical Review,
PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659.

W 1994, jedyną wiarą której nie wolno kwestionować jest holokaustyczny dogmat żydowskiej
religii. Kwestionowanie historycznego realizmu Jezusa Chrystusa, kwestionowanie Jego
boskości, nazywanie Go zboczeńcem homoseksualnym jest absolutnie legalne i pojawia się
codziennie na maszynie piorącej mózg (waszym telewizorze) w waszym salonie.
Ale to jest naprawdę pralka gwarantująca to, że wasze umysły są "poperfumowane
poprawnością polityczną". Ten sam zapach jaki wykorzystali Kartagińczycy kiedy oddawali
swojego "potomka" Molochowi, wychodzi codziennie z waszych telewizyjnych 'pralek'.
Zdrowemu psychicznie chrześcijaninowi zagraża nie tylko kara pozbawienia wolności za
kwestionowanie albo badanie tego ogromnego zarzutu Żydów przeciwko Niemcom, ale
wyszkoleni zabójcy dokonują zemsty na tych, którzy ich zdaniem "bezczeszczą pamięć o ich
zmarłych". Największy na świecie ekspert od komór gazowych, autor słynnego Raportu
Leuchtera, który wykorzystał laboratoria Massachusetts Institute of Technology do wykazania,
że nie było gazowania w Auschwitz, miał we wrześniu 1944 stanąć przed sądem w Niemczech

za negowanie holokaustu. Zastosowano żydowską presję na Amerykę żeby pozbawić go
możliwości zarobkowania. [1]
_________________________________________________________________________
[1] Spartaczona egzekucja F Leuchtera: legalna walka o Leuchtera i innych myślozbrodniarzy [The
Botched Execution of F. Leuchter: The Legal Battle for Leuchter and Other Thought Criminals],
Leuchter/K. Lyons, 1992, taśma IHR.

W co chcemy wierzyć
To może być podstawą ataku prokuratora [w oskarżaniu Ernsta Zündela o rozpowszech-nianie
fałszywych informacji], że oskarżony zdecydował się krytykować bardzo oczywiście żydowską
opinię. Teraz nie kwestionuję prawa jakiejkolwiek grupy, Żydów, Gojów, Greków, niezależnie od
ich poglądów, ale dlaczego odmawiać mu takiego samego prawa? A potem niech decyduje
opinia publiczna, jak za każdym razem - komu wierzy i komu nie wierzy. Zagrożona jest
przyszłość prawa do posiadania przekonań, bo prawda nigdy nie jest oczy-wista. Zawsze
będzie debata o prawdzie, zwłaszcza w historii. Historia jest kontrowersją, dzisiaj jest
kontrowersją, wczoraj jest kontrowersją, jutro będzie kontrowersją, ale co z tego? Nikt nie
będzie mógł napisać historii świata, aż napisze ją Bóg. –
Przemówienie do jury, Proces Zundela, 1985, Douglas Christie, LL.B.
Ludzie wolą wierzyć w to co chcą by było prawdą. - Francis Bacon
Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że mit o wybranym narodzie z jego konsekwencją mesjanizmem, jest kluczowym mitem historycznym, i że w nim możemy znaleźć prawie
kompletne wyjaśnienie szaleństwa świata (np. odejście od rzeczywistości), i niemal całkowite
wskazanie drogi do wyzdrowienia. –
C H Douglas, Program dla III wojny światowej [Programme for the Third World War]
Konieczne jest zmierzenie się z faktem zinstytucjonalizowanego judeo-chrześcijaństwa,
oficjalnej filozofii Anglii, Szkocji i Walii, którą jest po prostu liberalny judaizm. I być może
powtórzę moje przekonanie, nie tylko, że chrześcijaństwo nie poniosło fiaska bo go nie
spróbowano, ale że go nie spróbowano głównie dlatego, że judeo-chrześcijaństwo tak to
załatwiło, że nie powinno się go próbować. C H Douglas, Wielka idea [The Big Idea]
Ale jak każdy wielki gawędziarz, Gleason rozumiał to, że fakt nigdy nie umywa się do bajki z
odwołaniem do psychicznej prawdy.
William A Henry III, Wielki: życie i legenda Jackie Gleason [The Great One: The Life and
Legend of Jackie Gleason]
Historia daje mity, a mity ujawniają historię. Albo innymi słowy, tylko poprzez badanie mitów
można odkryć historię. Ludzie mogą żyć bez historii, ale nie bez mitów.
Malcom Muggeridge, Wyznania XX-wiecznego pielgrzyma [Confessions of a Twentieth
Century Pilgrim]
Albo my zniszczymy oszustwo, albo oszustwo zniszczy nas.
Lyndon LaRouche, Brzydka prawda o Miltonie Friedmanie [The Ugly Truth About Milton
Friedman]

Zgodnie z definicją mitu jako pomysłowa opowieść bez oparcia na rzeczywistości, holokaust
trzeba oceniać jako taki mit. Skoro stał się przyjęty jako judaistyczny dogmat, to jest dodatkowo
chroniony przez wiarę religijną lub uznany za świętość. Dlatego gdy zbliżamy się do 2000 AD,
ścierają się dwie główne religie - chrześcijaństwo i judaizm. Nie ma możliwego miejsca między
żydami, którzy nienawidzą osobę Jezusa Chrystusa i Jego symbol, krzyż, i chrześcijanami,
którzy trwają w swojej wierze.
Skoro potęga finansowa jest pod kontrolą żydów, to jak resztka chrześcijan może rozkwitać czy
nawet przetrwać?
_________________________________________________________________________________
[1] Z artykułu "Kiedy skończy się miesiąc miodowy: drukować prawdę czy zachować legendę?" [When
the Honeymoon is Over: Print the Truth or Preserve the Legend?], AARP Journal, 1992.
[2] Tego amerykańskiego męża stanu odesłano do więzienia za szukanie prawdy i mówienie o niej.

Kto rządzi informacją publiczną
ten rządzi opinią publiczną
"Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością"
George Orwell
Dlaczego większość Amerykanów nie sprzeciwiała się czynnie i nie podjęła mocnych środków
legislacyjnych i innych wobec sile okultystycznej międzynarodowego syjonizmu, którego nie
zadowala "ojczyzna w Jerozolimie" tylko dla Żydów, ale nalega na dominację świata dla Żydów?
Odpowiedź daje Douglas Reed w Jak okiem siegnąć [Far and Wide]:
… w połowie XX wieku, siły spiskujące zniewolenie wszystkich krajów chrześcijań-skiego
Zachodu, zwłaszcza tych anglojęzycznych, tak bardzo kontrolowały informację publiczną
każdego rodzaju, że masy prawie nic nie wiedziały co się działo i co utrudniało. [1]
Uważał, że tej manipulacji w bratobójczych i samobójczych wojnach pod ONZ trzeba było
doświadczyć zanim niewolnicy mogli uświadomić sobie w co się zaangażowali. Być może wtedy
zauważą, że flaga ONZ ma taki sam kolor niebieski i biały, tylko odwrócone jak flaga państwa
Izrael, i że różnica leży w liczbie punktów na gwieździe. Flaga "pokojowa" państwa sowieckiego
jest również niebieska i biała.
Macie wybór, chrześcijańscy Amerykanie, służyć pod jasno niebieską i białą flagą imperialnego
syjonizmu na całym świecie, albo trzymać "Old Glory" fruwającą wysoko nad waszą stolicą i na
podwórku.
Azjatycki terror stojący przed zachodem, którego spróbowano w wojnach japońskiej,
koreańskiej i wietnamskiej, i oczywiście Rosjanie odczuli go w rewolucji 1917, kiedy wschodni
Żydzi przejęli ich kraj, ma zawsze żydowsko-talmudyczną orientację bez względu na to z
jakiego kraju może pochodzić personel dyplomatyczny. Jak powiedział Jezus Chrystus, drzewo
poznaje się po owocach, więc wiadomo kto rządzi przez antychrześcijańskie pchnięcie tego
talmudycznego terroru wszędzie tam, gdzie podnosi głowę i pod jakimkolwiek imieniem.
Dobrym tego przykładem jest rząd Mandeli w 1984 w RPA, który w całości podlega Żydowi Joe
Slovo, który odbiera rozkazy od Oppenheimerów.

__________________________________________________________________________

[1] Omni Publications, P.O. Box 566, Palmdale, CA 93555, s. 398.

Dlatego każdy kto bada sprawę, a oni zawsze dochodzą do tego samego wniosku, że spisek
przeciwko chrześcijaństwu prowadzą Żydzi, jest oznaczony jako antysemita za ujawnienie
każdego z żydowskich występków i zbrodni. Utworzenie Rad Praw Człowieka to nic więcej niż
stare komunistyczne szpiegowskie i plotkarskie kluby wykorzystywane do zaszczepienia ducha
strachu mówienia albo myślenia czegoś złego. Termin "niepoprawny politycznie" jest jak
łagodniejszy szczep śmiertelnej grypy. We wszechmocnym państwie to sprowadzi na ciebie
więzienie lub śmierć bez procesu, lub przed sądem kangurowym. Liczba Amerykanów zbyt
niespokojna jeszcze by oddać broń i robić to co im się mówi, jest nadal zbyt duża do
wprowadzenia całkowitej syjonistycznej dyktatury, mimo że aparat administracyjny Stanów
Zjednoczonych Ameryki jest już całkowicie pod kontrolą Żydów.
Scalanie czy zatapianie?
Kalendarz narzędziem subwersji
Niewybierani członkowie rady mianowani przez tajnych władców Ameryki wiernie realizowali
swoją część zgodnie z Mr Gaitherem, przewodniczącym Fundacji Forda w 1953. Powiedział, iż
ich misją było "połączenie Stanów Zjednoczonych z Rosją". The Carnegie Endowment
ustanowił Radę Stowarzyszeń Naukowych która oczyszcza wszystkie wysokie stanowiska aż do
Departamentu Stanu. Oni zrozumieli w 1928, że będą musieli kontrolować podręczniki "historii",
więc Carnegie Foundation zorganizowała własne Amerykańskie Towarzystwo Historyczne,
które wyprodukowało oświadczenie w ostatnim tomie własnego 7-tomowego komoletu, że
przyszłość Ameryki "należy do kolektywizacji".
Wykorzystując swoją siłę przyznawania stypendiów, obsadzają stanowiska na uniwersytetach i
mianują rektorów uniwersytetów. Inne Clintonian National Educational Standards and
Improvement Council mają wytyczne które zatapiają tradycyjnych amerykańskich wspaniałych,
i pomagają globalnym towarzystwom o często całkowicie fikcyjnych anty-europejskich
poglądach.
W Niewidzialnym rządzie [The Invisible Government] [1] Dan Smooth opowiada jak kongresman
Cox z Georgii w 1951 wprowadził rezolucję o zbadanie niepłacących podatku fundacji, i w
przeciągu 1 roku nie żył. Podobnie 20 lat później kongresman Larry McDonald wprowadził
podobną rezolucję i on również wkrótce zmarł.
Z ich kontrolą edukacji przychodzi sprytna kontrola szkolnego kalendarza. Okazuje się, że
urodziny Martina Luthera Kinga Jr to jedyne święto któremu przypisano nazwisko osoby – i to
nazwisko komunisty.
Wielkanoc i Boże Narodzenie zniknęły z kalendarza i zostały zastąpione Świętem Wiosny, bez
żadnej wzmianki w ogóle o święcie Bożego Narodzenia. Na większych kalendarzach
produkowanych przez różne firmy pod kontrolą Amerykańskiej Rady Reklamowej (najsilniejsze
ramię Rady Stosunków Międzynarodowych), widzimy podobne stopniowe zanikanie
tradycyjnych amerykańskich świąt i zastępowanie ich międzynarodowymi nazwami. Na przykład
Dzień Weterana 11 listopada jest nadal na amerykańskich kalendarzach, ale na
międzynarodowym kalendarzu Federal Express nazywa się Dniem Pamięci. Poza ceremonią
Dnia Pamięci w Amerykańskim Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie DC mamy datę
upamiętnioną na żydowskich kalendarzach w kwietniu.

Co więcej, 22 kwietnia staje się znany jako Dzień Ziemi z ceremoniami w szkołach w Ameryce z
dużymi plakatami globu w salach. Dzień Ziemi ma być świętem ekologicznym, ale tak się
złożyło, że są to także urodziny Lenina!

__________________________________________________________________________
[1] American Opinion Book Services, P.O. Box 8040, Appleton, Wl 54913.

Kalendarz to nasze codzienne przypominanie upływu czasu. Nie ma lepszego miejsca
usuwania chrześcijaństwa z umysłów współczesnych ludzi, niż pozwolić na stopniowe znikanie
chrześcijańskich świąt. Boże Narodzenie i choinka mogą pozostać, bo to najlepsza pora
zarabiania pieniędzy w Ameryce. Rudolf, czerwono-nosy renifer, stał się świętym patronem
Bożego Narodzenia, a Santa [św. Mikołaj] rodzajem Usług Paczkowych dla materialistycznego
społeczeństwa.
"Fakty niezbyt nas obchodzą" [1]
William Schnoebelen w książce o wicca, najszybciej rozrastającej się religii na świecie, mówi
dość wyraźnie, że "Te fakty niezbyt nas obchodzą, bo jak większość wiccan… jesteśmy
utylitarystami. Myśleliśmy, że gdyby to się udało, nieważne byłoby czy to było prawdziwe czy
nie". Mówi, że to w dużym stopniu pochodzi od wpływu "okultystycznego psychologa Carla
Junga który uczył, że mity miały własne życie, nawet jeśli nie były dosłownie prawdziwe, gdy-by
wierzyło w nie wystarczająco dużo ludzi, to miałyby potężną, bardzo typową własną moc". [2]
Jeśli dodamy do tego moc wiary niepotwierdzonej przez rzeczywistość, obserwację, że
przeciętny telewidz nie może odróżnić ruchomego obrazu jaki widzi na ekranie filmowym od
rzeczywistości, to czytelnik zrozumie iż obiektywna, weryfikowalna prawda jest naprawdę w
niebezpieczeństwie. Gdy dokudrama autorstwa talmudysty Hermana Wouka szerzyła mit o
holokauście w filmie pod tytułem Wichry wojny [The Winds of War], miliony które go oglądały
uwierzyły w każdą scenę. Wyróżnia się szczególnie jedna, w której niemieckich żołnierzy
przedstawiono sikających [2] na martwe, nagie ciała ofiar programów gazowania. Nieważne że
takie groteskowe szkalowanie niemieckiej rasy obalili eksperci naukowi, rzeczywistością jakiej
ludzie zachodu muszą stawić czoła jest potęga iluzji...
Producent zabawek Mattel i Żydzi w pełni rozumieją siłę pozorów. Zatem rzeczywistość
oznacza, że jeśli podbici Anglosasi świata nie otworzą własnych stacji TV lub nie odbiorą
prawnie lub siłą TV i przemysłu filmowego i reklamy, która jest ich dodatkiem, to nie ma nadziei
na rozwianie dogmatu holokaustu.

__________________________________________________________________________
[1] William Schnoebelen, Wicca: drobne niewinne kłamstwo szatana [Wicca: Satan's Little White Lie],
Chick Publications, 1990, s. 24-25.
[2] Ibid. E Wiesel, w tym samym cytacie, s. 14, mówi iż jego strach przed chrześcijaństwem jest w "naszej
zbiorowej pamięci".
[3] Dlaczego, jak wielu zauwazyło, Żydzi rozkoszują się rozmowami o ekskrementach i genitaliach? Zob.
Toledoth Jeschu, gdzie Judasz "sika na Jezusa" wysoko na niebie, s. 34 Talmud zdemaskowany [The
Talmud Unmasked] ks. I B Pranaitis, którego zamordowali Żydzi w St. Petersburgu podczas rewolucji
bolszewickiej w 1917. Szkodliwy National Endowment of the Arts z żydowskim dyrektorem
Frohnmeyerem wspiera sztukę nazywaną "Sikaj na Chrystusa" [Piss Christ].

Carl Jung uważał, że istniała zbiorowa nieświadomość, która jest różna u różnych ras. Na
przykład Żydzi mają inne obrazy marzeń i archetypy, jak nazwał je Jung, od rasy białej. Czy
może być tak, że Kartagińczycy praktykują poświęcanie dzieci bogu Molochowi, którym był
spiżowy piec, "ofiara całopalna lub ofiara", od czego pochodzi określenie "holokaust", jest w

podziemnym strumieniu nieświadomości, z którego Żydzi czerpią fantazje o "holokauście".
Stara niemiecka baśń o Hansel i Gretel przypomina tę bajkę, że wiedźma wsadzi cię do pieca
jeśli cię złapie. Czary to specjalność Żydów. W 1951 uchylono prawo brytyjskie przeciwko
wiedźmom. Brytyjczycy stracili kontrolę nad swoją wyspą kiedy w XVII wieku Bank Anglii przejął
finanse. Bankierska enklawa w Londynie, 1 mila kwadratowa z uwagi na masońskie implikacje
nazywa się The City. To centrum kontroli złota Rotszylda nie tylko rządzi Anglią i jej Wspólnotą
Brytyjską, ale jest jednym z głównych miast światowego Imperium Zydowskiego XX wieku,
razem z Nowy Jork City, Chicago, Tel Awiw, Hong Kong i na przykład Los Angeles.
Protokół No. 1 ze spotkań Mędrców Syjonu mówi: "Hasłem naszym jest siła i podstęp… nie
powinniśmy się cofać przed korupcją pieniężną, oszustwem i zdradą, o ile ma to pomóc w
osiągnięcia celu naszego". [1]
Ci mędrcy mówią: "Spójrzcie na odurzone wódką zwierzęta… Gojów". Zauważmy, Żyd o nieŻydach wyraża się jako o zwierzętach – słowo stosowane dla określenia nie-Żyda to Goj.
Protokół No. 14 – Religia przyszłości. Przyszłe warunki poddaństwa. "Kiedy już zaczniemy
królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane".
Nesta H Webster w Tajnych stowarzyszeniach i ruchach wywrotowych [Secret Societies and
Subversive Movements], [2] mówi: "Rola jaką odegrali magicy w rewolucji francuskiej… jest
powszechnie znana…"

___________________________________________________________________________
[1] Victor E Marsden, przekład, Protokoły, 1905. Te dokumenty Żydzi nazywają "fałszywką". To może
każe nam szukać oryginałów.
[2] 1924, s. 172.

Dlaczego ważne są symbole
Determinanty zachowania
Ludzkie zachowanie jest przede wszystkim kulturowe i odpowiedzią na symbole.
Symboliczna interakcja jest interakcją człowieka, która nie jest instynktowna, co
oznacza, że manipulacja symbolami zakładając zrozumienie ich znaczenia nie jest
kontrolowana przez warunki biologiczne jednostki. Skoro symbole obejmują definicję
wartości, to także obejmują plany lub zachowanie, zgodnie ze zrozumieniem które
jednostki przywiązują do tych symboli lub kombinacji symboli. Perspektywę
symbolicznego działania psychologii społecznej można uważać jedynie za najbardziej
trójwymiarową koncepcję definicji ról, odgrywania ról i podejmowania się roli. Ludzie
reagują w sferze zachowań, które są zgodne z definicjami jakich się wyjątkowo nauczyli
o sobie, innych i sytuacjach. [1]
Dr O J Graham, nawrócony na chrześcijaństwo Żyd i autor Sześcioramiennej gwiazdy [The Sixpointed Star] tak podsumowuje heksagram:
… sześcioramienna gwiazda trafiła z pogańskich rytuałów kultu egipskiego, do bogini
Astoreth i Molocha, do króla Salomona kiedy przeszedł na bałwochwalstwo. Następnie
przeszła przez sztuki magiczne, czary, astrologię (w której nie była nowością), przez
kabałę do Izaaka Luria, kabalisty w XVI wieku, do Mayera Amschela Bauera, który
zmienił swoje nazwisko na ten symbol, do syjonizmu, do Knesetu nowego państwa
Izrael, do flagi Izraela i jego organizacji medycznej, odpowiednika Czerwonego Krzyża.
[2]

Autor twierdzi, że heksagram nie jest prawdziwie żydowski i oznaczający wejście do
przywódców Izraela fałszywego proroka, albo antychrysta, jako odpowiednika zapowiedzianej
"666".
Inny młody Żyd, który uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza jest Jeffrey A Gerber, który
dał temu autorowi pomysł nie przeczytany nigdzie wcześniej. On 666 nadaje dobrą cechę
odnoszącą się do satanistycznej płci psychicznej [albo seksu psychicznego, ang. 'sex' oznacza
płeć i seks]. Stosując oryginalne wartości liczbowe alfabetu greckiego, języka pierwszego
Nowego Testamentu, litera "S" (zeta) = 6, "E" (epsilon) = 60, "X" (chi) = 600, w sumie 666, i
mamy słowo "płeć" [albo seks].
__________________________________________________________________________
[1] Ralph H Allen, Jr., Pieśń wróbla [Sparrow's Song], Mennonite Press, North Newton, Kansas 67117,
1982, s. 54.
[2] New Puritan Library, 91 Lyle Rd., Fletcher, NC 28732, s. 80.

******
Budulec (chrześcijańskie założenia o Prawdzie), który stanowił podstawę dla rozwoju
teorii i rozwoju wiedzy w zachodnim społeczeństwie jest niszczony przez specjalne
grupy interesów politycznych, które są w centrum wojny kulturowej, która obecnie to-czy
się w Ameryce Północnej. Walka toczy się o to kto będzie w stanie kształtować i
określać dalszy kierunek naszego życia. Liderzy wiedzą, że ten kto będzie kontrolo-wał
symbole społeczeństwa, będzie kontrolował losy społeczeństwa. [1]
________________________________________________________________________________
[1] Dr Geraldine Forsberg, profesor komunikacji, Trinity Western University, 7600 Glover Rd., Langley,
B.C.,Canada V3A 6H4.

Gwiezdne wojny?
Starcia symboli
Niezwykle popularny amerykański film pt. Gwiezdne wojny [Star Wars] był żydowską produkcją
jak większość filmów XX wieku. Akcja toczy się w przestrzeni kosmicznej i jest o podróży
międzygalaktycznej i wojnie, ale spójrzmy na rzeczywistość naszego ziemskiego pobytu (która,
jak powiedzieli "prawdziwi" astronauci z naszego kraju była jedyną kolorową rzeczą w czarnej
pustce przestrzeni i jak symbolizowała jedyny dom i życie jakie znali), gdzie teraz toczy się
wojna symboli, 6-ramiennej Gwiazdy Dawida na fladze państwa Izrael z Krzyżem - tradycyjnym
symbolem chrześcijaństwa.
Gen. Douglas MacArthur powiedział:
Nieomylnym przypomnieniem jest to, że nasza największa nadzieja i wiara, opiera się na
dwóch potężnych symbolach - Krzyżu i Fladze, w oparciu o niezmienne nauki, które
zapewniają siłę duchową do wytrwania w biegu, jeden jest dobry i prawy - drugi opiera
się niezwyciężonej woli, że wolność ludzka na świecie nie zginie.
To za gen. MacArthura, usuniętego przez prezydenta Solomona Trumana, masona, miało
miejsce ostatnie amerykańskie zwycięstwo w Inchon podczas wojny koreańskiej, 15 września
1950. Od tego czasu, jak odkrył MacArthur, wszystkie wojny toczyły się pod nadzorem ONZ, i
nie dla postępu wolności czy amerykańskich interesów albo suwerenności.
W XVII-wiecznym Wiedniu, dzielnica żydowska była oddzielona od chrześcijańskiej
kamieniem granicznym z wyrytym heksagramem po jednej stronie i krzyżem po drugiej,

pierwszy przypadek wykorzystania sześcioramiennej gwiazdy do przedstawienia
judaizmu jako całości, a nie pojedynczej wspólnoty. [2]
Ellen Frankel mówi w tej samej zacytowanej książce, że kiedy Żydzi zdobyli pierwsze
europejskie obywatelstwo jako rezultat rewolucji francuskiej (która była wszczętą przez Żydów
wojną masońską), Żydzi zdecydowali się na to by heksagram był symbolem ich tożsamości
narodowej.
__________________________________________________________________________
[1] Nord W Davis, Jr., Gwiezdne wojny [Star Wars], The Northpoint Teams, P.O. Box 129, Topton, NC
28781. Zob. s. 24 dla interpretacji symbolu.
[2] Ellen Frankel i Betsy Teutsch, Encyklopedia żydowskich symboli [The Encyclopedia of Jewish
Symbols], Jason Aronson, Inc., Livingston St., Northvale, NJ,1992.

Tak więc, kiedy już wszystkie te Świątynie Holokaustu ulokuje się wokół wielkich miast świata ...
zapanuje heksagram i będzie wspierany przez skarbce publiczne niezależnie od kraju gdzie są
wznoszone. Na przykład, w ciągu 2 lat od roku 1994, roku pisania tego tekstu, Świątynia
Holokaustu będzie wzniesiona w miejscu na którym stała kiedyś dumna Brama Brandenburska
narodu niemieckiego, i zostanie wzniesiona z pieniędzy hołdu Niemców, którzy byli pod
okupacją "sojuszników" od końca II wojny światowej. Ponadto, miał tam kiedyś swoje biuro
Hitler, katolicki przywódca Niemców, który powstrzymał komunistyczną plagę XX wieku.
Co za spektakularny triumf żydowskich intruzów w Europie zachodniej, gdzie chrześcijańskie
narody dały im swoje prawa. Oni systematycznie zabijali wszystkich chrześcijańskich królów i
neutralizowali takich biednych figurantów państw europejskich jak matka obecnego księcia
konsorta Anglii, grecka księżniczka, którzy zdecydowała się na pochówek w Jerozolimie lub
Izraelu. Dlaczego?
Nord Davis rekomenduje czytelnikom przeczytanie książki Bena Hechta - Perfidia, by
dowiedzieć się od żydowskiego pisarza o tym jak syjonistycznych Żydów przywożono do
syjonistycznego państwa w czasie wojny, zaś ograniczano i celowo pozostawiano
ortodoksyjnych Żydów w pożodze dwu wojen światowych XX-wiecznej Europy. Mr Davis dzięki
wnikliwym badaniom tekstów biblijnych, prawdziwych i fałszywych wersji i przekładu, mówi, że
6-mienna gwiazda Molocha, do której odnosi się słowo "holokaust", albo ofiara palona, to ofiara
rytualna.
W artykule z wiosny 1995 dr Robert Muller, były asystent sekretarza generalnego ONZ
Swiątynia Porozumienia [The Temple of Understanding] w biuletynie 'Przygotowanie do
następnego millenium', apeluje do Sekretariatu Religijnego ONZ gdzie "globalny mózg" może
za-stąpić przestarzałe doktryny religijne. Założona przez bogatych globalistów Świątynia
Porozumienia ma heksagonalny dach. Czy jest to fuks architektoniczny, albo dlaczego ta 6
pojawia się wszędzie?
Magia – nauka która rządzi światem [1]
Tak mówi Kenneth Mackenzie, redaktor The Royal Masonic Cyclopedia.[2] To jest prawdopodobnie rezultat przemyśleń faryzeuszy o tym jak Jezus Chrystus dokonywał "cudów". Oni byli
pewni iż był magikiem, i do dnia dzisiejszego członkowie żydowskiego organu zarządza-jącego,
Sanhedrynu, muszą być uznanymi magami lub czarnoksiężnikami. Theurgia to najwyższy
stopień magików, a wiara jest koniecznym elementem wzywania duchów i komunikowania się z
nimi. Tę sferę przywłaszczyli sobie teozofowie, mówi Mackenzie. Ruch teozoficzny zainicjowały
Alice Bailey i Madame Blavatsky, i on dominuje w ONZ-owskiej Izbie Medytacji w Nowym Jorku

i zarządza nim Lucis Trust po drugiej stronie ulicy. Ten Trust wcześniej nazywał się Lucyfer, i
kiedy słucha się Taśm Rosenthala nieżyjącego Waltera White'a z kalifornijskiego Frontu
Zachodniego, to okazuje się, że Lucyfer jest bogiem masonerii, a kabała jej teologią. Albert Pike
potwierdza to w Moralności i dogmatach [Morals and Dogma], masońskiej biblii napisanej w XIX
wieku.
Załóżmy że ktoś waha się znaleźć minusy w judaizmie albo ich ezoterycznej tradycji werbalnej
mędrców, którą Chrystus tak stanowczo potępił, i woli wierzyć, że to "humanizm" jest teologią
panującą. Niech wtedy posłucha głosu zza grobu, rektora Yale College, prof. Timothy Dwighta,
który w 1801 powiedział:
Pozwolę sobie was ostrzec, że wasi wrogowie są liczni, pracowici i odważni, pełni
subtelności i pełni zapału, niektórzy z nich są waszymi braćmi i są związani z wami
więzami natury.
Dlatego konkurs jest obarczony zagrożeniami i niepokojem. Gdyby to była broń wojenna,
to mielibyśmy czego się bać. Jest to wojna sztuki, czarów. Wojna z egipskimi magami, w
której nie ma żadnej poza rózgą Boga. [3]
________________________________________________________________________
[1] Rousas J Rushdoony, Prawo i wolność [Law and Liberty], Ross House Books, P.O. Box 67, Vallecito,
CA 95251, 1984, s. 54 ... "Rzeczywistość w tej sprawie jest taka, że ta magia jest podstawą nowoczesnej
mentalności, naszej polityki i nauki, i nie możemy zrozumieć naszego współczesnego świata bez
znajomości magii".
[2] wyd. 1987 (wyd. 1 z 1877), Aquarian Press, s. 463.
[3] Dr Charles W Dunn, "Pochodzenie amerykańskiego humanizmu" [The Roots of American Humanism],
art. w The Humanist Threat, UP Publications, Greenville, SC, 1987, s. 32.

Prof. Charles Dunn, szef Wydziału Politologii na Clemson University, autor artykułu cytującego
rektora Dwighta, wyraźnie rozumie, że Poprawka I nie rozdzieliła religii od państwa, ale miała
chronić wolność religijną bez dyktatury państwa. Zgodnie z obecną przewrotną interpretacją
głoszoną przez Amerykańską Unię Swobód Obywatelskich [ACLU] żydowskich prawników,
widzi się symbole chrześcijańskie usuwane i ukrywane przed widokiem publicznym. Ale po
kryjomu wszędzie pojawiają się żydowskie symbole - menora i heksagram, sprytnie zasłonięte,
jak ten ostatni w logo recyklingowym trzech strzałek tworzących pośrodku heksagram. To logo
jest wszędzie, od śmietników do opakowań na jajka, i jednocześnie kosztowne procesy sądowe
usuwają krzyże z miast i logo z kurtek policyjnych i pieczęci miast. Kiedy chrześcijanie zaczną
walczyć?
Nie można zbyt mocno przecenić znaczenia przeczytania Królewskiej encyklopedii masońs-kiej
[The Royal Masonic Encyclopedia]. Jest w porządku alfabetycznym. Przejdź do "J" i zo-bacz
czy znajdziesz hasło "Jezus Chrystus". Nie ma tyle szczęścia! Zamiast tego znajdziesz
"Jezusowe Towarzystwo, Zakon jezuitów". Ani nie znajdziesz "chrześcijańskiego" pod "C", ani
niczego poza Zakonem Obrine w kategoriach masońskich. Więc dlaczego "lucyferianie" są
wymienieni jako "sekta religijna"? Dlatego, drogi Czytelniku, że masoneria jest całkowicie
kabalistyczna i judajska. Pod hasłem "Magia" Mackenzie mówi: "Wszyscy nasi nauczyciele na
świecie byli do pewnego stopnia magikami". Nie ma żadnej wzmianki o Jezusie Chrystusie.
Nigdy nie wymienia imienia Jezusa Chrystusa, które jest tabu w loży. Mówi, że możemy
wywnioskować, iż założyciel "chrześcijańskiej magii filozoficznej" wychował się jako magik.
"Chrystus" w żargonie okultystycznym oznacza siłę seksu, a nie Jezusa Chrystusa. Satanizm
odnosi się do masońskich liter J B M jak w Jesus Bethlemitas Maledictus [przeklęty betlemita].
Może to dlatego rozpada się Bethlehem Steel [huta] w Pensylwanii.

Przyjście Mesjasza
Rabin Herbert Weiner, który był rabinem w Swiątyni Sharey Tefilo-lsrael w południowym
Orange, New Jersey, kończy swoją nowoczesną książkę 9 1/2 mistyki: Kabała dzisiaj [9 1/2
Mystics: The Kabbala Today], [1] pytaniem chasyda: "Co jeśli Mesjasz teraz nie przyjdzie?" i
odpowiada: "Nadal będziemy czekać". Na s. 354 Weiner mówi, że ze stanowiącej mniej niż 1%
populacji niemieckiej, pokolenia niemiecko-żydowskiego Martina Bubera, rabina Gruenewalda i
Gershoma Scholema, wyszła "tajemnica której nikt nigdy nie zrozumie – nie tylko holokaust, ale
zdumiewający wykwit talentu, który wybuchł z tej małej grupy".
Ten autor uważa, że tak małe czy duże grupy jak 300 rabinów w Sanhedrynie mają interes w
spełnianiu proroctwa i produkowaniu "cudów". Na przykład tekst Gotowi na odbudowę:
nieuchronny plan odbudowania Swiątyni Ostatnich Dni [Ready to Rebuild: The Imminent Plan to
Rebuild the Last Days Temple], [2] mówi: "Kontrola Wzgórza Swiątynnego, obecnie jeden z
najbardziej niestabilnych punktów w konflikcie na Bliskim Wschodzie, będzie dalej eskalował na
znaczeniu i wymagał uwagi świata".
W Królewskiej cyklopedii masońskiej Kennetha Mackenzie pod hasłem "Al. Kaaba", nazwą
wielkiej świątyni w Mekce, czytamy: "Istnieje proroctwo tradycji, przypisywane Mahometowi, że
w ostatnich dniach, kiedy będzie odbywał się sąd ostateczny, to święte miejsce zostanie
zniszczone przez Etiopczyków".
Należy pamiętać, że Operacja Mojżesz i Operacja Salomon, przeprowadzone przez Izrael w
celu sprowadzenia etiopskich Żydów do ich państwa, może być sposobem w jaki rabini starają
się spełnić proroctwo, bo organizują specjalne bataliony Etiopczyków, którzy mogliby
szturmować Wzgórze Świątynne "cudem"! Kolejne proroctwo, które musi się spełnić przed
zbudowaniem ostatniej świątyni na tym świętym miejscu Kaaba jest, według Maimonidesa, że
większość Żydów musi być mieszkać w Izraelu. Dlatego Światowy Kongres Żydów organizuje
masowy tranzyt Żydów na wygnaniu by "wracali do ojczyzny".
________________________________________________________________________
[1] Macmillan Publishing Co., 1992.
[2] Thomas Ice and Randall Price, Harvest House, 1992

Dalszy plan na przyjście Mesjasza jest takie, że według kabały wszystkie dusze istnieją
wstępnie / wcześniej w świecie emanacji. Ponadto, wszystkie dusze muszą transmigrować do
Nieskończonego, co jest dozwolone tylko po trzykroć. Ponieważ dusza Mesjasza też istnieje
wcześniej, jak wszystkie inne, jego przyjście przyspieszy śmierć. Im więcej osób umiera tym
lepiej, zdaniem faryzeuszy, mówi mason Mackenzie w swojej Cyclopedii! Czy może być tak, że
mistrzowie masońscy, którzy wierzą w mądrość kabały, wydali Globalny Raport 2000, który
zaleca redukcję populacji świata, i dekrety wydane przez Międzynaro-dowy Fundusz Walutowy i
rządzących bankierów, które wiążą pożyczki i kredyty dla narodów świata bezpośrednio ze
zmniejszaniem populacji? Ta przerażająca nauka wiele wyjaśnia o żądzy zabijania, jaka panuje
w XX wieku.
Pastor James L Bevel napisał w The New Federalist, 3 lipca 1995, że amerykański rząd ma
przymierze z Bogiem:
Systemów społecznych będących odzwierciedleniem umów prawnych i egzekwowanych pod groźbą kary, śmierci i nagrody, nie można słusznie nazwać rządami. Rząd
amerykański taki nie jest. Jest to przymierze między narodem i Bogiem. Umowy
społeczne opracowują ci którzy uważają się za właścicieli posiadłości obywateli i

najemców, którzy mieszkają na tej posiadłości. Ale nasz rząd nie jest takim rodzajem
umowy społecznej...
My, naród amerykański i rząd, doświadczymy jakichś mrocznych dni w przyszłości z
powodu naszej ignorancji, błędów, nieuczciwości i grzechów, ale nasz rząd nie upad-nie,
bo jest przymierzem z Bogiem, i przedłużeniem autentycznego małżeństwa...
Żeby zabezpieczyć prawo do życia, ustanowiono rządy. Żeby móc 'hodować' rodzinę,
mieć dzieci, być zdrowym, ustanowiono małżeństwo ... Ale my naruszyliśmy te
rewolucyjne zasady i praktyki, a naszym rozwiązaniem są rodziny, i dlatego jako naród
musimy odpokutować.
Który Mesjasz? Prawdziwa kontrowersja
Zachodnimi narodami rządzili chrześcijańscy monarchowie do czasu, kiedy rosyjska rewolucja
w 1917 wymordowała ostatniego z nich (żydowski terror), cara, który był chrześcijaninem, i
zamknęła rosyjskie kościoły. Kiedy to piszę w 1992, niektórzy uważają, że Rosja jest "wolna",
że zawalił się mur. Inni, więksi realiści, rozumieją, że bankierzy i międzynarodowi spiskowcy tak
to zaplanowali. Skoro wspólnota europejska ma dostać się pod kontrolę banków, to nawet reżim
komunistyczny musi zniknąć z widoku publicznego. Tak długo jak działa babiloński system
bankowy, nic nie zmieni świata, ani pod względem ekonomicznym, ani politycznym.
Większość osób piszących o kwestii żydowskiej wskazała na ten sam cel Żydów – imperium
światowe. Teraz Żydzi przebrali go w łagodniejsze określenia – Jeden Rząd Światowy, Nowy
Wiek itd. Tak jak mądra sowa, powinniśmy nauczyć się często mówić: "Kto? Kto…Kt.o.o.o!"
Rząd składa się z ludzi, administratorów. Większość z nich w XX wieku na kluczowych
stanowiskach na świecie stanowią Żydzi, jak w XIX wieku powiedział nam słynny brytyjski
premier Disraeli. Kto obsadza tzw. "amerykańskie" ambasady, albo kanadyjskie, albo
szwajcarskie, francuskie, rosyjskie? Kto?
Ale za tą całą zmową o POTĘDZE światowej stoi żydowska wiara w ich przychodzącego
Mesjasza, i w to, że Bóg wybrał ich do rządzenia wszystkimi narodami. Nie mogą zbuntować się
przeciwko swoim rabinom, którzy głoszą tę doktrynę, bardziej niż mogą przestać wierzyć w
doktrynę holokaustu. Kto może powstrzymać nakaz Boga?
Nie ma miejsca dla dwóch Mesjaszy diametrycznie przeciwstawnych sobie w ich koncepcji i
zwolennikach. Neutralizacja lub sparaliżowanie wroga jest celem wszystkich bitew. Żaden
chrześcijanin, który wierzy, że Jezus Chrystus był Żydem, nie może negować Żyda bez
wyrzutów sumienia.
Bitwa jest teologiczna, jak postrzegali to o twierdzili Douglas MacArthur i Joseph McCarthy. Do
tej pory, kiedy zbliżamy się do końca tego wieku i 2000 lat chrześcijaństwa, nie mamy Lutrów,
którzy odważyliby się powiedzieć, że Żydzi są kłamcami, tylko pobożnych kaznodziejówprostytutki zarabiające miliony w TV, tak długo jak popierają żydowski światopogląd i religię.
Ludzi takich jak Arthur Koestler jest niewielu, którzy ośmielą się pisać tak jak on w Trzynastym
plemieniu [The Thirteenth Tribe], że większość ludzi nazywanych dzisiaj Żydami to Chazarowie,
którzy przeszli na judaizm, i teraz mówią po hebrajsku, [1] a nie są Hebrajczykami, i nie mają
żadnego prawa do Jerozolimy. Za to, on i jego małżonka otrzymali kielich cykuty w ich
londyńskim apartamencie, gdzie mieli popełnić podwójne samobójstwo. Za heretyckie poglądy
żydowscy buntownicy płacą tak samo drogo jak chrześcijanie.

Co znajduje się w tekście zwojów z Morza Martwego teraz przetrzymywanych tak gorliwie w
państwie Izrael?
Lawrence R Brown, autor Potęgi zachodu [The Might of the West], [2] pisze:
Gdzieś między upadkiem Jerozolimy, czyli zniszczeniem Imperium Asyryjskiego, i
ustanowieniem królestwa Seleucydów, powstała religia żydowska i stworzyła Żydów ...
którzy nie byli Judejczykami i Izraelitami z tradycji biblijnej, można rozsądnie
przypuszczać.
Ale prawda nie jest czynnikiem decydującym, skoro współcześni Żydzi adoptowali świątynie i
bogów Starego Testamentu jako własne, i bezwzględnie wierzą iż faktycznie są "Izraelem".
_________________________________________________________________________
[1] "Działacze syjonistyczni… pracowali nad tym, by hebrajski uznano za nowoczesny język mówio-ny…
Przed hebrajskim nie wskrzeszono żadnego "martwego języka". Chrystus mówił po aramejsku.
Tymczasem II Sobór Watykański pozbywał katolików w ich diasporze łaciny, która trzymała ich razem we
wszystkich krajach. Zob. Mary Ball Martinez, Podkopywanie Kościoła Katolickiego [The Under-mining of
the Catholic Church], s. 171.
[2] Vanguard Books, P.O. Box 330, Hillsboro, WV 24946,1963, s. 157.

Mesjasz naturalny kontra nadprzyrodzony
Przed 1950 ks. Denis Fahey w Rozdz. IV książki Królestwo Chrystusa i nawrócenie narodu
żydowskiego [The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation] poprawnie ocenił
pęd Żydów do tego co określa "naturalny Mesjasz" Żydów. Rozróżniając Mesjasza naturalnego
od nadprzyrodzonego Fahey powiedział:
Mesjasz nadprzyrodzony głosił wyższość Kościoła Katolickiego, Jego Mistycznego Ciała,
które jest nadprzyrodzone i ponadnarodowe, i dba o naturalne cechy i osobliwe role
wszystkich narodów. Naturalny mesjasz może mieć tylko za cel poddanie wszystkich
narodów narodowi żydowskiemu, bo odmowa Żydom, których narodowa organizacja
została powołana przez Boga, by przygotować się na Chrystusa, zaakceptowania
ponadnarodowego Kościoła Chrystusa, nieuchronnie prowadzi do ustanowienia ich
narodu jako najwyższej formy Boskiego Porządku... Naturalny mesjasz na którego
czekają Żydzi ma przynieść szczęście światu poprzez narzucenie żydowskiej dominacji.
Na s. 49 powtarza opinię Bernarda Lazare'a, że to czy akceptują mesjasza, czy myślą o swojej
rasie dominującej Wiek Mesjański jako o swojej kreacji, rezultat jest taki sam – wszędzie
sprzeciwiają się Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Na s. 51 Fahey pisze, że trzej dyrektorzy największego producenta kart bożonarodzenio-wych
w 1937 zsekularyzowali karty umieszczając na nich holly zamiast holiness [ang. holly =
ostrokrzew, holiness = świętość]. Podobnie w 1994, kolędy Perry Como zostały zakazane we
wszystkich stacjach TV, i śpiewał je tylko w Irlandii, gdzie entuzjastycznie je przyjęto.
Na s. 73, wyprodukowane przez rewolucję francuską w 1789 "prawa człowieka" nie tylko
przyznały po raz pierwszy pełne obywatelstwo Żydom w Europie, ale faktycznie były "tylko
prawami Żydów, ze szkodą dla tych narodów wśród których te 'prawa' wprowadzono". [1] Ta
droga prowadzi do ONZ, gdzie prawa człowieka wytryskują jak gejzery gorącej wody, co
zamiast dawać chłodną wodę bożej sprawiedliwości, daje ludzkości wypaczony kodeks i
odwrócenie niezmiennych dekretów Boga.
__________________________________________________________________________
[1] Civilta Cattolica, Delia Questione Guidaica in Europa, 15.11.1890.

Czym jest system żmijowy?
W Objawieniu Apokalipsy [Unfolding the Revelation], [1] Roy Allan Anderson mówi, że
mistyczna liczba 666 przedstawiała raczej system, a nie pojedynczego człowieka, i że "smok,
wąż albo bestia, to inne określenia pogaństwa opartego na kulcie Słońca symbolizowanym
przez żmiję /węża owiniętego wokół drzewa". Anderson mówi: "Starożytni uważali, że Bóg
działał poprzez matematykę. Ich religia była mieszanką religii, astrologii, alchemii, nauk
fizycznych i psychicznych, i matematyki…" I na s. 133: "Starożytny Żyd uważał, że na liczbie 6
było fatum, nawet kiedy występowała sama… potrójmy ją i mamy absolutne zło, które nie może
już być gorsze". [2] Dla Żyda liczba 6 była liczbą niepokoju albo liczbą człowieka stworzonego w
szóstym dniu".
W książce Slad węża [Trail of the Serpent], Informacje tutaj [Inquire Within] albo Miss Stoddard,
która była mistrzem Loży Stella Matutina, widzimy, że oszustwem jest głoszenie opinii iż ludzie
mogą stać się bogami, i od wczesnego Cabiri, przez pogaństwa do pseudo-chrześcijaństwa
gnostyków i kabalistów, wtajemniczonych i tych zahipnotyzowanych tymi teokratami, czcili siły
żmijowe / wężowe albo "magnetyzm'. Ta książka potwierdza, że kabała chce zjednoczyć
ludzkość w Nowej Erze Mesjańskiego Judaizmu.
_________________________________________________________________________
[1] Rev. ed., Pacific Press Publishing Assoc, 1983, s.125.
[2] Williams Milligan, Biblia interpretatora [The Expositor's Bible], t. 6, s. 890.

Blisko z nimi powiązane są teozofia i gnostycyzm wschodnich religii. Ruch Bahai także chce
zjednoczyć judaizm, chrześcijaństwo i druzów. Ale najbliższy ich marzeniu jest L'Allianceisraelite-universelle, który mówi, że zaginą wszystkie religie opróz judaizmu. Skoro oni stanowią
potegę finansową świata i kontrolują administrację ONZ, której kolory flagi są identyczne jak te
państwa Izrael, tylko odwrócone, to obecnie najbardziej prawdopodobne jest to, że Imperium
Mesjańskie Żydów codziennie zbliża się do całkowitej kontroli świata poprzez siły policyjne
ONZ. Biała gwiazda na niebieskim chełmie ONZ-owskiego żołnierza to Pentagram Iluminizmu,
zaś 6-ramienna gwiazda, albo heksagram, przedstawia całkowitą władzę albo Pieczęć
Salomona, która znajduje się na fladze Izraela. To Uniwersalne Królestwo ma być rządzone
przez Sygnet Salomona, hebrajski talizman. Przyjrzyjcie się symbolowi recyklingu – trzem
strzałkom tworzącym heksagram, który teraz występuje wszędzie, zwłaszcza kiedy go dotykasz
by uczynić go bardziej skutecznym! [1]
Od dawna wąż był symbolem judaizmu. Sanhedryn jest głową, a reszta ciała to rozproszeni
międzynarodowo Żydzi. Klamki starych drzwi synagog były w kształcie kobry. Witraż w
sekretariacie ONZ, zaprojektowany przez Marca Chagalla, ma węża jako największą postać.
Najlepszą książką do przeczytania by dowiedzieć się o nauce okultu – kabale – jest Teo-kracja
okultystyczna [Occult Theocracy] autorstwa Lady Queenborough. [2]
Na s. 26 mówi, że kabała jest kontrteologią chrześcijaństwa. Jej bogiem jest zbuntowany anioł
Lucyfer, który jest bogiem masonów, mimo że najniższego stopnia masoni naiwnie wierzą, że
litera "G" nad ich ołtarzem oznacza ich boga. Jedynym imieniem którego nie wolno wymieniać
w loży jest Jezus Chrystus.
Książki wykorzystane w niniejszym badaniu nie są dostępne w kontrolowanej prasie
syjonistycznej. Jedynie alternatywni wydawcy, którzy odważą się wydrukować to co cenzuruje
należąca do Żydów prasa, mają na składzie wymienione książki.

_________________________________________________________________________
[1] Slad węża [Trail of the Serpent], Omni Publications, P.O. Box 900566, Palmdale, CA 93590, s. 255.
[2] op. cit. Dostępna: Sons of Liberty, P.O. Box 214, Metairie, LA 70004.

Co ma z tym wspólnego masoneria?
Bardzo dużo, bo loże [1] (rządzone przez ukrytych mistrzów i ohydne groźby śmiercią bez
wahania wykonane przez masonów) są międzynarodowymi organizacjami towarzyskimi
powiązanymi ze stowarzyszeniem administracyjnym i militarnym ONZ. Oba są dwu ramionami
żydowskiego Golema, który stoi w rozkroku nad światem pod koniec XX wieku.
Religią loży jest znowu kabała, jak twierdzi Albert Pike w Moralności i dogmatach, i czczonym
bogiem jest Lucyfer, od którego pochodzi nazwa Lucis Trust, który rządzi ONZ-owskim Pokojem
Rozmyślań. Dalszy dowód to Taśmy Rosenthala [2] pierwsze nagrane przez Wal-tera White'a z
Western Front około 1980. Te taśmy pokazywały poglądy Mr Rosenthala, asystenta sen.
Jacoba Javitsa. Javits przez dziesiątki lat niestrudzenie pracował w amerykańskim Senacie, aż
udało mu się zmienić prawo imigracyjne z Uchwały McCarrana-Waltera (1952) opartego na
pochodzeniu etnicznym, na wolną imigrację wszystkich kolorowych zewsząd. Braterstwo
głoszone przez ONZ i lożę to krzyżowanie ras dla wszystkich narodów z wyjątkiem Żyda, który
ma surowe prawo działające wewnątrz rasy, która jest rasą mieszaną, ale z widocznymi
cechami których nie chcą, takimi jak spryt i wspaniałe zdolności w dziedzinie matematyki,
chemii i fizyki. Jest dość pochlebne dla murzyńskiego aktora Sammy Davisa stanie się żydem
poprzez wybór religii, ale nie tolerowano by tego, gdyby córka Marcusa Niemana miała poślubić
Murzyna. Takie związki są dozwolone ale nie zachęca się do nich.
Inną nazwą dla religii loży może być gnoza, od której pochodzi litera "G" stojąca pośrodku sali
loży, jak również pokolenie, albo religia falliczna. W książce Porządek i historia [Order and
History, t. 1, s. 454] Eric Voegelin definiuje gnozę jako przerzutową chęć przekształcenia
rzeczywistości poprzez fantazję eschatologiczną, mityczną lub historiograficzną, albo
wypaczanie wiary w instrument pragmatyzmu". Cytowany przez dr Revilo Olivera w znakomitej
Konspiracji lub degeneracji [Conspiracy or Degeneracy], gdzie Oliver mówi dalej: "Gnostycyzm,
jeśli jego prozelici są szczerzy, jest mniej lub bardziej świadomą próbą zastąpienia fikcji
obserwowaną rzeczywistością i zdrowym rozsądkiem". [1]
__________________________________________________________________________
[1] Jim Shaw, Masoneria i okult [Freemasonry and the Occult], P.O. Box 884, Silver Springs, FL 32688.
Wszystkie tasmy tego chrześcijanina który uciekł z 33° masonerii, są cennym wkładem w pozbawianie
religionistów loży'kapłaństwa'.
[2] Przedruk Charlesa Weismana wywiadu Waltera White'a z Haroldem Rosenthalem, Ukryta tyrania [The
Hidden Tyranny], Weisman Publications, 11751 W, Riverhills Dr., #107-D, Burnsville, MN 55337, 1976.

Gnoza to lucyferiański okultyzm kontrolujący międzynarodową masonerię. W istocie jest antychrześcijańska i symbolizuje ją litera "G" w płonącej 5-ramiennej gwieździe (5 ramion to symbol
5 punktów świętej żydowskiej brody). Jest to odwrócony dualizm – odwraca dobro i zło –
Lucyfera nazywa się "dobrym", a Jezusa Chrystusa "złym". Dlaczego jest to jedyne imię - Jezus
- wykluczone z "tolerancyjnej" loży?
Mistrzami spotkań tych tajnych lóż są często magicy albo kuglarze wyszkoleni jako chemicy w
truciznach i w hipnozie, często są psychiatrami albo psychologami mającymi wiedzę o praktyce
medycyny, i zyskują dostęp do szpitali w celu dokonywania egzekucji, albo ich ukrywania.
__________________________________________________________________________
[1] s. 71. Jego prace dostępne: Liberty Bell, P.O. Box 21, Reedy, WV 25270.

Chrześcijanie! Wracajcie do rzeczywistości:
opuszczajcie loże
Podtytuł niniejszej książki, Fundament NWO, jest tym czym według Iana Kadegana z
kanadyjskiej loży B'nai B'rith jest doktryna holokaustu. W tej chwili toczy się proces w którym
kanadyjski nauczyciel, Malcolm Ross, został oskarżony przez komisarza praw człowieka w New
Brunswick i zabrany z sali lekcyjnej za publikację książek przeciwko aborcji i na inne tematy
niezwiązane z jego pracą nauczyciela. B'nai B'rith i Kanadyjski Kongres Żydów mogą włączyć
się w proces, co znacznie zwiększy koszty procesu.
Bez udziału zwykłych obywateli [1] zainteresowanych wolnością wypowiedzi, Mr Ross nie
mógłby się bronić, kiedy żydowskie skarbce są pełne dolarów z imperium alkoholowego
Bronfmana i innych inwestycji.
W The Canadian Weekly Telegraph z 10 stycznia 1995 czytamy o szeroko dyskutowanej
Uchwale o Zbrodniach Wojennych, uchwalonej przez większość Izby Gmin w Anglii, ale
odrzuconej w Izbie Lordów. Niemniej jednak, żydowska siła pokona angielskich obywateli, kiedy
główny rabin, Lord Jakobvits, i Lord Beloff tak na niego nalegali, że premier, nie mając odwagi
na tyle by obrazić tych którzy kontrolują portfel i wyniki wyborów, odwołała się do Uchwały
Parlamentu by zawetować Lordów - konserwatywny rząd zrobił to po raz pierwszy. Genezy
ustawodawstwa można doszukać się w Centrum Simona Wiesenthala w 1988, który napisał do
lady Thatcher, że są poważnie zaniepokojeni 17 domniemanymi zbrodniarzami wojennymi
żyjącymi w Brytanii. Ogary ścigają teraz nie jednego zająca a wielu, a brytyjskie rogi myśliwskie
brzmią melancholijnie nad wzgórzami i dolinami.
"Obudź się, obudź się dla Jezusa!" zwykło brzmieć z chórów kościelnych jak i "Wstań, wstań dla
Jezusa!" Teraz bardzo niewielu chrześcijan broni Jezusa, bo to staje się politycznie
niepoprawne. Dalej nakładającymi kagańce setkom tysięcy chrześcijan są ich członkowie w
masońskich lożach, gdzie jedynym nie wymienianym imieniem jest to Jezusa Chrystusa.
Żyjąc dzisiaj na pozostałościach kultury i moralności chrześcijańskiej, Europa i Ameryka nie
wydają się zauważać swojej bezsilności w polityce. Dla milionów wychowanych przez
telewizyjnych ewangelistów, mało widać w upadku chrześcijańskiej moralności i obyczajów,
ignorowanych przez te same stacje TV. Konieczne jest przeczytanie Wprowadzenia do
judaizmu [Introduction to Judaism] rabina Hertzberga, gdzie ostentacyjnie nawiązuje on do
starej polityki Żydów próbujących wyglądać jak ludzie zachodu, co teraz należy zmienić na
powrót do ich wschodnich korzeni, skoro jedyną siłą z jaką muszą się liczyć jest islam. Kiedy
Chrystusa obrażono w Londynie kilka lat temu, to islamscy przywódcy coś z tym zrobili – a nie
"Kościół Anglii", cokolwiek to może być.
Naiwność chrześcijańskich Amerykanów Hollywood bierze za pewnik. Don Wildmon ze
Stowarzyszenia Amerykańskich Rodzin odgrywa rolę tylnej straży w bojkocie reklamo-dawców
amoralnych filmów zalewających Amerykę. Niestety, chrześcijanie mają wyprane mózgi i są
'chłodni' w walce o wartości chrześcijańskie.
______________________________________________________________________________
[1] Zachęcam do subskrypcji Biuletynu Kanadyjskiej Ligi Swobody Wypowiedzi, P.O. Box 40143, Victoria,
B.C. V8W 3N3, i uczestnictwa w obronie nauczycieli, dziennikarzy, studentów i innych oskarżanych przez
nienawistników udających życzliwych czempionów praw człowieka. Praw kogo? Jeden z oskarżonych
skrytykował homoseksualistów. Naprawdę to chrześcijaństwo się atakuje.

Czy Tron św. Piotra jest pusty?
Sedewakantyści
Papież Jan Paweł II, który w 1995 zajmuje Tron św. Piotra, jest tylko kolejnym spiskowcem,
który zniszczył Kościół Katolicki od środka, jak pisze Mary Ball Martinez, przez 15 lat
watykańska reporterka. Napisała książkę którą powinni przeczytać wszyscy chrześcijanie. [1]
Martinez uważa, że II Sobór Watykański był kulminacją spisku zniszczenia Kościoła
Katolickiego od środka. [2]
Na tym soborze jak nigdy wcześniej obrażano tradycję i Jezusa Chrystusa, kiedy zagłoso-wano
za usunięciem łaciny jako uniwersalnego języka Mszy, i najważniejsze dla Mszy, od-wrócenie
się plecami do Hostii, albo Obecności Boga w poświęconych opłatkach na ołtarzu, i zamiast
tego zwrócenie się twarzą do ludzi.
W wyniku naruszenia tej ponad 1000-letniej tradycji, zwiększa się liczba odchodzących od
Kościoła. Teraz jest nie tylko trudno znaleźć młodych księży, ale starzy i młodzi są podzieleni i
zmyleni tak licznymi zerwaniami z tradycją.
Kiedy żydowscy rabini tworzyli uniwersalny, synagogalny, seminaryjny język poprzez
wskrzeszenie hebrajskiego, martwego języka, katolicy odrzucili swój uniwersalny język – łacinę.
W Stanach Zjednoczonych bp Sheen, który opowiadał się przeciwko ateistycznemu
komunizmowi, został odcięty od najbardziej popularnego programu TV pokazywanego w
połowie stulecia tak samo dramatycznie, jak kapłan radiowy, ks. Coughlin, w latach 1930.
Kto ma siłę cenzorowania tego co obywatele amerykańscy słyszą albo czytają? Christeros,
wojowniczy meksykańscy katolicy przeciwko komunizmowi w połowie XX wieku, zostali
faktycznie zduszeni przez Watykan.
Dlatego wydaje się, że szatan wślizgnął się przez drzwi św. Piotra. Papież wybrany tuż przed
Janem Pawłem II żył tylko miesiąc, po tym kiedy zaproponował usunięcie masonerii z Kościoła.
Wydaje się, że szatan spał nawet w sypialni papieża. [3]
Dwaj papieże szczególnie przyczynili się do "zjudaizownia" chrześcijaństwa: mason Roncalli w
1965 na II Soborze, w Deklaracji Nostra Aetate, która wyjaśniała, że Żydów nie wolno obwiniać
za ukrzyżowanie Jezusa. Drugi masoński papież, Jan Paweł II z Polski, w 1979 ukląkł przed
pomnikiem ofiar holokaustu w Auschwitz, Polska, mówiąc: "Przybyłem i klękam przed tą
Golgotą nowoczesnego świata". Zauważmy, że ten papież który zastąpił zamordowanego Jana
Pawła I, odżegnuje się od Golgoty wszechczasów nowoczesną, bardziej odpowiadającą
czasom wersją Góry Czaszek. Ale, KOGO się pamięta, i KTO zmarł na Golgocie? On, który
zmarł za grzechy całej ludzkości, czy nieudowodnione żydowskie ofiary wojny, które zmarły tak
jak inni w okrucieństwach wojny? Mówi się, że ten papież mógł mieć żydowskie pochodzenie.
Na pewno, jego najlepsi przyjaciele, jak potwierdza, są Żydami.
Papieża Jana Pawła II wybrano na okładkę Parade, dodatku do większości niedzielnych gazet,
3 kwietnia 1994 – w Wielkanoc. Na tej stronie były słowa: "Uważamy, że z nadejściem roku
2000, Jerozolima stanie się miejscem pokoju dla całego świata… zwłaszcza wyznawców religii
pochodzących od wiary Abrahama". Ten cytat rozwija teologię, że judaizm był protoplastą
chrześcijaństwa, którym nigdy nie był, ani nigdy nie będzie.

Nie było żadnej autopsji, ani nie podano żadnej przyczyny mordu papieża, który poprzedził Jana
Pawła II – papieża o polityce diametralnie odwrotnej do obecnego kursu Watykanu. Po wyborze
Jan Paweł II udzielił pierwszej audiencji Żydowi, i poza jego licznymi żydowskimi przyjaciółmi z
dzieciństwa, regularnie kultywuje rabinów w Synagodze Rzymu. W artykule z ostatniej
Wielkanocy napisano, że 4 dni po Wielkanocy papież uczestniczył, w towarzystwie głównego
rabina Rzymu i najważniejszych oficjeli Izraela, w uroczystym koncercie upamięt-niającym
holokaust w audytorium obok Bazyliki św. Piotra. Koncert zaczął się pod batutą innego bliskiego
przyjaciela żydowskiego tego papieża. Być może uważnie słucha pałek wymachiwanych przez
innych dyrygentów koncertów żydowskich. W 1986 papież powiedział w synagodze w Rzymie,
że Żydzi byli "starszymi braćmi" chrześcijan. Chrystus nigdy nie zajmował takiego stanowiska, a
powiedział: " Zanim Abraham stał się, ja jestem". Publicznie potępił faryzeuszy i ukrywał się
przed nimi kiedy czuł ich rosnący gniew na Jego posługę. On dalej głosił: "Biada wam, uczeni w
Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!... jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków!" [4]
Czy tak wielu z was, którzy czytają tę książkę zajęłoby stanowisko i byliby mniej letni. Czy jesteś
z Chrystusem, czy przeciwko Niemu? Nie możesz być obu jednocześnie.
Redaktor Parade tego artykułu, Tad Szulc, zacytował te słowa, również wypowiedziane przez
papieża: "Trzeba rozumieć to, że Żydzi, którzy przez 2000 lat byli rozproszeni wśród narodów
świata, postanowili wrócić do kraju swoich przodków . To jest ich prawo". Arthur Koestler w
Trzynastym plemieniu, Ap. IV, ostrzega, że jego książka może być błędnie interpretowana, i
dlatego pisze:
Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które mogą być złośliwie błędnie
interpretowane jako zaprzeczenie prawa do istnienia państwa Izrael. Ale to prawo nie
opiera się na hipotetycznym pochodzeniu narodu żydowskiego, ani na mitologicznym
przymierzu Abrahama z Bogiem, ono opiera się na prawie międzynarodowym, tj. na
decyzji ONZ z 1947 dokonującej podziału Palestyny, wcześniej tureckiej prowincji, a
następnie brytyjskiego mandatu terytorialnego, na państwo arabskie i żydowskie.
Istotnie różni się w tej kwestii prawa artykuł Normana Daceya Wycofanie się Izraela – dokąd?
[Israel Withdrawal to Where?] w The American Mercury, jesień 1977:
29 listopada 1947, Zgromadzenie Ogólne ONZ rekomendowało podział Palestyny. To że
to była tylko "rekomendacja" było uznaniem faktu, że światowy organ nie posiadał
uprawnień tworzenia nowych państw, czy ustalania granic państwowych.
Niezależnie od tego, większość opinii światowej poza Bliskim Wschodem nadal
pracowała pod błędnym założeniem, że ONZ w rzeczywistości nakazała podział
Palestyny.
Pozostała część artykułu naprawdę pokazuje żydowską psychikę na podstawie tego, że Żydzi
zabrali jako część ziemię zaklasyfikowaną "dobrą" i pozostawili "ubogą" dla Palestyń-czyków, a
następnie działaniami militarnymi zwanymi Planem Daleta zabierającymi więcej niż "zaleciła"
ONZ (77%) siłą i zignorowali oburzenie całego świata. Od tego czasu zwiększył terytorium do
80%. Izraelski szef Sztabu Generalnego Chaim Bar-Lev stwierdził, że
Nam nie groziło ludobójstwo w przededniu wojny sześciodniowej, i nigdy nie
uważaliśmy, że taka ewentualność była możliwa. Żydzi w diasporze, z własnych
powodów, chcieli postrzegać nas jak bohaterów z plecami do ściany. Ale to życzenie nie
zmienia rzeczywistości.
__________________________________________________________________________
[1] Podkopywanie Kościola [The Undermining of the Church], Hilmac, S.A., Mexico.
[2] Maurice Pinay, Spisek przeciwko Kościołowi [The Plot Against the Church], wyd. włoskie, 1962
amerykańskie 1982, St. Anthony Press, Los Angeles, CA. Fragment Wprowadzenia, s. 18: "Mówiąc

krótko, notoryczni spiskowcy mają w głowie plan, że Kościół Święty, potępiając antysemityzm, potępia
siebie. Żydzi kierują masonerią i międzynarodowym komunizmem".
[3] David Yallop, W imię Boga: śledztwo ws. mordu papieża Jana Pawła I [In God's Name: An
Investigation Into the Murder of Pope John Paul I], Bantam Books, Inc., 1984.
[4] Mateusz 23:29-33.

Izraelski minister Mordecai Bentov napisał: "Cała historia o niebezpieczeństwie eksterminacji
została wymyślona w każdym szczególe i wyolbrzymiona a posteriori [po fakcie] by uzasadnić
aneksację nowego arabskiego terytorium".
Nie ma lepszego opisu żydowskiego wiecznego kłamstwa jako ciągłe oszukiwanie społecznego
sumienia niż to oświadczenie Bentova. Dotyczy to w 100% opowieści o holokauście, którą
"wymyślono i wyolbrzymiono w każdym szczególe" by służyła prywatnym interesom narodu
żydowskiego.
Na końcowych stronach książki Jak okiem sięgnąć [Far and Wide] Douglas Reed pisze:
Premier syjonistycznego państwa zadeklarował w Nowym Jorku, że "państwo
żydowskie" nie jest spełnieniem syjonizmu: że obecne małe państwo ma jurysdykcję
tylko nad Żydami tam żyjącymi, zaś syjonizm obejmuje wszystkich Żydów na świecie.
Ben-Gurion najlepiej ogłosił ten większy judaizm kiedy powiedział:
[z wyjątkiem Ameryki która zostanie przekształcona w państwo opiekuńcze, i ZSRR
sfederalizowanego państwa euroazjatyckiego]… wszystkie inne kontynenty zostaną
zjednoczone w sojusz światowy, do dyspozycji którego będą międzynarodowe siły
policyjne. Wszystkie armie zostaną rozwiązane i nie będzie więcej wojen. W Jero-zolimie
ONZ wybuduje Świątynię Proroków by służyła sfederalizowanej unii wszystkich
kontynentów: to będzie siedziba Sądu Najwyższego Ludzkości do rozstrzygania
kontrowersji między sfederalizowanymi kontynentami.
Reed tak kończy książkę Jak okiem sięgnąć w 1951:
Rozważając wydarzenia, które umożliwiły konspiracyjnym sektom z Azji i Eurazji, zdobyć
władzę nad wtedy potężnymi narodami zachodu i doprowadzić do krótkotrwałego, ale
krwawego fiaska Światowego Państwa… historyka uderza pozorny braku protestu i
oporu wśród przywódców tych krajów zachodnich… Naprawdę, jesteśmy w "Bramach
Piekła" i możemy patrzeć przez kraty na nadchodzący Czerwony Terror Zydowski w
Światowym Państwie Niewolników inaugurowanym codziennie w ramach ONZ. Ale
Chrystus powiedział: "A bramy piekielne go nie przemogą".
Czym jest nishtagea?
W konfliktach religijnych mogą być fanatycy, którzy spędzają dzień na walce. Fanatyk jest
gorliwy lub "bardzo aktywny i oddany". Walk nie wygrywają letni. Chrystus w szczególności ich
nie lubił, kiedy, w Apokalipsie 3:16 powiedział, że wyrzuci ich ze swoich ust. A Jeremiasz 9:2
jest najbardziej odpowiedni z historyków którzy są letni: "Nie opowiedzą się za prawdą na
ziemi".
W Epilogu książki Proroctwo i polityka [Prophecy and Politics] Grace Halsell wyjaśnia pojęcie
nishtagea ("oszaleć") jako zbiorową wersję zemsty Samsona na Filistynach, gdzie żeby
pokonać wroga popełnia samobójstwo.

Były minister obrony Pinhas Lavon ostrzega, że to Żydzi zrobią gdy się wściekną. Oficjel z
Partii Pracy David Hacohen, ostrzegł także po izraelskim ataku na Egipt w 1967: "Nie mamy nic
do stracenia, więc lepiej będzie oszaleć: świat dowie się do jakiego poziomu doszliśmy". [1]
Grace próbowała pokazać, że mimo iż ekstremiści wśród izraelskich Żydów nie stanowią
większości, i prawicowi chrześcijanie też nie są większością, to są popierani przez potęgę
militarną, która, jak mówi prof. Noam Chomsky w książce Fatalny trójkąt: Stany Zjedno-czone,
Izrael i Palestyńczycy [The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians], że
Izrael może zachowywać się jak "dziki kraj, niebezpieczny dla otoczenia, nie-normalny, zdolny
do spalenia pól naftowych, czy nawet rozpoczęcia wojny nuklearnej". Nigdy nam nie
powiedziano kto podpalił pola naftowe w wojnie Pustynnej Burzy w 1990. Grace uważa, że
"kompleks Samsona" wzmacnia poczucie że "cały świat jest przeciwko nam" z powodu jego
antysemityzmu, paranoidalnej wizji, która niemało zawdzięcza systemowi wiary chrześcijańskich
syjonistów". [2]
Zbadajmy pomysł, że Żydzi rzeczywiście mają "paranoiczną wizję". Dr Arnold A Hutschnecker
napisał w dokumencie przygotowanym dla American Journal of Psychiatry, że każdy Żyd rodzi
się z początkami schizofrenii, i jest to czynnik, który odpowiada za ich prześladowania. Starają
się stworzyć sytuacje, które mogą spowodować to że im się przeciwdziała i spełniają ich
przekonanie, że są ofiarami.
_________________________________________________________________________
[1] Grace Halsell, Proroctwo i polityka [Prophecy and Politics], s. 200.
[2] Ibid.

Żydzi, powiedział Hutschnecker, wykazują swoją paranoję kompulsywnym pragnieniem
prześladowań. Ale, mówi Hutschnecker, Żydzi nie mogą nic zrobić, bo są nosicielami
schizofrenii, która, jego zdaniem, jest wywołana zniekształceniem białka alfa-2-globuliny w
kształcie korkociągu. Uważa, że schizofrenię wywołuje wirus, i że z napływem Żydów do
Ameryki pod koniec XIX wieku, choroba poszerzyła się i cierpi na jej formę ponad 60 mln ludzi.
Hutschnecker uważa, że określenie użyte przez dr Eugena Bleulera w 1911, 'schizofrenia' dla
oryginalnego słowa dementia praecox użytego przez jej odkrywcę dr Emila Kraeplina, później
zmieniono na określenie preferowane przez dr Sigmunda Freuda – neurosis [nerwica].
Dlaczego terror jest oznaką fanatyków
Gilotyna która odcinała głowy niektórym z najlepszych myślicieli we Francji, była pierwszym
instrumentem wielkiego nowoczesnego wybuchu terroru wyreżyserowanym przez masonów,
jaki ogarnął tłumy na ulicach Paryża w 1789.
Dzisiaj filią terrorystów jest wojsko ONZ i Stanów Zjednoczonych, które wykorzystują wojskowe
samoloty, tak jak używano ich w czasie II wojny światowej do terroryzowania głównie cywilów.
Szalony pisk o dużej mocy odrzutowców latających nisko jest czymś co trzeba usłyszeć, zanim
będzie można zrozumieć grozę tych narzędzi śmierci z nieba.
Istnieje dokumentacja dla terroru stosowanego przez izraelskich Żydów wobec Palestyń-czyków
do wypędzania ich z ziemi ich przodków. Jest ostrzeliwanie amerykańskiego statku, Liberty, są
żydowscy nadzorcy gułagów, które udokumentował prawdopodobnie największy historyk XX
wieku, Aleksander Sołżenicyn. Religia Talmudu przede wszystkim odpowiada za ten terror w
tym, że definiuje wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami jako zwierzęta nie mające więcej praw

niż mają bestie. Uczenie takiej doktryny nie ogranicza wrodzonego okrucieństwa człowieka, tak
jak robi chrześcijańska Ewangelia ze swoją doktryną "kochaj bliźniego swego".
Zamiast tego aprobuje wszystkie czyny, które przyspieszają Mesjańskie Imperium Żydów.
Jeśli to nie jest prawdą, to jak można wyjaśnić tytuł najnowszej żydowskiej książki zatytułowanej Każdy szpieg księciem [Every Spy a Prince]. Żyd, Pollard, który sprzedał amerykań-skie
tajemnice jest honorowany przez hierarchię żydowską.
Podzielona lojalność nie jest lojalnością, i dlatego Żydzi są biednymi obywatelami krajów,
ponieważ żaden kraj z wyjątkiem ich własnego plemienia nie może nakazać im wierności. Tego
uczą ich rabini. Prawdziwe poczucie winy za terrorystyczne zachowanie należy złożyć na progu
tam, gdzie należy - przywódców religijnych i syjonistów Żydów, którzy ponoszą poważne kary
jeśli się nie dostosują, albo nawet nie płacą do kufrów przywódców.
Możliwym wyjaśnieniem terroryzmu i żądzy niszczenia na wielką skalę wśród Żydów może być
wśród
kabalistycznych
theurgistów
przekonanie,
że:
panujące
istniały,
nawet
nadchodzącego
Mesjasza
1.
wszystkie
dusze
wcześniej
2. zgodnie z doktryną reinkarnacji każda dusza dostaje tylko trzy życia. Dziewięć żywotów
zarezerwowano dla kotów, które nie są tak biegłe jak ludzie. Pojawienie się Mesjasza Żydów
opóźniają nieliczne dusze teraz wchodzące w świat, "bo dusza Mesjasza, istniejąca wcześniej
jak wszystkie inne, nie może się narodzić, zanim wszystkie dusze ludzkie nie przejdą przez
okres ziemskiej próby, i to będzie ostatnia urodzona dusza". [1]
Przeczytaj i od nowa przeczytaj ten akapit. Być może tłumaczy on Raport Globalny 2000, który
opowiada się za eliminacją zbędnych ludzi. I być może tłumaczy także politykę
Międzynarodowego Funduszu Walutowego warunkowania przyznawania kredytów redukcją
populacji. Im więcej ludzi umrze to przyspieszy nadejście Mesjasza!

******
__________________________________________________________________________
[1] Kenneth Mackenzie (uważał się za reinkarnację Jacquesa de Molaya, szefa Templariuszy stra-conego
przez Filipa Sprawiedliwego z Francji), The Royal Masonic Cyclopedia, pod hasłem "kabała", s. 415.
Źródło: Zohar and Josephus.

Psychohistoria – co to jest?
Psychohistoria to nowa dziedzina nauki, w której w opisywaniu historii bierze się pod uwagę
skutki psychologiczne. Do jakiego stopnia pisarz pokazuje własną psychikę albo stronniczość,
albo sposób podchodzenia do rzeczywistości, w tym co czyta albo pisze? Prof. Howard Stein,
żydowski wykładowca na Universytecie Oklahoma, jest jednym z prominen-tnych kontrybutorów
dla Journal of the Institute for Psychohistory w Los Angeles, którego dyrektorem w latach 1980
był Lloyd de Mause.
David McCalden, pierwszy dyrektor Instytutu Historycznego Rewizjonizmu w Torrance, CA
napisał pracę z tej dziedziny epistomologicznej zatytułowaną Wygnańcy z historii [Exiles from
History]. [1]
Mr McCalden, urodzony w 1951 w Belfaście, Irlandia, teraz nie żyje, ale jego mała książeczka
jest bardzo istotna, bo naprawdę bada psychikę Żyda. Cytuje takich ludzi jak dr Stein w
poszukiwaniu cech żydowskiej religii i życia rodzinnego, które tworzą Weltanschauung [niem.

światopogląd], z jakiego są znani – a mianowicie mania prześladowcza i paranoja, którą zauważył też cytowany w innym miejscu w tej pracy dr Hutschnecker.
McCalden, jak Halsell, odkrywa, że jego badania prowadzą go do rozważenia, że pokazy-wanie
żydowskiego strachu i nienawiści wobec świata Gojów może doprowadzić do pożogi świata w
ognisty "holokaust", który zawsze ekshumują ze swoich neurotycznych dusz.
Einstein, Oppenheimer, Teller, a teraz Cohen, którzy dali nam bombę atomową, wydają się być
zdecydowani na niszczenie. Jaka groteskowa wizja skłania tych ludzi by mieli nadzieję na
Armagedon? Czy to ma wpuścić ich Mesjasza? Z wielkiego oratorium chrześcijańskiego
muzyka Haendla, zwanego Mesjaszem, dowiadujemy się, że położenie chrześcijan jest ta-kie,
że Mesjasz przyszedł w osobie historycznego człowieka Jezusa z Nazaretu i że On na zawsze
zniósł faryzejski rytualizm zwierząt ofiarnych i upuszczania krwi. Chrystus zastąpił pogańskich
bogów Grecji, Rzymu i Babilonu nową nadzieją dla wolności jednostki od nad-miernej regulacji
przez kapłana i państwo. Dzięki ogromnej presji kontrolowanych przez Żydów mediów
komunikacyjnych, świat zmierza z powrotem do krwawych przesądów starożytnych orientalnych
niepiśmiennych mas.
_______________________________________________________________________
[1] Londinium Press, 21 Kensington Park Rd., Londyn W11, 1982.

Jak zwalczać religię? [1]
Pamiętacie, że dr Faurisson powiedział iż on nie wie jak zwalczać religię. Może wszystkie wojny
były w istocie wojnami o religię czy wiarę – zderzaniem się systemów. Niektórzy uznają teorię,
że wojny toczą się ze względów ekonomicznych. Mieszanina tych czynników jest zawsze
widoczna historycznie. Dlatego piszemy tę monografię wiedząc, że jesteśmy u schyłku XX
wieku, w samym środku bitwy religijnej gdzie albo chrześcijaństwo przetrwa, jak prze-trwało
2000 lat, albo synkretyczna religia Władców Globalnych, wyznawana w tajnych konklawe
najwyższych masońskich świątyń, kiedy ekskluzywna żydowska Loża B'nai B'rith będzie jedyną
religią tolerowaną przez ONZ i jej teokratycznych judaistycznych nadzorców. Nie drwijcie z
określenia 'nadzorcy' - to dokładne słowo użyte w Konstytucji ONZ.
To Ewangelia Jezusa Chrystusa ogłosiła na ziemi i wprowadziła w chwili jego narodzin wolną
jednostkę: każdego człowieka Chrystus poinformował by nikogo nie nazywał "mistrzem", ale
szukał prawdy, i to ona uczyni go wolnym. Powstanie cywilizacji zachodniej i jej odkrycia
naukowe są ściśle i nierozerwalnie ze sobą powiązane. Kiedy prowadzony przez płatnych
agentów ukrytych władców rewolucyjny motłoch zniszczy chrześcijaństwo, to rozum zostanie
zastąpiony przez ślepe posłuszeństwo wobec rządzących. Republiki i narody wszędzie zostaną
zastąpione przez jedno światowe państwo niewolników, które będzie bardziej despotyczne niż
okres feudalny średniowiecza, kiedy niewolnikami wtedy rządzili chrześcijańscy baronowie i
monarchowie.
Nowy system, który ma do dyspozycji niezrównane wynalazki naukowe Zachodu, będzie
traktować wszystkich ludzi którzy nie są Żydami jak "bydło", bo to też jest nauką żydowską w
Talmudzie.
Główną bronią w tej walce między judaizmem a chrześcijaństwem jest przekonanie, że istnieje
takie zwierzę jak "judeo-chrześcijaństwo". Jeśli ono jest, to jest to jak samo słowo Chrystusa
na tylnym siedzeniu za rabinami. Fałszywi prorocy i teleewangeliści chrześcijań-stwa (może
lepiej pisać "głupiego chrześcijaństwa") są tylko narzędziami w rękach sprytnych żydowskich
magnatów medialnych.

__________________________________________________________________________
[1] Tak robi Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU) – w sądach i na ulicach jak robił Martin
Luther King.

Grace Halsell mówi to bardzo wyraźnie w Proroctwie i polityce: wojowniczy ewangeliści na
drodze do wojny nuklearnej [Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear
War]. [2] Mówi, że sojusz między wojowniczymi ewangelistami chrześcijańskimi z syjonistami
może wywołać wojnę nuklearną, kiedy 50% całej broni idzie na Bliski Wschód.
Zbyt dużo dostarczyliśmy Izraelowi pieniędzy i broni, czyniąc ten kraj około 3 mln Żydów
wojskowym gigantem większym niż Niemcy, Anglia czy Francja – i silniejszym niż
wszystkie 21 krajów arabskich razem z ich 150 milionami ludzi... Poza tym arsenałem
najnowszej broni konwencjonalnej, Izrael w 1986 i przez jakieś dwie dekady wcześniej,
był jedynym krajem na Bliskim Wschodzie mającym broń nuklearną... (i bezwarunkową
wolę używania jej bez litości.) [2]
To sprowadza nas z powrotem do oryginalnej tezy, że teraz uczestniczymy w bitwie między
judaizmem i chrześcijaństwem. Jakie są słabe i mocne strony oponentów?
________________________________________________________________________
[1] Lawrence Hill & Co., Westport, CT, 1986.
[2] Ibid., s. 198.

Czołowi rewizjoniści dogmatu holokaustu
Ponieważ ustaliliśmy w tej książce, że holokaust jest dogmatem religii żydowskiej, to naprawdę
nie ma powodu by rewizjonistyczni badacze pracowali nad obaleniem tego co nigdy się nie
wydarzyło. Wszyscy działali na założeniu, że był rzekomy holokaust, co musiały obalić fakty
naukowe, więc mit zostanie pogrzebany, albo w zachodnim żargonie, "obalony" dowodami.
Niestety, jak zauważył Faurisson, nie ma przykładów w historii obalenia dogmatu religijnego.
Ale dla czytelnika, który trzyma się doktryny obiektywnej prawdy, którą można zmierzyć, oto
niektóre poglądy najważniejszych rewizjonistów.
Anonimowy profesor napisał książkę Mit o 6 milionach [The Myth of the 6 Million]. Obawiał się o
swoje życie, więc odmówił umieszczenia nazwiska na książce. Dr Arthur Butz, profesor
inżynierii elektrycznej na amerykańskim Northwestern University, umieścił swoje nazwisko w
1977 na Oszustwie XX wieku [The Hoax of the 20th Century]. Richard Harwood (R Verrall)
napisał Czy naprawdę zginęło 6 milionów? [Did Six Million Really Die?]. Rozważane 6 mln [The
Six Million Reconsidered] napisał pewien komitet. I Paul Rassinier napisał Dramat europejskich
Żydów i obalenie mitu ludobójstwa [The Drama of the European Jews and Debunking the
Genocide Myth] w 1975 i 1978.
Conrad Grieb, w książce Amerykański przejaw losu i holokaustu [American Manifest Destiny
and the Holocaust, 1979] powiedział: "oszustwo o eksterminacji 6 milionów Żydów ", które
propagowano od 1948, kiedy Raphael Lemkin był pierwszym autorem, który stwierdził, że
naziści unicestwili "miliony" Żydów w komorach gazowych, trwało przez pół wieku i nakazuje by
fałsz zwyciężył prawdę jedynie przez powtarzanie i całkowite przemilczanie przez media
wszystkich rewizjonistycznych książek historycznych, odwrotnie do tego mistrzowskiego
piorącego mózg eksperymentu na milionach ludzi nabranych przez technologię i patologicznych
kłamców w TV.
Tutaj należy rozważyć nowoczesny fakt. Bardzo niewielu nadal czyta książki, i większość z nich
to ludzie biali. Oni, czytelnicy, stanowią mniejszość wśród białych, choć większość populacji

świata żyje, dosłownie spędzając lata swojego życia obliczanego czasem, oglądając filmy,
których, jak mówią producenci, przeciętny intelekt nie może odróżnić od rzeczywistości.
Hollywoodzki przemysł filmowy to Własne imperium żydowskie, [1] jak mówi książka o tym
tytule [Jewish Empire of Their Own]. Głównymi wielomilionowymi produkowanymi tam
extravaganzas są te propagujące doktrynę holokaustu. I nie tylko ten temat, ale każdy pro-gram
który ci Żydzi chcą realizować by osiągnąć światową dominację i kontrolę, a oglądający świat
systematycznie karmi się jako "rozrywką", "dramatem dokumentalnym" lub "informa-cjami",
kiedy w rzeczywistości jest to fałszerstwo historii i tworzenie świata fantazji zastępu-jącego
realny świat.
Promuje się nie tylko doktrynę holokaustu, ale i każdą ideę korzystną dla monopolistów którzy
zdobyli umysły mas dzięki programom TV. Żadna religia, bez względu na to jak silna i kwitnąca,
nie może sprostać wyzwaniu swoich wartości poprzez zdegenerowany seks i mord
proponowane codziennie oglądającemu je światu. Od strasznych filmów można rozsądnie
oczekiwać prawdziwej grozy i to wykazały wszystkie przeprowadzone badania.
Żyd Michel Medved karci ten hollywoodzki przemysł, ale zaniedbuje karcenia swoich ludzi
odpowiedzialnych za to badziewie. Mówi iż nie jest prawdą to, że jego ludzie kontrolują ten
przemysł. Co za bezczelne kłamstwo. Zarobił dużo pieniędzy na książce Hollywood vs America,
[2] która, skoro neguje to "kim" jest Hollywood, jest zasadniczo książką dezinfor-macyjną. Mówi,
że duże korporacje dominujące w Hollywood nie są kontrolowane przez Żydów. Na s. 317
mówi, że od 1989 nie przyznano ani jednego Oscara żydowskiemu producentowi. Więc
dlaczego Steven Spielberg i Lista Schindlera otrzymali Oskary w 1994? Nie pokazuje się
pakietów kontrolujących korporacji.
On oskarża Teda Pike'a o to że jest fanatykiem, satanistą i antysemitą. Obejrzyj Drugi Izrael
[The Other Israel ] Pike'a [3] i zobacz co o tym pomyślisz.
_________________________________________________________________________
[1] Neal Gabler, New York: Crown Publishers, 1988.
[2] Harper Collins & Zondervan, 1992.
[3] P.O. Box 203, Oregon City, OR 97045. Cena $22.95.

Królestwo szaleństwa
Diabelskim czynem jest ustanowienie królestwa na kłamstwach i zmuszanie innych by w
nim żyli. To przekracza upokorzenie, jest duchowym zniesławieniem. W takim przewrotnym królestwie, antychryst nosi maskę Zbawiciela, jak na fresku Signorellego w
Orvieto. Diabeł nie jest zabójcą. On jest Diavolo, oszczercą, bogiem dla którego fałsz nie
jest tchórzostwem, jak to jest z ludźmi, a dominacją. On blokuje wszelką wiedzę i wgląd,
ostatni wychodzi z rozpaczy. On ustanawia królestwo szaleństwa, bo szaleństwem jest
życie w kłamstwie.
Arnold Gehlen, Moral und Hypermoral, XX-wieczny socjolog
Paul Rassinier w książce Prawdziwy proces Eichmanna: niepoprawni zwycięzcy [The Real
Eichmann Trial: The Incorrigible Victors, 1979] twierdzi, że "Czytelnik może się pytać czy nie
zorganizowano komór gazowych, i, skoro liczbę zgonów można zredukować z 6 milionów do 1
miliona, to jakie znaczenie miała taka koncentracja żydów w specjalnych obozach, i w jaki
sposób powstały komory gazowe?" Przedstawia wiele złożonych czynników jakie istniały w
Niemczech od 1933 do deklaracji wojny przez Francję i Anglię w 1939. Główny wśród nich jest
jak legenda (oparta na faktach idea przybiera na realizmie), powstała z zabójstwa w 1938

niemieckiego konsula von Ratha we Francji przez Żyda Grynspana, sprowokowała noc
grabieży, nazywaną "Kristallnacht," kiedy wybito wiele wystaw sklepowych Żydów. Ma nadzieję, że pewnego dnia w XX wieku można będzie wykazać, że eksterminacja 6 milionów
Żydów "nie jest sprawą faktu, a historycznego kłamstwa, najbardziej tragicznego i najbardziej
makabrycznego wszech czasów".
Kłamstwa są pożyteczne tylko kiedy odnosi się z nich korzyści. Głoszenie Kłamstwa Holokaustu
poparło budowę państwa Izrael, założonego w 1947, na wiele ważnych sposobów, a wśród
nich:
1. wypłacane przez Niemców reparacje za rzekomych zmarłych i odszkodowania dla
"ocalonych". Było to wymuszanie od przegranego w wojnie sięgające miliardy dolarów.
2. próba wykreowania sympatii dla wiecznie prześladowanego Żyda
3. tworzenie poczucia winy u ludzi Zachodu, co ostatnio stało się na tyle bezczelne w krę-gach
rabinicznych i fałszywych pastorów chrześcijańskich, by oskarżyć wszystkich chrześcijan o
pośrednią odpowiedzialność za holokaust.
4. dodatkowe wsparcie wszystkich wypranych z mózgów chrześcijan, którzy dają się nabrać na
nową doktrynę teologiczną, że "Chrystus był Żydem". To nie było dogmatem Kościoła przed XX
wiekiem. [1]
Odnośnie punktu 2, w 3-tomowej pracy Holokaust w kontekście historycznym [The Holocaust in
Historical Context], [2] pomagali pieniądze i personel z National Endowment for the Huma-nities
(opłacany z amerykańskich podatków), Dartmouth College, Harvard University, Cornell
University, University of Pennsylvania, University of Notre Dame, State University of New York,
University of California, University of Michigan, Yale University, University of Hartford, Queens
College, Northwestern University, University of Cambridge i Oxford, oraz instytucje żydowskie.
To że te wszystkie wcześniej ośrodki chrześcijańskich teologów teraz są zdominowane przez
judajskich profesorów, może oznaczać tylko dalsze nękanie chrześcijańskiej teologii we
wszystkich czołowych amerykańskich ośrodkach wyższej edukacji. Autor Steven Katz twierdzi:
Nie sposób nie czytać listów Pawła, Ewangelii synoptycznych i później źródeł
patrystycznych jako potwierdzających dwa zasadnicze wnioski: (1) judaizm jest, od
przyjścia Chrystusa, duchowymi zwłokami i (2) stanowiskiem Żydów i judaizmu jest
nieszanowanie opozycji, przynajmniej od pierwszej Wielkanocy, to jednak
zakwalifikowane przez antynomie teologiczne, do zbawczego planu Boga dla ludzkości.
W tych dwóch ostrych tezach leżą korzenie tego religijnego antyjudaizmu, który
rozbrzmiewał tak nieumiarkowanie przez ostatnie dwa tysiąclecia, i że przemodelowanymi, bezprecedensowymi, nawet ideologicznie niewspółmiernymi formami podłożono podwaliny pod nowoczesny antysemityzm. [3]
Pocałujcie Ewangelię Chrystusa na pożegnanie! Niebezpieczne będzie ją wyznawać.
_________________________________________________________________________
[1] Zob. Drugi koniec swiata [The Other End of the World] Rogera Ruska, Plantation House, Inc., P.O.
Box 51428, Knoxville, TN 37909, do nabycia Gospel Fellowship, P.O. Box 291, Spokane, WA 99210.
[2] Oxford University Press, Nowy Jork, 1994.
[3] W tym cytacie zarzut bogobójstwa podlega zastrzeżeniu. [2]

Lud ognia
"To jest lud ognia w którym zamieszka".
Prorok Mahomet, Święty Koran, sura 17,18

Jest ciekawe by spekulować, co rozumiał Mahomet w powyższym cytacie ze Świętego Kora-nu.
Holokaust oznacza "całopalenie", a najgorszym nieposłuszeństwem wobec Boga dla Izraelitów
był kult bożków, zwłaszcza Baal Molocha, który był piecem w formie człowieka z głową cielęcia
zbudowanym nad nim.
Francuski historyk, Paul LaCroix (1806-1884), w książce Historia prostytucji [History of
Prostitution], opisuje ohydne ceremonie, gdzie ofiary składano temu bogowi o imieniu holokaust.
LaCroix używa dokładnie tych słów:
Podczas holokaustu kapłani Molocha grali straszną muzykę z bębnami i tambury-nami,
żeby zagłuszyć krzyki ofiar. Następnie wydarzyła się hańba przeklęta przez boga
Izraela; Molochici oddawali się praktykom godnym ziemi Onana (masturbacja)… [1]
Powyższy cytat pochodzi z dzieła wielkiej badaczki Elizabeth Dilling. Oskarżył ją, wraz z innymi,
prezydent Franklin Delano Roosevelt, o robotę wywrotową za liczne ujawnienia jego niecnej
administracji, która zapełniała się komunistycznymi Żydami na wysokich stanowi-skach
administracyjnych. Ona twierdzi, że chrześcijańscy pastorzy powinni badać Talmud by
zauważyć, że pogańskie rytuały których nie znają nadal praktykują dzisiaj faryzeusze! Na
s. 54 mówi:
"Palenie dzieci dla demona Molocha dozwolone jest dzisiaj przez najwyższą władzę
sądowniczą tzw. 'żydowskiej' religii, którą jest Talmud Babiloński, a szczególnie
księga Talmudu - Sanhedryn, Folios 64a-64b".
Po mistrzowsku analizuje rodzaj dzielącego włos na cztery talmudycznego judaizmu, o który
Chrystus oskarżył faryzeuszy za czynienie Jego Przykazań nieskutecznymi. Jeśli jesteś
pastorem musisz mieć jej książkę.
__________________________________________________________________________
[1] Elizabeth Dilling (1894-1966), Żydowska religia: jej wpływ dzisiaj [The Jewish Religion: Its Influence
Today, Noontide Press, 1983, s. 54.

Co roku w Ameryce giną tysiące dzieci. Gdzie robi się "snuff" filmy? Sprzedaje się je po $10.000
za film, i pokazują homoseksualne mordy dzieci. Pracujący w Hollywood elektryk powiedział, że
do pewnych budynków zakazany jest wstęp. Dlaczego?
Opis bębnienia, dymu, kadzideł i narkotyków stosowanych w starożytnym kulcie Molocha jest
dokładnym opisem festiwali muzyki rockowej wprowadzonych do amerykańskiej TV w latach
1960 przez The Beatles (nazwa pochodzi od egipskiego boga Skarabeusza) i Edwarda R
Murrowa. Bajecznie bogaty Michael Jackson oskarżony o molestowanie chłopców, tworzy
spektakle tańca z wszystkimi pułapkami, monotonnym rytmem, dymem, migającymi światłami,
hałasem i sugestywnymi tekstami piosenek z tych pogańskich obrzędów. Jak chrześcijanie
mogą nawet przypuszczać, że ich cywilizacja może żyć lub wpływać na masy na świecie pod
hipnotycznym urokiem tej zdegenerowanej muzyki i narkotyków?
Imperium Narkotykowe, które jest międzynarodowe i kierowane przez tych samych ludzi którzy
kontrolują finanse, mówi się iż jest większe niż jakikolwiek rząd narodowy.
Kim są większościowi akcjonariusze Rezerwy Federalnej i Banku Światowego?
Może główna modlitwa w ważne żydowskie święto Jom Kippur (Dzień pokuty) rozpoczyna-jąca
się od "Kto przez ogień…, może rzucić światło na opis Mahometa 'ludu ognia w którym
zamieszka".

Protokół 1:
Prawo leży w sile:
Naszą zasadą jest siła i udawanie
Kenneth Goff był opłacającym składki komunistą w Eugene Debs Labor School w latach 19361939. Jego przerażenie z powodu technik prania mózgu [1] spowodowało, że zeznawał w tej
ważnej kwestii przed Komitetem Działań Nie-Amerykańskich w 1939.
Goff definiuje psychopolitykę jako "Sztukę i naukę zapewniającą i utrzymującą panowanie nad
myślami i lojalnościami... mas, i dokonywania podboju... narodów poprzez 'uzdrawianie
psychiczne'. Dwie dziedziny muszą być dokładnie kontrolowane - psychologia i psychiatria w
celu zaprogramowania umysłów ludzi by wierzyli w to co jest normalne, albo nie. Książka
Jacobsona [2] mówi, że Lenin uważał zdjęcia i filmy za najważniejszą sztukę. Cytuje
żydowskiego rosyjskiego reżysera Siergieja Eisensteina, kiedy mówi, że "to co widzimy w
sztuce określa, co rozumiemy jako 'rzeczywistość'". Tak więc udawanie staje się
rzeczywistością, historią, albo prawdą, poprzez tylko oglądanie zdjęć, które symulują
rzeczywistość – ruchome obrazy uważane przez większość ludzi za prawdziwe. Nic dziwnego w
tym, że syn przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, Edgar Bronfman Jr, nabywa
królestwo filmu. W końcu Seagram whisky może tylko cię upić, albo pozbawić zmysłów, a filmy
mogą sprawić iż stracisz poczucie rzeczywistości poprzez zwodzenie zmysłów by uwierzyć w
kłamstwo. Jezus Chrystus powiedział do Żydów w Janie 8:44, że ich ojciec był kłamcą i
diabłem, więc mówili kłamstwa.
Dyrektorem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie jest Walter Reich, psychiatra, który
zorganizował grupę psychiatrów i psychologów w imieniu Krajowego Instytutu Zdrowia
Psychicznego by doradzać pokaz zdjęć i filmów w "muzeum", by działały jako pranie mózgu.
Apeluj do emocji… umieść równe rzędy butów dziecięcych by widziały je dzieci, umieść ciała w
strasznych stertach by chłodziły zmysły, pokaż wycieńczone postaci z obozów koncentracyjnych… pokaż wszystko by przekonać oglądającego, że taka była prawda w Niemczech, ale
nigdy nie pokazuj żadnej prawdy takiej jak piec mogący zabijać gazem głoszoną przez nich
liczbę ludzi.
_________________________________________________________________________
[1] Kenneth Goff, Pranie mózgu: synteza rosyjskiego podręcznika do psychopolityki [Brain-Washing: A
Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics], Robert Brock, P.O. Box 15248, Washington, D.C.
20003, $5.00.
[2] Steven Jacobson, Kontrola umysłu w USA [Mind Control in the United States], P.O. Box 11451, Santa
Rosa, CA 95406, 1985, s. 22.

Reich to 51-letni Żyd z Polski, który nie tylko kierował Projektem Zdrowia, Wartości i Polityki
Społecznej w Centrum Woodrow Wilsona dla Naukowców w Waszyngtonie, a także, co
najważniejsze, był prezesem Komisji Praw Człowieka w Amerykańskim Stowarzyszeniu
Psychiatrów [APA]. Rezultatem tego przewodniczenia i wpływu jest to, że nowy Podręcznik
Diagnostyki i Statystyki IV APA zmienił definicję pedofilii (molestowanie dzieci) na całkowicie
talmudyczną definicję (Talmud dopuszcza seks z 3-latkiem) mówiąc, że jest się "chorym"
pedofilem tylko kiedy ma się sumienie w działaniu albo "cierpienie". Zdrowi pedofile uważają
swoje zachowanie za idealnie "normalne".
Pomyślmy o 3-letnim dziecku sodomizowanym przez 19-letniego biseksualistę w Boise, Idaho,
w 1995. Rozerwał odbyt dziecka i zmarło po 3 dniach. Dostał dożywocie, co oznacza, że może
wkrótce wyjść zwolniony warunkowo jeśli nie odczuwa "cierpienia" z powodu tej zbrodni.

Czym jest Amerykańskie Muzeum Holokaustu?
Oficjalne biuletyny "Muzeum" mówią, że dzięki uchwale Kongresu w 1980, rząd amerykański
podarował grunty obok Pomnika Waszyngtona, i że miało być zbudowane pod wielką pieczęcią
USA, ale Kongres zastrzegł, że całość funduszy na budowę "Muzeum" musi pochodzić z
prywatnych dotacji.
Muzeum twierdzi, że jest instytucją edukacyjną, ale czy jest? Jego literatura mówi iż jego
istotnym zadaniem jest "edukacja Amerykanów o holokauście, wydarzeniu o szczególnym
znaczeniu dla wszystkich Amerykanów, i uniwersalnym znaczeniu dla przyszłości całej
ludzkości". Ma bibliotekę i pomieszczenia wystawowe i salę modlitwy lub medytacji, która jest
sześciokątem o powierzchni 6.000 m2. Liczba ręcznie malowanych przez amerykańskich
uczniów płytki również wynosi 6.000. Zauważmy mistyczną 6 i sześciokątny kształt.
Rzeczywiście, dach składa się z szeregu ostrosłupów. Według mnie całkowita jego geometria
pokazuje, że zaprojektowano go jako świątynię.
Czy w bibliotece są jakieś rewizjonistyczne książki? Oczywiście, że nie. Więc to nie jest
edukacyjna, ani wolna, biblioteka publiczna, a prywatny ośrodek propagandowy, i co najważniejsze, biblioteka religijna gdzie uczy się dogmatu o holokauście. Czy amerykański rząd może
przekazać grunt pod szkołę religijną, jaką jest "Muzeum" Holokaustu? Zgodnie z aktualną
interpretacją II Poprawki, rząd nie może wspierać przedsięwzięć religijnych.
Kolejnym niesamowitym kłamstwem w oficjalnej broszurze, w obiegu w grudniu 1992, jest to, że
Amerykański Instytut Badań Holokaustu "będzie zachęcał do oryginalnych badań i stu-diów ...."
Według raportu Spotlight z 29 czerwca 1992, prawda jest wręcz odwrotna. Mówią że Mosad,
tajne służby Izraela, utworzyły specjalny wydział o nazwie Tagar, z siedzibą w Paryżu. Ci ludzie
podróżują dookoła świata na izraelskich paszportach dyplomatycznych, nie podlegają żadnym
przepisom celnym, z misją celowania w ludzi i w organizacje kwestionu-jące holokaust.
Od wiosny 1993 setki tysięcy turystów w Waszyngtonie będą chodzić po tym 5-piętrowym
budynku o powierzchni 23.225 m2 [250.000 stóp kw.].
Używając werbalnego oszustwa podobnego do nazywania prywatnego systemu bankowego
Federalnej Rezerwy "federalną", to muzeum nazywa się amerykańskim Muzeum Holokaustu,
kiedy nie ma udziału czy kontroli jego działalności ze strony narodu tych Stanów Zjednoczonych. Ziemia została podarowana przez ustawę Kongresu, bez poinformowania ogółu społeczeństwa oraz z naruszeniem doktryny rozdziału Kościoła od państwa obecnie obowiązu-jącej
lub wymuszonej przez ACLU, który zajmuje się usuwaniem Biblii ze szkół publicznych, krzyży z
budynków publicznych i pomników Dziesięciu Przykazań z trawników przed budyn-kiem sądu!
Na czym zatrzyma się ta hipokryzja? Gdzie jest organizacja prawnicza która będzie bronić
obywateli którzy kwestionują holokaust przed oskarżeniami o antysemityzm i inne szkalujące
słowa za bona fide oryginalne badania?
Prawo publiczne i komisja prezydencka
które utworzyły Muzeum Holokaustu
Prawo publiczne 96.388 które utworzyło Radę Holokaustu w 1980 miało trzy cele, zdaniem
kongresmana Kostmayera z Pensylwanii:
1. nadzorowanie działania stałego pomnika-muzeum dla żydowskich ofiar holokaustu

2. zapewnienie odpowiednich sposobów by naród upamiętniał Dni Pamięci jako coroczne
krajowe święto obywatelskie upamiętniające holokaust
3. zorganizowanie planu przeprowadzenia zaleceń z 1979 prezydenckiej Komisji Holokaustu.
Mr Kostmayer dalej stwierdził, że muzeum zostanie otwarte w kwietniu 1993, "i jest praw-dziwie
niezwykłym symbolem naszego moralnego obowiązku pamiętania holokaustu". Autorem
uchwały był reprezentant Yates. Następnie Mr DeLay z Teksasu stwierdził, że uch-wała mówi iż
tak jak w przypadku Pomnika Wietnamskiego, koszty pokryją prywatne dotacje. Oryginalnie,
powiedział DeLay, rząd federalny zobowiązał się do przekazania gruntu i drugie pół miliona
funduszy. Powiedział: "Do chwili obecnej [16 czerwca 1992, materiały Kongresu] Kongres
przekroczył tę kwotę przeznaczając $33 miliony ponad tę ustaloną". DeLay powie-dział, że
CBO (Biuro Budżetu Kongresu) oszacowało, że do roku 2000 wyniesie to $110 mln, albo $3 mln
więcej niż Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni, i 7 razy więcej niż fundusze przy-znane dla
Pomników Lincolna, Jeffersona i Waszyngtona razem.
Po tym Mr Yates powiedział: "Od zawsze zakładano, że po zbudowaniu muzeum stanie się ono
częścią amerykańskiego rządu jako muzeum porównywalne ze Smithsonian Institution".
Następnie nawiązał do Komisji Prezydenckiej o holokauście z 1979, która "proponuje by
muzeum stało się instytucją federalną, może autonomicznym biurem Smithsonian Institution
proponującym poszerzone usługi dla publiczności, naukowców i innych instytucji".
Czy jakiekolwiek stwierdzenie może być bardziej godne ubolewania co do uczciwości, niż to
ostatnie Komisji Prezydenckiej… by wierzyć, że zachęcano by do uczciwych stypendiów w
badaniach tego pomnika zapowiadane przez Mr Yatesa, jak przypomina nam o "jednej z
niewiarygodnych zbrodni człowieka w historii". Zbrodnia której nie mogą badać wszystkie
zainteresowane strony, w tym oskarżeni, naród niemiecki, jest zbrodnią chronioną przez
prawników rządowych i ustawodawców. Fakty XX wieku pokazują, że 6 mln zmarłych to psi
grosz wobec zbrodni Czerwonego Reżimu, który sfinansowali, jak mówią wszyscy najwięksi
historycy XX wieku, międzynarodowe żydowskie domy bankowe.
Nie, panowie, jeśli to ma być Muzeum Holokaustu, to mówi za nieznaczną ilość krwi w
porównaniu ze 160 milionami Anglosasow zabitych w wywołanych przez Żydów wojnach XX
wieku.
Masońskie symbole w architekturze
Swiątyni Holokaustu w Waszyngtonie, DC
Albert Pike uważa, że tylko najwyższego stopnia mason rozumie hermetyczne znaczenie
symboliki loży. Ta symbolika jest kabalistyczna, tak jak religia loży jest werbalną tradycją Żydów
zwaną kabałą. Głównym architektem Muzeum Holokaustu jest James Freed.
Zajrzyj na s. 789 i 861 Moralności i dogmatów Pike'a po znaczenie liczby 25 i jej pierwiastka
kwadratowego – liczby 5. W diagramie pokazanym na s. 789, mamy 4x4, albo 16, jako rzut
prostopadły lub męski symbol. Żeńskim symbolem jest podstawowy kwadrat, 3x3, lub 9
(magiczny kwadrat, a przeciwprostokątna jest biseksualnym produktem pozostałych dwóch płci.
Cały ten układ jest znany jako Pentagram Salomona. A wiemy, że loża zajmuje się kre-acją
nowej Świątyni Salomona wykonanej z ludzkich bloków budulcowych, albo masonów.
PYTANIE:

Czy ruch biseksualny w USA dzisiaj mógł być rozpalany i napędzany przez wyższe loże
masońskie?
Zauważmy fasadę "Muzeum" Holokaustu w Waszyngtonie, o której mówi się, że jest jedną z
największych z wielu teraz budowanych w stolicach i dużych miastach na całym świecie. Dwa
środkowe okna są podzielone na kwadraty 5x5 albo Pentagram Salomona do kwadratu, czyli
25.
Oprócz znaczenia znalezionego w wyjaśnieniu Pike'a w masońskich Dogmatach, mamy erudycyjne Amulety i Przesądy [Amulets and Superstitions] E Wallisa Budge'a, opiekuna zabyt-ków
egipskich i asyryjskich w British Museum i specjalisty od symboliki. Na s. 395 "Kabalis-tycznych
nazw i symboli", dowiadujemy się, że Kamea to nazwa kabalistycznego "magicz-nego
kwadratu". Mogą być pochodzenia indyjskiego lub sumeryjskiego i mają znaczenie
astrologiczne i religijne. Funkcjonują jako amulety, które są również magicznymi wzorami albo
dwu- lub trójwymiarowymi, do odpędzania zła albo zapewnienia ochrony jakiegoś bóstwa.
Kamea Marsa to kwadrat 5-kolumnowy, który widzimy w Muzeum Holokaustu. On może mieć
litery lub cyfry w każdym z 5x5 kwadratów. Jeśli doda się liczby zamiast je po-mnożyć, mamy
liczbę całkowitą 65, lub w hebrajskich literach, A=1, D=4, N=50 i Y=10, to znaczy, Adonay,
najpotężniejsze imię Boga, według Pike'a. [1]
Imię Boga ma wielką moc, czy wymawiane przez kapłana, czy niewymawiane ze strachu lub
szacunku. Liczba całkowita wynosi 325, liczba Ducha albo Demona Marsa.
Na s. 241 Pike mówi, że masoni już nie chcą odbudowywać świątyni fizycznej, a pracować "nad
ustanowieniem na całym świecie Nowego Prawa i panowania Miłości, Pokoju, Miłosier-dzia i
Tolerancji".
Liczby uważają za święte Etruskowie, Żydzi, Egipcjanie, Hindus,i i są emanacjami w doktry-nie
gnostyckiej.
Heksagram, według Budge'a, symbolizuje komunikację między żywymi i zmarłymi, oraz
dogmatami i reinkarnacją. Sala Pamięci to sześciokątna, 557 m2 [6.000 stóp kw.] "naturalnie
oświetlona świetlikiem… duchowa przestrzeń, zaprojektowana dla kontemplacji i refleksji. Tutaj
odwiedzający mogą znaleźć pocieszenie i odnowę poprzez zapalenie świecy, odmówienie
modlitwy, albo tylko kontemplację wszystkiego co zobaczyli i czego się dowiedzieli". [2]
Jak mówi tekst o Muzeum, jest to przestrzeń duchowa, do zapalenia świecy i medytacji. Jak
różni się od definicji kościoła i zwyczajowo zapalanych tam świec? Jak może amerykański rząd
sponsorować i płacić za tę świątynię.
__________________________________________________________________________
[1] Pentagram Salomona [Pentacle of Solomon] Alberta Pike'a - Apendyks 15.
[2] Z broszury United States Holocaust Memorial Museum, 2000 L. St., N.W., Washington, D.C. 20036,
1992.

Okultystyczna symbolika w architekturze
Muzeum Holokaustu
Obecny bibliotekarz Kongresu, James H Billington, w książce Ogień w umysłach ludzi [Fire in
the Minds of Men], pisząc o okultystycznym pochodzeniu, jak to nazywa, rewolucyjnej wiary,
opowiada jak ostateczny plan Weishaupta dla iluminatów został zatytułowany Pitagoras.
Fascynacja renesansu i oświecenia geometrią i filozofią Pitagorasa stała się bardziej wyraźna

po sukcesie rewolucji francuskiej, a najbardziej spektakularnie w kubizmie awangardy XX
wieku.
Główne figury geometryczne naturalnie to kwadrat, koło i trójkąt. Czerwony kwadrat widzimy na
ścianach holu Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku. Ten sam kwadrat widzimy na małej
działce gruntu przed wejściem do Muzeum Holokaustu, i koło dotyka ten kwadrat w czterech
punktach wewnętrznych. Filozofia Zena, nawiasem mówiąc, kręci się również wokół nich.
Powtórzmy jeszcze raz to, że okna z kwadratem 5x5 kwadratów 5x5 przedstawiają ważną
przeciwprostokątną równania Pitagorasa, który reprezentuje również masońsko symbolicznie
biseksualnych, albo matkę i ojca, androgyne. Na s. 100 Billington stwierdza, że najważniej-szą z
liczb pierwszych jest 5 i już wyjaśniliśmy w tej książce dlaczego. Trójkąt, gdy jest trójwymiarowy,
staje się piramidą i na dachu Muzeum Holocaustu znajdujemy wiele piramid. W sumie 9 w
budynku głównym i 6-boczną kopułę piramidalną na sześciokątnej Hali Pamięci na pierwszym
planie. Należy również zauważyć, że drzwi i dekoracyjne okna są idealnie kwadratowe, lub
koniecznie 90° masońskiej tradycji okultystycznej. Zauważmy też, że nowe i niedostępne dla
publiczności, Engraving Bureau na zdjęciu na s. 9 w numerze z maja 1994 Criminal Politics,
pokazuje również nieuzasadnione piramidalne świetliki na dachu drogi dla samochodów.
Wydaje się, że nie ma tam pod nimi pokoi, i one są wyłącznie do zaznaczenia okultyzmu, co
oznacza: "to jest nasze".
Wracając do okultystycznego znaczenia liczby 6, okazuje się, że poza Salą Pamięci o powierzchni 6.000 stóp2, ściana Dzieci w Sali Świadków w głównej części "Muzeum" zawiera
6.000, ani 1 więcej, ani 1 mniej, kwadratowych płytek ręcznie malowanych przez amerykańskich uczniów! Broszura w celu zbierania funduszy z września 1992 zauważa, że Sala
Świadków "rezonuje abstrakcyjnymi, symbolicznymi nawiązaniami do holokaustu".
Należy szczególnie zauważyć, że muzealny Wydział Edukacji przygotował rozdziały edukacyjne
do wykorzystania w amerykańskich szkołach! Instytut Badawczy "Muzeum" "będzie zachęcał do
oryginalnych badań" holokaustu. To zdanie prawdopodobnie jest jednym z najbardziej
bezczelnych kłamstw wypowiedzianych w tych kłamliwych czasach.
I jeszcze raz, jak mówi muzealna broszura z 1992 te słowa:
Ustanowione na mocy Uchwały Kongresu w 1980, to Muzeum będzie mocno speł-niało
swoją żywotną misję: edukować Amerykanów o holokauście, wydarzeniu o specjalnym
znaczeniu dla wszystkich Amerykanów i powszechnym znaczeniu dla przyszłości całej
ludzkości.
Biorąc pod uwagę to, że największą grupą Amerykanów jest 50 milionów niemieckich dzieci
imigrantów do Ameryki, jak ta edukacja proponuje bagatelizować ich i zniesławiać? Niemieccy
Amerykanie i ich anglo-europejscy imigranci założyli i zbudowali kraj znany przez krótki czas w
historii, 1776-1933, jako Ameryka, albo Stany Zjednoczone Ameryki. Poliglota amer-azjatyckoindiański zalewający ten naród dzisiaj nie dał mu swojego fundamentu, ani nie uczynił go
gigantem przemysłowym świata jakim był kiedyś.
Co ciekawe, w 3 AD, w Heliopolis, Liban, została ukończona świątynia nazywana Baalbek. Ma
taki sam sześciokątny plac jak ten przed Muzeum Holokaustu. Była poświęcona Jowi-szowi.
Podobnie ciekawe jest to, że Jowisz jest rzymskim imieniem szefa Bogów, który został nazwany
po grecku - Zeus. Jeszcze ciekawsze, albo, jak powiedziała Alicja w krainie czarów,
"ciekawsze" jest to, że głównym bogiem Narodów Zjednoczonych jest Zeus, który ma swój
posąg w budynku, lub centralnym biurze w Genewie, Szwajcaria. Nowy Porządek Świata pod

rządami ONZ nie będzie pozbawiony religii, ale tylko wolny od obecności Jezusa Chrystusa,
dokładnie tak jak praktykuje się religię masońską w ich lożach świata, tylko z niemile widzianym
imieniem Jezusa Chrystusa.
Rasowo wyłączną lożą wśród masonów jest ta jedynie dla Żydów B'nai B'rith, co oznacza
Synów Przymierza, albo obrzezanych Żydów. Znamienne jest to, że to mason z B'nai B'rith Ian
Kagedan ogłosił "holokaust" fundamentem lub podstawową zasadą Nowego Porządku Swiata.
[1] Yale Butler, redaktor naczelny gazety B'nai B'rith Messenger odwiedził kampus Soka
University 6 maja 1994, cztery dni przed wspólnym otwarciem 10 maja w Tokio wystawy
"Odwaga Pamiętania".
To było przy współpracy Centrum Szymona Wiesenthala, miasta Tokio i Waltera Mondale,
wcześniej powiązanego z "mafią", a teraz amerykańskim ambasadorem w Tokio.
W wydaniu z lutego 1994 wspaniałego przeglądu wywiadowczego Hillaire du Berrier Report,
należącego do Hillaire Du Berrier, czytamy, że francuski odpowiednik amerykańskiego FBI
wydał specjalny raport na temat działalności szpiegowskiej Soka Gakkai, który ma być
braterskim zakonem buddyjskich mnichów, którzy znaleźli drogę do boskości bezpośrednio, a
nie przez pośrednika, takiego jak Jezus Chrystus. [2]
Ci pobożni mnisi dokonują nawróceń wśród intelektualistów w kluczowych miastach na całym
świecie, i według raportu francuskiego wywiadu, specjalizują się w kradzieży patentów i
technologii.
To że mogą być z loży masońskiej jest możliwe, z uwagi na szacunek jaki mają dla rewolucji
francuskiej, która według Nesty Webster, historyka z XIX wieku, miała pochodzenie masoń-skie.
Mr Kiyoshi Matsushima, naczelny autor opinii gazety Seikyo Shimbun w Soka Gakkai, złożył 10dniową wizytę w Moskwie w 1989, gdzie spotkał profesorów, dyrektorów i innych członków partii
komunistycznej na Uniwersytecie Moskiewskim.
Jesienią 1994 dyrektor Soka - D Ikeda – i Michail Gorbaczow publikują książkę składającą się z
ich dialogów, serię zatytułowaną Lekcje XX wieku [Lessons of the 20th Century], w której
omawiane są zbrodnie religii i ewolucja nowej doktryny społecznej. Wiemy że dla Ikedy nową
religią całego świata będzie buddyzm. Stany Zjednoczone nazwał "płodnym krajem" do
zaszczepienia buddyzmu, i z ich wielkiego uniwersytetu w Los Angeles do wielu świątyń w
Ameryce, jeździ po świecie zakładając świątynie. Ten wspaniały plan to żadne marzenie, ale
obsługiwana przez bogatą mniędzynarodową sieć składającą się z niemal wszystkich amba-sad
na świecie. Klamrę tych ONZ-owskich agencji widzi się w małym przykładzie stanowiska
ministra stanu dla międzynarodowej korporacji Arabskiej Republiki Egiptu zajmowanego przez
dr Youssefa Boutrosa-Ghali, bratanka sekretarza generalnego ONZ Boutrosa Boutrosa-Ghali,
który, nawiasem mówiąc, ma żonę Żydówkę, a zgodnie z religią żydowską nikt nie jest Żydem
jeśli nie ma matki żydówki.
________________________________________________________________________
[1] Toronto Star, 26 listopada 1991.
[2] SG News, sierpień 1989.

Jaki jest związek masonerii
z kananejskim kultem Baala?
Czy możliwe jest by rewolucja seksualna, jak nazwał ją Pitirim Sorokin w latach 1950 w
Ameryce i na całym świecie, miała zwiazki z masońską "tradycją"? Masoneria to kult faliczny.

Falicyzm był religią Kananejczyków. Baal był głównym bogiem, a Astarte [Ashtoreth], małżonka
Baala, ich główną boginią – w Babilonie znano ją pod imieniem Isztar [Ishtar]. Kapłanki były
prostytutkami, a sodomici męskimi prostytutkami świątynnymi. Czciciele Baala poświęcali w
ogniu dzieci! Dzień 1 maja, komunistyczne święto, jest także świętem iluminatów i czarnej
magii.
ONZ pracuje nad zdobyciem "szacunku" dla sodomitów i Północno Amerykańskiego Stowarzyszenia Miłośników Chłopców. Nasza ambasador w ONZ, Madeline Albright, Żydówka która
mówi że nie zauważyła tej rezolucji zanim przyjęto ją w Ameryce, jest córką byłego
europejskiego komunisty.
Ryt Szkocki, 8 stopień (także 9 i 10), Intendenta Budynków, albo Mistrza w Izraelu, symboli-zuje
pięciokąt [pentagon], albo siła faliczna. Dlaczego budynek administracyjny armii USA w
Waszyngtonie, DC, nazywa się "Pentagon"? Dlaczego jest tak wielu międzynarodowych
szpiegów żydowskich, homoseksualnych albo biseksualnych? Doktryna masońska uznaje
wszystkie prymitywne dogmaty czczące falusa, a tylko chrześcijańskie dogmaty nazywają się
"bigoterią". Godłem 23 stopnia, Lewitów, jest złoty świecznik z lampą na górze i 7 lampami. W
numerze z 26 marca 1937 Jewish Chronicle czytamy:
My, Żydzi uważamy, że posiadamy uniwersalną religię, wiarę której fundamenty we-dług
nas pewnego dnia zostaną przyjęte przez wszystkich ludzi. To dzięki masonerii, Żyd,
który jest Żydem z pochodzenia i rasy, będzie rządzić wszechświatem, z koroną (Kether)
na głowie, i Królestwem (Malkuth) świata u stóp.
Cywilizacja zachodnia ma zostać zniszczona poprzez wschodni okult. (Zob. Weston, s. 240241). Książka Israela Regardie Oko w trójkącie [The Eye in the Triangle] (tak, to na banknocie
dolarowym, umieszczone przez Henry Wallace'a, który ścigał guru(w) na wschodzie) ma
Wprowadzenie autorstwa Roberta Antona Wilsona z notorycznej dzielnicy San Francisco.
Twierdzi, że Aleister Crowley poprzez Oko Hoora [The Eye of Hoor] rozumiał odbyt. 'Czyń swoją
wolę będzie całym prawem'… i Anton zaczyna ewolucję by uzasadnić naszą pierwotną naturę
niezależną od autorytetu kościoła czy państwa.
Crowley składał ofiary z dzieci w magicznych kręgach by wzywać demony… krew, uważał, była
konieczna do ich wywoływania. Był studentem kabały i jednym z najwyższych stopniem
masonów i satanistów na świecie. Na s. 96 jego książki Magick, pisze, że w inicjacji Nowego
Aeona (Nowy Wiek) cała planeta musi zostać wykąpana we krwi. Upiornie podobne dictum jest
w Royal Masonic Cyclopedia pod hasłem 'kabała', s. 415. Ponieważ wszystkie dusze
przedistnieją i wszystkie są reinkarnowane 3 razy (!), to musi być tak, że pojawienie się żydowskiego Mesjasza jest hamowane przez nieliczne dusze teraz przychodzące na świat (!),
bo dusza Mesjasza, przedistniejąca jak wszystkie inne, nie może się urodzić dotąd aż
wszystkie ludzkie dusze przejdą przez okres ziemskiego okresu próbnego, i że to będzie
ostatnia urodzona dusza, po której cała pleroma oczyszczonych dusz zostanie
przywrócona na jubileuszu na łono Nieskończonego Źródła.
Może dlatego Global 2000 nawołuje do unicestwiania ludzi i aborcję oraz głód jako narzędzia
elitarnego masońskiego "braterstwa"?
Żydowska wizja Nowego Babilonu
Paul Mendes-Flohr jest profesorem żydowskiej myśli i historii intelektualnej na Hebrew
University w Jerozolimie. Jego nowa książka ma tytuł Kraina dwu rzek: niemiecko-żydowska

wizja Nowego Babilonu [A Land of Two Rivers: The German-Jewish Vision of New Babylon].
Jest profesorem goszczącym na uniwersytetach niemieckich i amerykańskich.
Symbolicznie o tytule Kraina dwu rzek mówi się, że odnosi się do dwu poziomych pasków na
fladze żydowskiego państwa Izrael, że nawiązuje do ziemi Izraela rozciągającej się od Tygrysu
do Nilu. Ten obszar obejmuje zarówno Babilon jak i Jerozolimę, i rozciąga się od Zatoki Perskiej
do Mórz Czerwonego i Śródziemnego. To nie obszar się liczy, a jego strategiczne położenie
między wschodem i zachodem, i oczywiście ropa i minerały pod Morzem Martwym, co skłoniło
Henry'ego Kleina, Żyda który był doradcą oskarżanych chrześcijan w procesie o podżeganie za
prezydenta Franklina D Roosevelta, żeby uważać, że zasoby tych minerałów wystarczały by
być powodem Deklaracji Balfoura.
Kult Nimroda, który ma być głównym bóstwem okultu, opiera się na jego pochodzeniu od syna
Noego Hama i jego syna Kusza, ojca Nimroda, [1] który był przeciwny Panu i zbudował Wieżę
Babel w Babilonie. Symbolem Nimroda jest 'X' występujący także w czarnej magii.
Literatura na ten temat jest ogromna, ale wystarczy tylko zauważyć, że bestsellerem 2 sierpnia
1994 na aukcji w firmie Christie był liczący 3.000 lat kamień asyryjski ze starożyt-nego miasta
Nimroda w nowoczesnym Iraku. "Osiągnął cenę $11.8 milionów w Londynie [domu Rotszyldów]
w Christie, ustanawiając rekord dla jakiegokolwiek przedmiotu ze starożytności". [2]
I coś do przemyślenia. Gdyby Nimrod nie miał szczególnego znaczenia czy zainteresowania dla
niektórych ludzi obecnie, to dlaczego ta kamienna płyta byłaby warta dla kogoś tak dużo
dolarów?
Inne imiona Nimroda w starożytności to Baal, Ozyrys, Horus, Jupiter, i jak zauważyliśmy, Zeus,
główny bóg greckich Olimpijczyków, i w rzymskiej hierarchii nazywany Jupiter. Dlaczego posąg
Zeusa dominuje w foye ONZ w Genewie?
__________________________________________________________________________
[1] Współczesny handlarz żydowskiej broni, który zbudował w Izraelu pałac z dochodów na sprzedaży
broni każdej stronie ma na imię Nimrod.
[2] New York Post, 2 sierpnia 1994, sekcja biznesu, s. 25.

David Ben-Gurion, pierwszy premier i minister obrony Izraela w 1948, powiedział, że wyobrażał
sobie iż Stany Zjednoczone zostaną przekształcone (do 1987) w państwo opiekuńcze z
planowaną gospodarką, Europa zachodnia i wschodnia będą "demokracją" socjalistyczną,
ZSRR sfederalizowanym państwem eurazjatyckim, a wszystkie kontynenty zjednoczone w
sojuszu, który będzie miał do dyspozycji międzynarodowe siły policyjne…
Zostaną zlikwidowane wszystkie armie, i nie będzie więcej wojen. W Jerozolimie Narody Zjednoczone (naprawdę Zjednoczone Narody) wybudują Świątynię Proroków by
służyła sfederalizowanej unii wszystkich kontynentów: to będzie siedziba Sądu
Najwyższego Ludzkości, do rozstrzygania wszelkich sporów między sfederalizowanymi
kontynentami. [1]

___________________________________________________________________________
[1] Look Magazine, 16 lutego 1962.

O byciu "realistą"
Rewizjonistyczni historycy chwalą się dostarczaniem zachodnich metod potwierdzających
hipotezy, takie jak matematyka i logika dr Arthur Butza i wnikliwa wiedza Freda Leuchtera w
kwestii wysokości kominów niezbędnych do bezpiecznej egzekucji ludzi gazem, lub analizy

chemicznej ścian Auschwitz, czy dowody zdjęciowe Mr Balla lub ich brak. Wszystko to i więcej
już naukowo obaliły opinię by kiedykolwiek był program eksterminacji Żydów w czasie II wojny
światowej. Jest to konieczne i wynikiem pracy nieustraszonych i odważnych ludzi,
ale niech ludzie Zachodu w ogóle staną się jeszcze bardziej realistyczni i naukowi, oraz
zauważą, że propaganda i mitologizowanie to główna broń żydowskich oligarchów roku 2000.
Świat jest rządzony trzema głównymi kanałami: media komunikacyjne, które obejmują naukę,
bankowość, handel i potęgę wojskową i sądową - media, banki i ONZ z ogromną grupą
pracowników administracyjnych.
Bądźmy realistami i zmierzmy się z faktem, że $50 mld z pieniędzy podatników i reparacji
wyrwanych przez państwo Izraelczyków, dokonuje się przez indoktrynację. Żadna rasa nie
może oddać instrumentów społecznych, takich jak edukacja w ręce fundacji takich jak Carnegie
Trust, i oczekiwać że przetrwa. Nauczyciele i sierżanci z armii wiedzą, że ćwiczenia czynią
możliwą kontrolę. Dlatego od 1945 codziennie wwiercano w umysły mas oszustwo holokaustu.
George Orwell, zreformowany komunista jak Arthur Koestler, napisał klasyczną historię o tym
jak Władcy Wszechświata będą reedukować masy. Zasadniczo zastąpią one Prawdę
Kłamstwem i sprawią, że zbrodnią myśli uczynią kwestionowanie każdej proklamacji rządowej.
Dlatego nierealna jest nadzieja, żeby żałosna liczba książek o nie masowej dystrybucji mogła
przechylić szalę na korzyść Prawdy. Nie, Shirley McLain, świat nie jest rządzony przez jakie-goś
guru, który kanalizuje wiadomości ze świata duchów, ale przez prawdziwe kanały elektroniczne
firmy TV rządzonej przez Żydów którzy modlą się z Talmudu w każdy szabas przed
uczestnictwem w programie indoktrynacji całego świata, żeby uczynić ich posłusznymi
poddanymi Narodu Wybranego.
Chrześcijanie rzekomo "przekazali" $56 mld w 1992 swoim kościołom. Suma ta byłaby dobrym
początkiem dla prowadzenia rewizjonistycznej stacji TV. Ale w tym właśnie tkwi sedno
problemu: większości tzw. chrześcijańskich kościołów XX wieku dokładnie wyprano mózgi lub
zinfiltrowano, i zamiast walczyć za Chrystusa, stanęły po stronie faryzeuszy. Teologię uważano
za królową nauk, i faktem jest, że wciąż tak jest. Holokaust to potwierdza. Żydowski dogmat
religijny skutecznie podporządkowuje wszystkie nauki, takie jak biologię, socjologię, historię i
ekonomię, jego roszczeniom do proroctwa i Prawdy.
Dlatego jeśli Zachód nie będzie miał jakichś wspaniałych teologów i żołnierzy – dwóch głównych
wojowników każdej cywilizacji – to nie będziemy mieć realistycznej nadziei na przetrwanie jako
rasa albo kultura.
Prawdziwa groza tego wszystkiego
Czy może być coś straszniejszego niż widzieć, że skazańca zmusza się do kopania sobie
grobu, zakupu łopaty i zapłacenia katowi ze swoich żałosnych zarobków?
Dogmat holokaustu wymusił w prawdziwie zły zdzierczy sposób ponad $50 mld odszkodo-wań
od Niemców i głównie germańskich mieszkańców Stanów Zjednoczonych w kredytach i
prezentach dla państwa Izrael. Ponadto, wojny XX wieku zdziesiątkowały rasę kaukaską jak
nigdy dotąd w historii, i w rezultacie 160 mln martwych żołnierzy i cywilów w wymyślonych przez
Żydów wojnach tego wieku, mamy ciągłą wojnę z naszą rasą przez świadomie promo-wane
krzyżowanie ras nie tylko poprzez naukę, ale przez kontrolę imigracyjną Niemiec i Ameryki.
I żeby to zwieńczyć, jeśli taki straszny tort okrucieństw mógłby być zdolny do umieszczenia
wisienki na powierzchni, zrobionej z krwi naszej najlepszej młodzieży w wojnie, to mamy

najbardziej ohydną zbrodnię tego wybranego narodu w ich książkach, główną z których jest
Odzyskanie Jezusa historii: współczesna chrystologia [Reclaiming the Jesus of History:
Christology Today], wydana przez Ewangelicki Kościół Luterański Lutheran Press. Jej autor, dr
A Roy Eckhardt, mówi: "Czy istnieje sposób wyjścia z chrześcijańskiej zbrodni? Filozoficzna
kwestia holokaustu". Artykuł rozpoczyna się słowami: "Abstrakcja – chrześci-janie pomogli
dokonać holokaustu dzięki wcześniejszym naukom i zachowaniu. Zbrodnia antysemityzmu trwa
nawet teraz… Współczesnym chrześcijanom trudno jest potwierdzić ich wiarę, bo oni zdradzili
naród Boga". [1] Dalej Eckhardt mówi:
Przez wieki chrześcijaństwa narod żydowski stawiano przed sądem i chrześcijanie byli
jego rzekomymi sędziami. W Shoah [inne słowo dla holokaustu] niebo szalało i
przypisano role dramatis personae. I co więcej, Żydzi zawsze byli, rozważając obiektywnie, niewinnymi jakiejkolwiek faktycznej zbrodni. Chrześcijanie byli, rozważając
obiektywnie, winni. Bo oni pomogli zapewnić obrzydliwość 1933-1945". [1]
_________________________________________________________________________
[1] "Badania nad holokaustem i ludobójstwem" [Holocaust and Genocide Studies], Pergamen Journals,
Vol. I, 1986, s. 121-122.

Pracę tego fałszywego chrześcijańskiego teologa wykorzystuje się w liturgiach holokaustu,
redagowaną przez M Littella, wydawnictwa z 1986 Instytutu Anny Frank z Filadelfii, którą
rozesłano do tysięcy kapłanów, by pokazać im jak przeprowadzać nabożeństwa upamiętniające holokaust. [2]
Nie tylko biedny nieżyjący Adolf musi nosić ten krzyż XX wieku, ale teraz wszyscy chrześci-janie
są zmuszeni go nosić! Nie ma większej grozy niż Kłamstwo podające się za Prawdę. Proszę
zauważyć, że ONZ-owska biała gwiazda z pięciu punktami na hełmach wojskowych i kolor
niebieski hełmu są identyczne z odwróconymi kolorami flagi państwa Izrael, flagi z jej białym
tłem i niebieską sześcioramienną gwiazdą, która panuje i wydaje rozkazy dla pięcio-ramiennej
gwiazdy. Kłamstwo siedzi na szczycie świata i jeździ w pełnej chwale na czołgach ONZ i w jej
siedzibie w Genewie. Ale Natura nie znosi wiecznego Kłamstwa, i będzie egze-kwować kary w
formie trującej hipokryzji tak potężnej, że jeśli nie zostanie zakwestionowana i przebita lancą jak
gnijąca rana jaką jest, to zabije to co było znane jako największa cywili-zacja - chrześcijaństwo
zachodnie. A gdy Żydzi zabiją niemieckich kompozytorów concertos, to jakie utwory będą grać
żydowscy skrzypkowie i pianiści? Jeśli komuś będzie brakowało Niemców, to będą żydowscy
muzycy. Nie ma bardziej proroczej muzyki niż Marsz żałobny Chopina. On kochał Polskę i
wolność i przewidział przyszłość.
__________________________________________________________________________
[1] 1bid.
[2] Zob. artykuł w Christian News 9 listopada 1992.

Poważny zarzut postawiony
przez C H Douglasa (1879-1952)
To że żydostwo jako całość ma stałą politykę, która ma na celu ustanowienie indywidualnego Żyda jako członka "wybranej", lepszej, dominującej i rządzącej klasy w każdym kraju i na świecie, jest zarzutem, i wydaje mi się ustalone przez uwzględnienie roli
odgrywanej przez Żydów w historii ogólnej i gospodarczej. W skrócie, Żyd ma po-litykę
swojej filozofii. [1]

… i to rasowa oskarżenie jest tak poważnym zarzutem, że tylko trzeba go zrozumieć by
zdać sobie sprawę z tego, że Żyd jest zagrożeniem z którym należy się zmierzyć pod
rygorem utraty przez ludy Wschodu ich tubylczych kultur. [2]
… i dlatego czystą głupotą jest nie uznawanie międzynarodowej próby tego rodzaju
[narzucenie Systemu Jednego Świata lub Porządku] który jest aktywnie propagowany
przez żydostwo, co oznacza, że pierwszy i główny wróg jest w bramach każdego narodu. [3]
I poważny zarzut wysunięty
przez Bena Weintrauba w 1994
Uznając prawdę zarzutów maj. Douglasa powyżej, i upływ połowy stulecia od ich wysunięcia,
ten autor zarzuca, że Światowa Dominacja Żydów, przewidziana przez Douglasa w jego książce
o tym tytule, jest już rzeczywistością. Niektórzy uważają, że dominacja będzie trwać 1.000 lat,
niektórzy, że to zostanie rozbite nagle przez Armagedon i powtórne przyjście Chrystusa, inni po
prostu nie mają pojęcia co się wydarzy.
_________________________________________________________________________
[1] Eseje z The Social Creditor z lat 1939-40, repriodukowane w książce Komu służy idealna wolność
[Whose Service Is Perfect Freedom], Veritas Pu. C. Pty. Ltd., P.O Box 20, Bullsbrook, Western Australia
6084, s. 8.
[2] Ibid.
[3] Ibid., ps 9. również masoneria aktywnie propaguje ten program.

Ta książka pokazuje rolę "holokaustu" w licznych świątyniach budowanych na świecie w
głównych metropoliach, w promowaniu religii ONZ opartej na kabalizmie Żyda i masona.
Nie ma lepszego przykładu żydowskiego administratora Nowego Wieku tego żydowskiego
imperium narzucanego przez żołnierzy ONZ, helotów ze wszystkich krajów, niż Martin Indyk.
Raport z 8 września 1944 mówi o tym zdecydowanie:
... w wieku 43 lat, oczekuje się że Martin Indyk wkrótce zostanie najmłodszym ambasadorem USA w Izraelu… to może wydawać się mało prawdopodobnym wyborem. Po
pierwsze, do ubiegłego roku był obywatelem australijskim. Po drugie, jest Żydem …
urodzonym w Londynie w 1951, przenosi się do Sydney [Australia], ma dobre życie
zapewnione przez prosperujące firmy handlowe założone przez dziadka w Nowej
Zelandii… badania doktoranckie w Tel Aviv University. Doktorat z Canberra University
wydawał się być przeprowadzony na antypodach. W wieku tylko 30 lat, miał czerwone
sportowe MG, łódź na plaży, i był zastępcą dyrektora działu bliskowschodniego w biurze
premiera.
W 1982 zgodził się na współpracę z AIPAC [Amerykańsko-Izraelska Komisja Spraw
Publicznych], izraelskim lobby… i w 1985 założył pro-izraelski think-tank Washington
Institute , gdzie częstymi bywalcami byli agenci CIA. Walter Mondale i Lawrence
Eagleburger [pomogli] Indykowi [przygotowywać rady dla prezydenta Clintona], co dało
mu pracę w Białym Domu. Zdumiewające jest to, że amerykańskim obywatelem został
dopiero w 1993… Więc jeśli Indyk ma problemy, to mało prawdopodobne jest by
pochodziły od Izraelczyków. Tylko amerykańskiemu personelowi ambasady będzie
trudno przyzwyczaić się do żydowskiego szefa, który mówi z australijskim akcentem i
nigdy nie był zawodowym dyplomatą. [1]
__________________________________________________________________________
[1] Urlop spędził na Hawajach spotykając się z czlonkami australijskiej rodziny, kiedy przygotowywał się
do Tel Awiwu.

Jaka jest przyczyna opinii, że Prawa Człowieka
są lepsze od Prawa Biblijnego?
Jesteśmy świadkami planowanej przepaści między istotami ludzkimi, i tzw. Wybrańcami
Bożymi. Teoria ewolucji, która nie ma podstaw naukowych, lecz uzyskała status prawny i
edukacyjny poprzez świadome "oszustwo sądu" dokonane przez Amerykańską Unię Wolności
Obywatelskich [ACLU], stowarzyszenia komunistyczno-żydowskiego założonego w 1920, a
które w 1924 stało się ważną częścią Trzeciej Międzynarodówki Komunistycznej, odgrywa
kluczową rolę w tworzeniu tej przepaści. Komitet Kongresu Luska w 1920 nazwał ACLU
"zwolennikiem wszystkich ruchów wywrotowych, a jego propagandę szkodliwą dla interesów
państwa".
Choć ACLU systematycznie usuwała nauczanie Biblii z amerykańskich szkół, to ewolucję
promowała w najbardziej spektakularny sposób, który nazwano Małpim procesem Scope'a [The
Scopes Monkey Trial] w 1925 w Dayton, Ohio. Pomysł na proces zrodził się w biurach ACLU i
obronę prawną opłacili ACLU i członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nauki.
Szukali nauczyciela, a dostali trenera piłkarskiego / częściowy substytut naukowca, który
zeznał, że faktycznie nigdy nie uczył teorii ewolucji, więc uczynienie go oskarżonym który
złamał prawo stanowe (wtedy był zakaz nauczania o ewolucji), w rzeczywistości było
dokonaniem "oszustwa na sądzie", jak wyjaśnia dr Robert E Kofahl, autor książki Zręczny fircyk
obalacz ewolucji [Handy Dandy Evolution Refuter]. [1]
To jest ważne dla nowej religii holokaustu, by zrozumieć, że większość "ludzkości" ma status
pochodzenia od małp, zaś żydowskie święte księgi wyraźnie mówią, że cała ludzkość, oprócz
Żydów, to zwierzęta, a Żydzi są narodem wybranym przez Boga. Wybranym do czego? By
rządzić światem i wszystkimi gorszymi ludźmi którzy są zwierzętami.
Oczywiście rozwiązaniem tej kwestii jest "tajna" uchwała Praw Noahidzkich przez Kongres
USA. "Tajna", bo zapytajmy któregokolwiek Amerykanina co one znaczą dla niego, i on nie
będzie w stanie na to odpowiedzieć. Aby zaradzić temu opłakanemu brakowi informacji, skoro
karą za nieposłuszeństwo wobec tych przepisów, które odnoszą się wyłącznie do nie-Żydów
jest ścięcie (znowu cienie rewolucji francuskiej), wyślij po numer The Jubilee z listo-pada /
grudnia 1991. [2]
W nim jest bardzo dokładne wyjaśnienie tych praw, ich pochodzenie i straszne znaczenie dla
Amerykanow i Prawa Międzynarodowego. Inny badacz, dr H Graber, daje wgląd w chasydów
(sekta z ktorej pochodzi noahidzki legalizm) w swoim czasopiśmie Kingdom Courier. [3]
_________________________________________________________________________
[1] Beta Books, San Diego, CA, 1977, s. 107.
[2] P.O. Box 310, Midpines, CA 95345
[3] 5393 Carleton Road, Mariposa, CA 95338.

Planowana przepaść
Gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy o tzw. "prawach człowieka"? Tuż po tym kiedy zdrajca i
sowiecki szpieg Alger Hiss i Co. utworzyli Narody Zjednoczone w San Francisco w 1945, ONZ
ogłosiła Deklarację Praw Człowieka, "opartą na zasadzie, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i
równi". [1]

Artykuł mówi, że Peter Singer, profesor filozofii w Australii i inni naukowcy oczekują by
zobaczyć uchwaloną Deklarację ONZ dla Wielkich Małp [człekokształtnych], która miałaby
uznać goryle, szympansy i orangutany za równe człowiekowi. One mają być uznane za "nie
ludzkie istoty i jednostki", których nie można trzymać w klatkach, czy w traktować w inny sposób
jako własność lub zwierzęta domowe.
Pytanie jakie należy sobie zadać to: czy to podnosi człekokształtne, czy bagatelizuje ludzi? Jak
głosił św. Franciszek, jesteśmy opiekunami naszych braci i musimy być współczującymi zooopiekunami, ALE, wynosząc zbytnio zwierzę jesteśmy w niebezpieczeństwie utraty boskiego
dictum, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga.
Ale ta filozofia pasuje do Doktryny Reinkarnacji Żydów i Hindusów i jest modna dzisiaj w
Wielkiej Regresji do Prymitywnego Myślenia. Co się stało ze sprawdzoną pracą naukową
mnicha Gregora Mendela, który wykazał, że nawet geny roślinne określają potomstwo dwóch
rodziców. I z długiego i krótkiego grochu dostajemy groch, a nigdy karaluchy lub psy! Czczenie
bydła w Indiach, podczas gdy ludzie głodują, i poświęcanie kóz przez podcinanie im gardła i
oddawanie ich krwi bogini Kali jest obrzydliwością dla Pana Jezusa Chrystusa, który skończył z
ofiarami ze zwierząt. Jedna koza może utrzymać rodzinę w Indiach – produ-kuje mleko i sery.
Słowo hominid odnosi się do każdego z tych nowoczesnych lub wymarłych dwunożnych naczelnych, a hominidea odnosi się do biologicznej nadrodziny hominoidea która obejmuje małpy i
ludzi. Voila! Pojawił się nie tylko superman ale nadrodzina! Czeka nas wszystkich nie tylko
Jeden Świat, ale Jedna Szczęśliwa Rodzina. Jak straszne jest to, że prawda jest taka, że
wszyscy badacze Wielkiego Spisku stwierdzają, że zmierzamy do okresu tak niskich płac, że
ludzie na całym świecie będą przypominać niewolników z ich żałosnymi próbami by zarobić tyle
żeby przetrwać. W międzyczasie powiększa się przepaść między oligarchami należącymi do
"Spisku" (inna nazwa dla monopolu finansowego i zwolnienia z podatków) i mas zwykłych ludzi.
To nie jest przypadek, że reformacja doprowadziła jednocześnie do powstania klasy średniej w
Europie i Ameryce. Kiedy masy świata zostaną przekonane żeby odrzucić Chrześcijańskiego
Boga i Prawa Biblijne, pogrążą się w nędzę niewoli i przesądów.
"Z czego tak wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy jest to, że tajnym impulsem za
teoretyzowaniem ewolucjonistów było zabicie Boga". [2]
Tak, ale którego Boga? Mamy na myśli Boga chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa.
Tak więc, teoria ewolucji robi to, co robi synkretyzm teologiczny, jak mówi prof. Oepke w
książce dr Visserta Hoofta Żadne inne imię [No Other Name]: "Prawdziwy synkretyzm zawsze
opiera się na założeniu, że wszystkie pozytywne religie są tylko refleksjami uniwersalnej
oryginalnej religii i dlatego wykazują tylko stopniowe różnice". Te same "stopniowe różnice" leżą
na sercu założeń o teorii ewolucji. U niektórych naukowców jest godny pożałowania brak
wyobraźni. Nie wyobrażają sobie tego jak Bóg Wszechmogący mógł zaprojektować człowieka
lub żabę - oba mają "ręce" – w oparciu o kosmiczne continuum, które wymaga "dźwigni" by
przenieść materię, która jest tylko wielką całością, a zaprojektowana przez Boga jako jedno
stworzenie. Wzorzec jest kluczowym pojęciem dla odkrycia i myśli. Czy kiedykolwiek widziałeś
"wzorce" jakie wiatr robi na piasku? Te same wzorce powtarzają się na rozległych
przestrzeniach nieba i chmur, a nawet przypominają żebra i inne struktury w żywych istotach.
Dlaczego drzewa wyglądają jak nasz układ tętniczy? Dlaczego orzechy włoskie mają taki sam
skompresowany kształt jak ludzki mózg? Czy mamy przyjąć, że jesteśmy reinkarnacją
orzechów? Co za zwariowany pomysł.

_________________________________________________________________________
[1] Jane Harbridge, artykuł z London Observer w Washington Times, 3 września 1994.
[2] John Cotter, Badanie syknretyzmu: pochodzenie i aparatus pojawiającego się jednego światowego
kościoła [A Study in Syncretism: The Background and Apparatus of the Emerging One World Church],
Canadian Intelligence Service [kanadyjskie służby wywiadowcze], Bag 78, High River, Alberta, Canada
TOL LBO, 1983, s. 71.

To wszystko sprowadza się do docenienia, z pokorą, naszej nieznacznej siły mózgu w
rozszyfrowaniu arcydzieł Umysłu Boga. Poeci o tym wiedzą. Blake i Whitman w szczególności,
widzieli rękę Boga we wszystkim. Nie mając wyobraźni i prawdziwej logiki naukowej, ci fałszywi
sofiści kontynuują swoje próżne mentalne ambicje by rozwiązać tajemnicę życia, zostawiając
Boga na zewnątrz, a notatnik i jakieś probówki wewnątrz. Co za wielka współczesna tragedia,
że ambicje niektórych próżnych naukowców wyrzucają resztę prawdziwej metody naukowej w
niełaskę.
Obaj - Kepler i Pasteur swoje badania poświęcili Jezusowi Chrystusowi. Nie ma czegoś ta-kiego
jak "czyste" badania. Żeby wiedzieć trzeba myśleć, a nawet jeśli "przydarzy się" od-krycie, to
ten który obserwuje, rozważa, przez cały czas, co on lub ona zrobi z nowymi danymi. Czy
etyczne jest zabijanie zdrowych noworodków (jak to ma miejsce w Moskwie w 1995) w celu
przetwarzania części, dokładnie jak kurczak – pocięty i zamrożony, aż znajdzie się jakiś stary
bogaty człowiek, który potrzebuje nowej części. Nie tylko teraz jesteśmy ogłoszeni jako równi
małpom, ale nasze części są kupowane i sprzedawane dla zysku. Jest to z pewnością dlatego,
że Folwarkiem zwierzęcym rządzą świnie. Jak napisał wielki George Orwell, gdy zwierzęta
wyjrzały przez okno "Dworskiego folwarku" (na taki zmieniono nazwę Folwarku zwierzęcego)
zobaczyły "istoty", których "twarze" roztapiały się między zwierzętami, świniami i ludźmi. Witam,
panowie, i niech Bóg nie pozwoli wam spocząć kiedy wejdziecie do "Dworskiego folwarku", aż
przywrócicie Drogę, Prawdę i Życie.
Czy to są muzea, czy świątynie?
Amerykańskie Muzeum Holokaustu
Waszyngton, DC
Jaki spektakularny tryumf Żydów by mieć nie tylko Yad Vashem (Muzeum Holokaustu) w
Izraelu, a także ulokować jedno 'uderzenie w twarz' pośrodku Independence Avenue, obok
United States Mint [mennica]. Jest prosto na trasie od Białego Domu i Skarbu, pośród
wszystkich wspaniałych amerykańskich pomników - Waszyngtona, Jeffersona i Lincolna.
Definicje:
muzeum - rzecz. - budynek lub miejsce gdzie przechowuje się i wystawia dzieła sztuki, nauki,
okazy naukowe albo inne przedmioty o stałej wartości.
świątynia- rzecz. - (z łaciny: templum) – każdy duży lub pretensjonalny budynek publiczny,
miejsce wyznaczone przez proroka [ang. augur] do prowadzenia wróżbiarstwa.
synagoga – rzecz. – żydowski dom modlitwy, często ma pomieszczenia służące do nauki religii
albo jako centrum społeczne.
kościół – rzecz. – budynek do sprawowania publicznego kultu chrześcijańskiego.
Ciekawe jest to, że nie znajdziesz judajskiej części "judeo-chrześcijańskiej" religii wymienio-nej
w książce telefonicznej wraz z kościołami. Jak mówią Żydzi, oni są "innymi ludźmi",

korporacyjnym kapłaństwem, więc ich dom spotkań kultu nie kwalifikuje się jako kościół. To
wynika z pochodzenia od greckiego słowa kyri(a)kon, od słowa doma, oznaczającego "dom
Pana". Europejskie słowo jest kirche lub kirk. Nie daj Boże, żeby Żyd znalazł się w Domu
Jezusa Chrystusa!
Chodzi o to, że Muzea Holokaustu (świątynie) są lokowane jak świątynie mormońskie albo inne
kościoły na całym świecie w większości dużych miast. Odbywające się tam nabożeń-stwa (i one
używają świece, modlitwy i muzykę) nie dla upamiętniania śmierci Jezusa Chry-stusa, który
zmartwychwstał trzeciego dnia, co jest obchodzone w tych nominalnie chrześci-jańskich
narodach, ale dla upamiętniania rzekomej śmierci w Niemczech mitycznych 6 mln Żydów. W
"muzeum" w Waszyngtonie są stosy butów, mówi się, że pozostawionych przez ofiary, które
zagazowano w piecach. W ruinach i gruzach zbombardowanych i pokonanych Niemiec, czy
naprawdę wierzysz, że schludne rzędy butów jakoś odizolowano od ogólnej i straszliwej
dewastacji?
To była dewastacja wywołana przez Żydów, którzy wzywali do bezwarunkowej kapitulacji, a
Żyd, Henry Morgenthau, sekretarz skarbu prezydenta F D Roosevelta (Żyd), który zasugerował, żeby wąglika, chorobę bydła i owiec przenoszoną na człowieka, rozpylano z samolo-tów
by wybić ocalonych cywilów.
Najbardziej fascynujące by wiedzieć jest to, że choroba zwana AIDS, która w 1995 jest
głównym zabójcą Amerykanów w wieku 25-42 lat, została wyprodukowana z owiec w połączeniu z wirusem komórek ludzkich w laboratorium rządowym w Fort Detrick, MD, i celowo
wstrzykiwana populacji więziennej homoseksualistów w stanie Nowy Jork przez komunistę żydowskiego lekarza-kosmitę, który w tym czasie pracował dla Światowej Organizacji Zdrowia
ONZ! [1]
Te świątynie upamiętniające zmarłych Żydów są budowane na gruntach należących do i z
podatków płaconych przez społeczności w większości chrześcijańskie. Z czyjego upoważ-nienia
lub mocy wszystkie narody są opodatkowane by wspierać religię żydowską? Będąc oszukańczo
ustawioną jako świątynia tolerancji, podtrzymuje się farsę i maskę, że jest to "muzeum".
Ale ono czci zmarłych Żydów i do swoich sal przyciąga wszystkie wyznania – idealna fasada dla
religii NWO. Religia żydowska nie może stać się światowym credo, bo ona jest tylko dla Żydów
według urodzenia, Narodu Przymierza, Korporacyjnego Kapłaństwa. Jest ona dla elitarnych
władców NWO.
Ale Świątynia która gromadzi wszystkie religie świata w synkretyczny galimatias jest zdominowana przez Świątynie Holokaustu. Jest nauczana na całym świecie w szkołach nie jako
doktryna, ale jako historia, a tym samym wzrasta ponad każdą religię, by stać się uniwer-salną
religią tolerancji przekraczającej dobro i zło.
Obecnie jest to jedyna wiara, która karze heretyków karami więzienia za niedowierzanie w
Dogmat Holokaustu. Żadna religia nie może rościć sobie współczesnej MOCY karania kogokolwiek z innej religii, jeśli nie wierzy w jeden z jej dogmatów.
Wyraz prześladowanie pochodzi od zaskarżania lub ścigania. Żaden naród dzisiaj nie prześladuje innych narodów tak skwapliwie jak Żydzi.
__________________________________________________________________________
[1] William Campbell Douglass, M D, P.O. Box 467939, Atlanta, GA 31146-7939, Największa kata-strofa
biologiczna w istorii ludzkości – AIDS: koniec cywilizacji [The Greatest Biological Disaster in the History of
Mankind—AIDS: The End of Civilization], s. 80-90.

Prześladowania to naturalny sojusznik władzy. Procesy Norymberskie przeprowadzono z
zemsty na przegranych II wojny światowej. Były zwiastunem trybunałów NWO, które uchyliły
wielowiekowy Europejski Kodeks Czerwonego Krzyża - miłosierdzia i chrześcijańskiego
przebaczenia po wojnie, na rzecz Prawa Talmudu, które wymaga oko za oko i wieczną zemstę.
Wyroki śmierci ogłoszone dla niemieckiego dowództwa przeprowadzono rytualnie zabijając ich
w Purim by celebrować starożytne zwycięstwa nad żydowskimi wrogami. Żydowskie Katalogi
sera i gier oferują plakaty nieszczęsnego Hamana, z Księgi Estery, by rzucać w niego piłkami.
Faraon jest również przedmiotem ich zemsty, o czym świadczy fakt, że maluchy żydowskie
uczy się "nękania" faraonów, jak Hebrajczycy robili tysiące lat temu. [1]
Broszura Amerykańskiego Muzeum Holokaustu stwierdza, że jest to "instytucja edukacyjna
poświęcona nauczaniu faktów historycznych o holokauście". To jest kłamstwo, ponieważ nigdy
nie edukuje się tam gdzie nie ma możliwości porównania, wyboru lub sporu. 'Nie' i 'tak' są
zrozumiałe tylko jako Wieczna Dualność, jak są Prawda i Fałsz, w górę i w dół, blisko i daleko.
Nie można badać i odkrywać nic bez standardu prawdy zdobytego przez dowód zgodny z
rzeczywistością i badaniem. Wszystko inne jest Propagandą i Kłamstwem.
Niezadowoleni z nauczania o holokauście jako "historii" w instytucjach publicznych w Ameryce i
innych krajach, takich jak Polska i Niemcy, Żydzi planują teraz 10.000 nabożeństw o
holocauście w kościołach chrześcijańskich na terenie naszego kraju. Program ten przygo-tował
Komitet Zaniepokojonych Chrześcijan i prowadził kapelan Senatu USA, dr Richard Halverson i
biznesmeni tacy jak Ben Friedman z Burbank, CA. Ten sam kapelan zasuge-rował, że nadszedł
czas by rabin służył jako kapelan w Stanach Zjednoczonych. Na pewno byłoby to bardziej
zgodne z rzeczywistością.
_________________________________________________________________________
[1] Źródło wszystkiego co żydowskie [The Source for Everything Jewish], Hamakor Judaica,Inc., P.O. Box
48836, Niles, IL 60714-0836, Spring 1995, s. 40.

Kiedy rozkaz F D Roosevelta zatrzymał gen. Pattona na końcu II wojny światowej przed zajęciem Berlina, żeby pozwolić armiom rosyjskim podzielić Niemcy i podzielić się łupami, oraz
zbudować mur, któremu później prezydent J F Kennedy miał przewodniczyć w jego upadku, do
niemieckiego Oberamagau wysłano specjalny zespół prokuratorów, gdzie co roku w Wielkanoc
wystawiano słynną Mękę Pańską. Ci żydowscy prawnicy i sędziowie postawili przed sądem i
oskarżyli ten 300-letni chrześcijański dramat, skazując wszystkich aktorów, od Jezusa do Piłata,
oszczędzając tylko Judasza! Tak samo będzie w Światowym Sądzie w Hadze NWO – wszyscy
Judasze będą uniewinniani.
We wstępie do Ojca kłamstw [Father of Lies] Warren Weston napisał: "W celu homogenizowania ras i religii, kult Boga planiści zastąpią kultem człowieka zakorzenionym w wielu prymitywnych kultach, które odwołują się do niższych instynktów i wzbudzają nienawiść, złość i
oszustwo. One są podstawą współczesnego okultyzmu".
W sercu współczesnego okultyzmu jest Holokaustyczny Dogmat Judaizmu.
Świątynie Tolerancji
Podobnie jak w przypadku innych budynków zwanych muzeami, Muzeum Tolerancji w Los
Angeles jest kolejną świątynią, ponieważ wymaga artykułu wiary, a nie tylko wizyty by je
obejrzeć. Musisz subskrybować Dogmat Tolerancji bez żadnych wymówek i stanowczej
ekskomuniki jeśli czegoś nie tolerujesz, idei lub osoby. Chytre biurokratyczne środki stosowane

przez takie instytucje rządowe i agencje, jak Federalna Komisja Łączności, wysyła długie listy w
formie broszury o ustalonej treści na umieszczanie reklam w gazecie.
Na przykład, nie można reklamować "pokoi dla studentów", jako że to dyskryminuje tych, którzy
nie są studentami. Nie można dyskryminować płci umieszczając reklamę o współ-lokatorze. Co
za strata czasu i pieniędzy, by umieszczać neutralne ogłoszenie, jeśli szukasz współlokatora.
Gdy dzwoni kobieta, mówisz jej, że jej współlokatorem jest mężczyzna, i ona odmawia przyjścia
i zobaczenia twojego pokoju. Jak żałosne i rzeczywiście przestępcze, ponieważ strata czasu i
pieniędzy jest stratą życia.
Ale co jest za tym niedyskryminującym nakazem w rzeczywistości? Mówi się nam, że ma on na
celu umożliwienie swobodnego dostępu i równych szans. Czy to jego prawdziwy program?
Odpowiedź musi być "Nie". Co to "prawo" robi, to zakazuje swobody wyboru osoby, która chce
wynająć pokój. Jak powiedział Orwell: "Niektóre zwierzęta są równiejsze od innych", więc
okazuje się, że właściciel jest osobą dyskryminowaną. On jest również ofiarą, gdy ci którzy go
pozywają mogą ubiegać się o darmowego prawnika, kiedy właściciel nie ma darmowego
prawnika. Właściciela uznaje się za bogatszego niż lokator, co może nie być zawsze, a
ponadto, to tworzy prawdziwą dyskryminację - czy jesteś właścicielem nieruchomości, czy nie.
Dlaczego nieruchomość ma być utrudnieniem? Jakiś nowy rodzaj grzechu. Prawo uzurpuje
sobie prawo jednostki w tych wszystkich przypadkach. Jeśli chrześcijanka daje ogłoszenie o
"chrześcijańskiej złotej rączce", to czy popełnia przestępstwo? Tak, bo taką kobietę ukarano
grzywną $10.000 za jej preferencje w "złotych rączkach". Zmuszanie kogoś do akceptacji
sytuacji lub osoby jako bez ich akceptacji porozumienia jest straszną błędną interpretacją
"równości lub niedyskryminacji".
Z Biuletynu Rewizjonistycznego [Revisionist Newsletter] z kwietnia 1190 Davida McCaldena
dowiadujemy się, że Centrum Szymona Wiesenthala w Los Angeles przyznano $5 mln z
kufrów nadmiernie opodatkowanych Kalifornijczyków. W 1988, miasto Los Angeles przyznało
mu $14 mln i był rzekomy podarunek $950.000 dla Alana Greenberga zasiadającego w jego
zarządzie dyrektorów.
McCalden mówi dalej, że Centrum Szymona Wiesenthala musiał porzucić najhojniejszych
sponsorów Ivana Boesky'ego i Michaela Milkena z powodu kryminalnych zarzutów. Ostatnim
podarunkiem Milkena dla Centrum był zakup "listów" Anny Frank [1], które Centrum przyjęło.
McCalden na pewno coś wiedział kwestionując więzi Centrum z mafią. Może dlatego umarł
młodo, wkrótce po postawieniu tych zarzutów, tak jak reporter z Phoenix, Don Bolles, który
został wysadzony w powietrze w 1976 podczas pracy nad związkami Mondale z mafią. Teraz
Walter Mondale jest ambasadorem w Japonii, a Jimmy Carter, jego towarzysz, podróżuje po
świecie jako "załatwiacz" dla planistów (CFR). Martin Price, odważny redaktor The Deep
Backgrounder, [2] był reporterem śledczym w Waszyngtonie. Jeden numer ujawnił powią-zania
między przestępczością i byłym prezydentem Jimmy Carterem i byłym wiceprezy-dentem
Walterem Mondale. Nie mogłem się doczekać następnego numeru nowego czaso-pisma, ale
otrzymałem list mówiący, że pan Price zmarł nagle w samym środku demasko-wania przez
niego homoseksualizmu i mafii na "Wzgórzu" w Waszyngtonie.
Oprócz tych naruszeń, które muszą tolerować obywatele Ameryki (skoro nie podjęto żadnych
działań po ujawnieniu tego oszustwa przez McCaldena), znajdujemy Centrum Szymona
Wiesenthala, które sponsoruje Muzeum Tolerancji, proszące kongresmanów o sponsoro-wanie

"muzeum" z dolarów podatników na sumę wielu więcej milionów. Żadna o zdrowych zmysłach
opinia publiczna nie tolerowałaby takiej promocji żydowskiej propagandy, jeśli groźba bycia
nazwanym "antysemitą" nie byłaby tak wielka, że nikt nie ośmieli się powiedzieć nic więcej,
żeby przeciwstawić się temu nietolerancyjnemu Potworowi Tolerancji.
_________________________________________________________________________
[1] Dr Robert Faurisson, "Czy prawdziwy jest Pamiętnik Anny Frank?" [Is the Diary of Anne Frank
Genuine?], reprodukowany w 1982 artykuł w Journal of Historical Review, dostępny za $10.00 w Cosmo
Publishing Co., P.O. Box 15248, Waszyngton, D.C. 20003
[2] Vol. 1, No. 5, 1983.

Naruszenie orzeczenia Sądu Najwyższego USA
o rozdziale kościoła i państwa
Zgromadzenie Stanu Kalifornia podarowało $5 mln z pieniędzy podatników na poszerzenie
Badań nad holokaustem przez Centrum Szymona Wiesenthala [SWC]. Niektórzy uważają
Centrum za front dla przestępczości zorganizowanej. Oryginalnie ACLU ten dar nazwała
naruszeniem rozdzialu kościoła od państwa, ale wkrótce zmieniła swoją opinię.
Jednym z najbardziej niepokojących aspektów postępowania OSI [Biuro Specjalnych
Sledztw] jest jego symbiotyczny związek z Badaniami nad holokaustem Centrum
Szymona Wiesenthala z siedzibą w Los Angeles. Jak wspomniano wcześniej, pierwszy
zastępca dyrektora OSI, Martin Mendelsohn, teraz jest radcą prawnym SWC w Waszyngtonie. Podobnie pierwszy dyrektor SWC, Efraim Zuroff, jest teraz izraelskim
naukowcem w OSI, a w wolnym czasie w dalszym ciągu ma wkład w programy radiowe i
publikacje w SWC. Ale Badania nad holokaustem CSW są powszechnie potępiane,
nawet w głównym nurcie żydowskim – jako front dla przestępczości zorganizowanej.
Właściciele SWC, kanadyjsko-żydowska rodzina Belzberg, miała tak bliskie związki z
nieżyjącym Meyerem Lanskym & Co., że Wall Street odrzuciła ich próby przejęcia
wpływowego Bache Corporation. W zarządzie Fundacji SWC zasiada Frank Sinatra,
którego więzi z mafią były tak rażące, że stracił licencję do gier w Newadzie. Również w
zarządzie SWC jest wydawca Las Vegas Sun, Hank Greenspun, bliski współpracownik
gangstera Morrisa Dalitza. Pomimo tych bliskich związków z półświatkiem, CSW teraz
udało się zastraszyć Zgromadzenie Kalifornii by przekazało ponad $5 mln z kieszeni
podatników na rozwój SWC! Początkowo ACLU (która "kie-ruje ingerencją" dla bardziej
konserwatywnych, głównego nurtu grup żydowskich) interweniowała procesem by
zapobiec tej jałmużnie. Ale po bardzo tajemniczych "negocjacjach", ACLU uległa
kierowanemu przez mafię CSW i w końcu zgodziła się na to rażące naruszenie rozdziału
kościół-państwo.
Zamiast otwarcie współpracować z tymi mafiozami w polowaniu na niewinnych Amerykanow, rodzic OSI, Departament Sprawiedliwości USA, powinien organizować procesy sądowe RICO [Racketeer-Influenced & Corrupt Organizations; 18USC § 1961;
1970] przeciwko SWC!!! A przynajmniej rząd powinien przestać polegać na "podpowiedziach" od tych ludzi. To Szymon Wiesenthal osobiscie "potwierdził", że Frank Walus
był "notorycznym zbrodniarzem wojennym" – ale sądy w końcu wykazały iż był niewinny,
a Wiesenthal był kłamcą. I podobnie obecny szef SWC, rabin Marvin Hier, jest takim
ignorantem w kwestii teorii holokaustu©, że w programie kalifornijskiego radia (KCKC,
2.10.1985, taśma #20) Hier zaprzeczył jakoby w Treblince były komory gazowe! Jego
"muzeum" kiedyś pokazywało "abażur", którego istnieniu zaprzeczali teolodzy
holokaustu©! [1]
__________________________________________________________________________

[1] Truth Missions, P.O. Box 3849, Manhattan Beach, CA90266, David McCalden, dyrektor (nieżyjący
już), 1 kwietnia 1986, s. 6.

Kim są Soka Gakkai?
Jest to grupa buddystów ściśle powiązana z ONZ i Klubem Rzymskim. W Japonii ma 8.03 mln
gospodarstw świeckich wyznawców i członków w 115 krajach promujących pokój i ludzką
godność.
Co ciekawe, wypowiadając się na temat ich zaangażowania politycznego, mówią, że Art. 20
Konstytucji Japońskiej (wprowadzonej przez MacArthura?) wymaga rozdziału państwa i
religii…nie trzeba dodawać, że podstawowym duchem tej klauzuli jest zagwarantowanie
neutralności religijnej państwa, a nie politycznej neutralności religii". [1]
W Los Angeles otworzyli uniwersytet i Amerykę uważają za "płodny grunt do wszczepiania
buddyzmu". Najnowsze książki Ikedy, obecnego przewodniczącego Międzynarodowego SG
[Soka Gakkai], dialogują z dr Bryanem Wilsonem, brytyjskim socjologiem, byłym przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Socjologii Religii. Tom 1 Trwałego pokoju [A Lasting
Peace] zawiera 2 ważne prezentacje przez Pierwszą Specjalną Sesję Zgromadzenia Ogól-nego
o Rozbrojeniu w 1978 i 1982.
Zupełnie inny pogląd o Soka Gakkai ma francuski wywiad, który opublikował raport, że Soka
Gakkai to nr 1 grupa szpiegowska na zachodzie, kradnąca od licznych rekrutów tajemnice
technologiczne. Hillaire du Berrier mówi, że otworzyli biuro we Frankfurcie, siedzibie bankowego
imperium Rotszyldów. [2]
W trosce o światową religię mają źle skrywaną pogardę dla chrześcijaństwa i wielki podziw dla
rewolucji francuskiej. Autor ten uważa, że mnisi z zakonu mogą być grupą masońską, która
zbudowała kilkanaście świątyń w Stanach Zjednoczonych.
W artykule "Wystawa Holokaust" w numerze z maja 1994 Soka Gakkai News [3] pokazuje
Waltera Mondale, ambasadora USA w Japonii, podczas ceremonii w Metropolitalnym Urzę-dzie
Samorządowym w Tokio organizującym największą wystawę na temat holokaustu, zatytułowaną "Odwaga pamiętania" [Courage to Remember], otwartej 10 maja.
_________________________________________________________________________
[1] Soka Gakkai, 15-3 Samoncho, Shinjuku-Ku, Tokio 160, Japonia. Wyd. styczeń 1995.
[2] "Upadek republiki: wojna Japonii z zachodem" [The Republic in Decline: Japan's War Against the
West], Raporty H du B, luty 1994. $75.00 rocznie od L P Rutherford, P.O. Box 786, St. George, UT
84770.
[3] Vol. 19, No. 300, s. 3.

Wystawę zorganizował Komitet Wykonawczy Holokaustu (składający się z oficjeli z Soka
Gakkai University i Centrum Szymona Wiesenthala w Los Angeles, przy współpracy Samorządu w Tokio sponsorowanym przez japoński MSZ, ambasady USA, Izraela, Holandii i Francji
oraz tokijski dziennik Shimbu i Fuji TV. Wystawa miała premierę w Wiedniu w 1988 i krąży po
świecie. Rektor Soka University podkreśla 50 rocznicę wojny która wywołała holokaust i bombę
atomową w Japonii. Grupa nie zauważyła tego, że ta sama grupa która pokazuje wystawę
wywołała II wojnę światową, zbudowała bombę atomową, a żydowski mason Harry Truman
wydal rozkaz jej zrzucenia. Co za oszustwo! [1]

_________________________________________________________________________

[1] Od 31 stycznia 1995, Daily Yomiuri, Tokio, Japonia: Bungei Shunju Co.,wydawca, zamknął czasopismo Marco Polo i zgodził się zebrać całe wydanie z lutego o cyrkulacji 250.000. W nim był artykuł
zprzeczający istnieniu nazistowskich komór gazowych. Volkswagen, Cartier, Mitsubishi Motors & Electric,
zmusiły do zwolnienia naczelnego K Hanady, i do przeprosin wszystkich anulujących swoje reklamy.
Badacz M Fagan dawno temu powiedział, że taka presja powinna wyjść od innych reklamo-dawcow.
Gdzie są ci którzy popierają swobodę wypowiedzi?

Kredo tolerancji [1]
Tolerancja, od łacińskiego "znosić", w definicji 3 odnosi się do każdego liberalnego, niedogmatycznego poglądu.
Dogmat, w rzeczywistości, jest zakazany lub nietolerowany. Jest to ciekawa sprzeczność co do
części wprowadzenia w życie tego kredo, w tym że niektóre poglądy lub dogmaty są święte, a
inne "niepoprawne politycznie" są poglądami, które nazywane są "nie do przyjęcia" w tych
najbardziej tolerancyjnych czasach.
Na przykład, Amerykanie głosowali na urząd, po raz pierwszy od 40 lat, wystarczająco dużo
republikanów by kontrolowali obie izby Kongresu.
Podobno to prowadzi do "nowego" lub innego kierownictwa amerykańskich przedstawicieli. Ale
kłamstwo czy wręcz oszustwo wyborców nie ustaje. Otrzymując ogromną darmową reklamę,
republikański przewodniczący Izby, Newt Gingrich, jest przedstawiany jako człowiek, który da
Ameryce nowy "Kontrakt". Dzięki, ale my patrioci wolimy nasz stary kontrakt – Konstytucję tych
niezależnych stanów. Posłuchajcie Gingricha, członka CFR (elita konspiracyjnych
przedsiębiorców), który powiedział Blade, gazecie dla homoseksualistów, że GOP będzie
"tolerancyjny" wobec homoseksualistów i odwołał republikańskich ludzi zasad jako "hałaśliwe
szaleństwo". Mówi działacz Hastings Wyman, Jr.: "Jeśli Gingrich udowodni swoją tolerancję, to
możemy kontynuować ruch do przodu". To współgra ze strategią przedstawioną w książce Po
balu: jak Ameryka pokona strach i nienawiść gejów w latach 90 [After the Ball: How America
Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s] Marshalla Kirka i Huntera Madsena. Cały
ich postęp zależy od zmiany znaczenia słów. Tolerancja jest nowym kredo które głosi, że nic nie
można nazwać grzechem z wyjątkiem aktu nazywania czegoś grzechem.
Teokrasja okultystyczna [Occult Theocrasy] Lady Queenborough, najważniejsza księga kiedykolwiek wydana o okultyzmie i masonerii, twierdzi: "Jeśli chodzi o 'tolerancję', to bezkrytyczną tolerancję głoszoną losowo powinno się uznawać za jedną z ezoterycznych podstaw, na
której buduje się wywrotowe wyznania". [2]
Głoszenie tolerancji jest wywrotowym narzędziem tych, którzy chcą obalić chrześcijańskie
dogmaty dla swoich własnych wartości i przyjemności.

__________________________________________________________________________
[1] Richard Hoskins, "Dharma-chrześcijańska 'tolerancja': kulminacja dwu milleniów" [Dharma-Christian
'Tolerance': Culmination of Two Millennia], Hoskins Report, P.O. Box 997, Lynchburg, VA 24505, No.
236, 2 maja 1994.
[2] op. cit.

Aby zobaczyć, jak daleko kredo stało się dogmatem, rozważmy co marszałek izby stanowej
powiedział o wdrażaniu przepisów, które uniemożliwiają naukę o homoseksualizmie jako
dopuszczalnym, alternatywnym stylu życia. Powiedział: "Każdy jest zaniepokojony, że możemy

rozwijać skrajnie prawicową frakcję... Mamy kilku członków, którzy są bardzo konserwatywni.
Ale myślę, że są oni również bardziej tolerancyjni niż w przeszłości".
Inne znaczenie tolerancji to ile presji lub wagi mogą znieść przedmiot lub substancja. Republika
Ameryki to żywa istota, a społeczeństwo jest organiczne. Okaże się, że jeśli sprawy przekroczą
poziom tolerancji, to organizm albo się zbuntuje, albo wymrze.

Bardziej selektywna nietolerancja
w imię neutralności
Jak szatan bardzo dobrze cytuje Pismo Święte, tak ludzie mający ukryty program są bardzo
dobrzy w cytowaniu Konstytucji, tak, by najskuteczniej ją obalić. Szczególnie ADL, jak mówią
śledczy z Executive Intelligence Review [1], to filia policji zorganizowanej w 1843 w Nowym
Jorku ekskluzywnie żydowskiej loży masońskiej B'nai B'rith kierowanej przez niemieckich
Żydów. Redaktorzy The Ugly Truth twierdzą, że ADL nie jest naprawdę żydowska. Raczej
trudno jest pogodzić to z ich własną obserwacją na s. 112:
ADL twierdzi, że stara się rozdzielić rząd całkowicie od religii i odwrotnie, bo mniej-szość
żydowska jest przytłoczona przez większość chrześcijańską.... Judaizm jest w centrum
zainteresowania Ligi.
Lady Queenborough powiedziała:
Teraz [1933] większość ludzi obawia się być dobrymi. Oni chcą mieć szeroko otwarty
umysł i być tolerancyjnymi! Bycie tolerancyjnym jest modne – a najbardziej tolerancyjnym wobec zła – i ten nowy kodeks osiągnął proporcje domagania się nietolerancji
wobec dobra. W ten sposób rozpadł się mur oporu dla zła, i już nie daje ochrony tym,
którzy prześladowani przez złoczyńców, jej potrzebują. [2]
W 1995 trzeba dodać, że ci którzy najbardziej potrzebują wartości chrześcijańskich, niewinne
dzieci i nienarodzone, nie są już chronione i są zatruwane przez złe doktryny tolerancji i
akceptacji nieprawdy, tak bezradnie jak ryby są zatruwane w zanieczyszczonych stawach.
Mamy nawet więcej nietolerancji ukradkiem ukrywanej przez Wielką Fasadę Prawną biurokratycznej machiny Narodów Zjednoczonych, w książce Istota prawa talmudycznego i myśli
[The Essence of Talmudic Law and Thought] prof. Samuela N Hoeniga. [3] W niej stwierdza, że
istnieje jedno prawo dla innych (nie-Żydów) i inne prawo, halachiczny system prawny oparty na
interpretacji Talmudu Tory, który jest tylko dla państwa Izrael lub Żydów. To odzwierciedla
system Praw Noahidzkich stosowanych wyłącznie dla nie-Żydów.
__________________________________________________________________________
[1] P.O. Box 17390, Washington, D.C. 20041-0390.
[2] Teokrasja okultystyczna [Occult Theocrasy].
[3] Jason Aronson, Inc., Livingston St., Northvale, NJ, 1993.

Prawdziwa tolerancja to znaczenie, które zostało utracone w żargonie politycznej poprawności.
Właściwie, oznaczałoby to, że rozbieżne pomysły są jednakowo chronione przez prawo. Ta
terminologia istnieje w XIV Poprawce, ale wyrwały ją z prawdziwego stosowania wypaczone i
nielogiczne interpretacje sędziów Sądu Najwyższego. To zostało zinterpretowane w celu
ochrony złych czynów, jak również dobrych. Przykładem tego jest decyzja z 1989 przeciwko
stanowi Teksas, że dopuszczalne było palenie flagi Stanów Zjednoczonych.
Już nie zachęca prawdziwej wolności do tego co jest społecznie i prawnie uznane za poprawne
zachowanie przez niewyrażaną religię [w Stanach Zjednoczonych - chrześcijaństwo], ale

interpretuje każde działanie jako społecznie akceptowalne. To neguje wartość samego prawa
przez negowanie świętego słowa "Nie"! Nie ma możliwości Prawa bez: "Nie będziesz". Nowa
"wolność" jest prawem masońskim nazywanym "Rób co chcesz". Jest to masońskie prawo
Lucyfera, który nienawidzi przykazań Jezusa Chrystusa.

Nietolerancja: słowo występujące w 11-tym
i udoskonalonym wydaniu Nowomowy [Newspeak]
Jedenaste wydanie słownika Nowomowy wyjdzie około roku 2050, zdaniem George'a Orwella,
wtajemniczonego w Wielki plan [The Grand Design], [1] który, tak jak Whittaker Chambers,
rozczarował się, i z przyjacielem Arthurem Koestlerem odrzucili wcześniejszą wierność
socjalizmowi komunistycznemu.
Hurtowa przeróbka języka angielskiego jest częścią planu dla Totalitarnego Państwa Jednego
Swiata. Jest absolutnie konieczne odesłanie do dziury pamięci dawnych znaczeń słów, żeby
utworzyć Nowy Porządek Świata i jego język Ingsoc lub angielski socjalizm. Jest to jeden z
najgłębszych rozdziałów literatury współczesnej, więc należy przeczytać załącznik do Roku
1984 Orwella, zatytułowany "Zasady nowomowy".
Każde słowo, mówi Orwell, można unegatywić przedrostkiem "un" [ang. nie]. Nie będzie potrzeby dla słowa zły, bo niedobry zastąpi tę konotację. I docieramy do słowa nietolerancja, które
nie ma żadnych starych znaczeń prawdziwej tolerancji lub jej odwrotności, a odwrot-ność tego
co Państwo nazywa tolerancją. Orwell twierdzi, że są dwie wybitne osobliwości Nowomowy:
(1)- pełna wymienność wszystkich części mowy, i (2)- pełna zdolność negowania każdego
słowa przedrostkiem "un". Miejscem gdzie ta nowa myśl może być sensowna będzie umieszczenie przedrostka "un" przed organizacją o nazwie Narody Zjednoczone – Narody Niezjednoczone [United Nations - Ununited Nations].
Orwell dalej mówi, że wymyślone przez socjalistycznych mistrzów Jednego Swiata nowe
słownictwo rozwija się i istnieje nie po to by kreować znaczenie, ale by skutecznie niszczyć
staromyślenie. Rewolucja będzie spychać do nieistnienia słowa takie jak honor, sprawiedli-wość
i wolność. Jeśli nie uważasz, że to science-fiction albo fantazja, to rozejrzyj się i zau-waż jak
wiele stosuje się środków macierzystych w celu zapobiegania swobody wyrażania
staromyślenia. Dalsze korzystane z szerokiej gamy znaczenia to heretycka myślozbrodnia.
Poprzez mordowanie inteligencji komunizm jest nie tylko przyczyną degeneracji populacji, ale
poprzez mordowanie słów powoduje spadek racjonalnego zakresu wolnej myśli i selek-tywnie
zabija koncepcje, które badałyby granice filozofii. [2]

__________________________________________________________________________
[1] Douglas Reed, Wielki plan XX wieku [The Grand Design of the 20th Century], Bloomfield Books, 26
Meadow lane, Sudbury, Suffolk, England C010 6TD.
[2] Informacja prasowa Associated Press z czerwca 1994 z Pawtucket, RI mówi, że z następnego
wydania Oficjalnego Słownika Graczy w Scrabble [The Official Scrabble Players Dictionary] usunie się do
100 wyrazów uważanych za "obraźliwe".

Jak powiedzieliśmy, Credo Nietolerancji jest bardzo selektywne, co do tego co jest dopuszczalne. Nowy Dogmat o Holokauście nie będzie możliwy i jego "muzea" nie do utrzymania,
chyba że będzie się postulowało zasadę, że jest niedozwolone wyrażanie żadnych poglądów
nietolerujących tego Żydowskiego Dogmatu. W istocie, w związku z tym, nietolerancja to
prawdziwy stan rzeczy, ponieważ nie ma tolerancji dla odmiennych poglądów, które praw-dziwe

rozumienie słowo tolerancja kiedyś oznaczało. Nie ma mowy, żeby mnóstwo grzechów można
było uznać za jeden grzech nie mogąc nierozróżniać* żadnego z nich.
I podobnie różne rasy i narody mogą istnieć tylko jako Jedno Państwo Swiata, jeśli znegatywizuje się ich różne tożsamości, jak jasno wyraził to Orwell. Jest tylko jedna tożsamość któ-rej
nie będzie wolno zanurzać w ogólnym krzyżowania się ras mas świata – ta narodu
żydowskiego, która jest "wybrana przez Boga" i dlatego jest najbardziej uprzywilejowaną
tożsamością posród "plemion" świata, jak "nowomowa" woli nazywać "rasy". A zatem, tylko Żyd
nie rozwinął się z małpiego przodka, on mówi, bo to negowałoby jego status "wybraństwa". Zbyt
ludzka jest agresywna pogoń za władzą, ale szukanie władzy absolutnej jest diaboliczne albo
lucyferiańskie. Zwłaszcza kiedy ta żądza zaprzecza Trójjedynemu Bogu chrześcijaństwa.
*nowopisownia z przedrostkiem "un" = nie.

Deklaracja o eliminowaniu wszelkich form
nietolerancji i dyskryminacji
opartych na religii lub wierzeniu
Publikacja tej pochodzącej z ONZ deklaracji umieściła ją w prawie australijskim 24 lutego 1993.
W Chalcedon Report ze stycznia 1994 Ian Hodge pisze, że jej zamiar unieważnienia wszystkich
religii poza tą sankcjonowaną przez państwo… czyli tej w której nie ma różnicy, wykluczenia,
ograniczenia czy preferencji. W istocie, "żeby dokonać szyderstwa z tego w jaki sposób działa
ludzki umysł".
Oczywiście, skoro chrześcijaństwo jest religią wykluczenia, poprzez to że Jezus Chrystus mówi
jest jedyną drogą, a mahomedanizm jest rownież preferencyjny w swojej wierze, to prawdziwą
religią popieraną przez państwo jest humanizm, który zastępuje Boga ONZ-owskim
Przymierzem Praw Człowieka. Prekursorem ONZ-owskiego Przymierza był pierwszy Manifest
Humanistyczny [Humanist Manifesto] z 1933, głoszony przez Anglika Sir Juliana Huxleya. Trzy
podstawowe przesłanki tego manifestu są następujące:
1. Humaniści religijni wszechświat uważają za samoistny a nie stworzony
2. Humanizm uważa, że człowiek jest częścią przyrody, i że pojawił się w wyniku procesu
3. Stare tradycje dychotomii o ciele i duszy odrzuca Manifest No. 2, 1972, twierdzący, że
"Nauka potwierdza, iż gatunek ludzki powstaje z naturalnych sił ewolucyjnych".
Choć na tę teorię ewolucji nie ma żadnego dowodu w żadnej skamielinie, mit trwa dalej. Dwu
bardzo dobrymi analizami pokazującymi nienaukową podstawę tego mitu są: książka Roberta
Faida Naukowe podejście do chrześcijaństwa [A Scientific Approach to Christianity] [1] (jest
fizykiem jądrowym), i artykuł Johna Vennari na pierwszej stronie Catholic Family News,
"Ewolucja, sekularyzm i atak na Kościół" [Evolution, Secularism and the Attack on the Church.
[2]
Ale skąd się wzięła ta ingerencja ONZ w sprawy międzynarodowe? Jak czytamy w broszurze
No. 110 "Nasz niewidzialny rząd" [Our Invisible Government] odważnego badacza Myrona
Fagana, notoryczna Rada Stosunków Międzynarodowych [CFR] Rockefellera, w 1942 zorganizowała spotkanie jej agentów w górnym apartamencie Białego Domu! Na bezpośrednie
rozkazy prezydenta Franklina Roosevelta, mistrza loży stanu Nowy Jork, spotykali się na ściśle
tajnych konferencjach by wypracować Kartę ONZ. Później ta karta dała początek takim
"traktatom" jak Traktat o Ludóbojstwie, o którym mówiono iż jego autorem był wiedźmin Isaac
Bonnawitz, absolwent Berkeley University ze stopniem "ceremonialnego magika"! Anonimowy
autor Czarów i iluminatów [Witchcraft and the llluminati] mówi, że to on jest mózgiem Rady 13.

Fagan mówi, że ci ludzie weszli wejściem dla służby do Białego Domu mając specjalne klucze:
Harry Hopkins, Alger Hiss, Leo Pasvolsky, Herbert Lehman, Bernard Baruch, rosyjski
ambasador Molotow, Harry Dexter White, Dean Acheson, i oczywiście sam F D Roosevelt.
_________________________________________________________________________
[1] New Leaf Press, P.O. Box 311, Green Forest, AR 72638
[2] M.P.O. 743, Niagra Falls, NY 14302, styczeń 1995.

Trzeba tu potwierdzić, że ci ludzie są w większości Żydami, a niektórzy masonami. Był to
również czas porwania dziecka Lindberghów, co powstrzymało płk Lindbergha od
kandydowania na prezydenta przeciwko FDR. Policjantem prowadzącym śledztwo w New
Jersey był nikt inny niż ojciec promowanego gen. Schwartzkopfa slynnego z Wojny w Zatoce.

Żydowska "tolerancja" w działaniu
Informacja Associated Press z 12 stycznia 1995 mówi: "Otwartość która pomogła Christin
Jeffrey odnosić sukcesy profesor politologii w Kennesaw State College, była powodem jej
upadku w Waszyngtonie".
Przewodniczący Izby zwolnił ją tuż po mianowaniu jej na historyka Izby, bo Żydzi którzy
monitorują całe zachowanie chrześcijańskie, zauważyli, że 9 lat temu odmówiła finansowania
dla programu edukacyjnego, badań publicznych o holokauście, gdyż nie przedstawiał on obu
stron holokaustu jako wydarzenia.
Najwyraźniej ta profesor miała integralność moralną, która nie jest mile widziana w Waszyngtonie DC. [1] Nie bała się podjąć decyzji 9 lat temu w oparciu o swoje poważne, pryncypialne
stanowisko jako nauczyciel, że w kwestiach historycznych trzeba brać pod uwagę wszystkie
opinie. To nie oznacza, że nie można wydawać osądów, ale to uprzedzenie albo "przeduprzedzenie" by zająć stanowisko bez przesłuchania wszystkich stron sporu.
Co się tyczy tego politycznego nacisku zapewniającego wspólnotę żydowską, że żaden na-ród
o innych przekonaniach nie może zajmować urzędu publicznego, to rozważmy legalność
działania Rad Doradczych Stosunków Społecznych w amerykańskich miastach. Większość
obywateli nie wie że one istnieją. Funkcja bardzo podobna do bolszewickich rad działających w
czasie rosyjskiej rewolucji, i, niewątpliwie, komitetów terrorystycznych rewolucji francuskiej
kierowanych przez agentów Rotszyldów. Bez sankcji od praw Bożych albo monarchii którą
obalili – chrześcijańskich monarchii – na gilotynę wysłali każdego o kim mówiono iż ma inne
poglądy od ich własnych, i dlatego byli "nietolerowani". "Wolność, równość, braterstwo" to
slogan dla tych, którzy są równiejsi od innych.
Składająca się z 9 osób panel mianowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ przeniosła się
do kosztującego milion dolarów pałacu w Hadze. Tam są długie rzędy cel czekających na
skonfliktowanych z edyktami ONZ. W niesądowych (luźnych jak ich moralność sformułowaniach), sędziowie mogą wydać wyrok za każde naruszenia, łącznie z, na przykład, głosowaniem w Kolorado, które odmawia homoseksualistom szczególnych przywilejów.
Gareth Evans, australijski minister spraw zagranicznych, opracował specjalny raport o podejmowaniu decyzji, by wyjaśnić wytyczne, który radzi, że staromodne koncepcje o wojnach
między państwami narodowymi teraz są zastąpione przez "międzypaństwowe" działania militarne, a źródło podejmowania decyzji o interwencje na całym świecie jest oparte na Karcie

Praw Człowieka ONZ. Wyposażone przez te same spiskowe fundacje - Carnegie Endow-ment
na rzecz Pokoju Międzynarodowego, fundusz Rockefellera, a potem przyspieszone przez
Boutrosa-Ghali, sekretarza generalnego ONZ, którego żona jest Żydówką, a zatem je-go dzieci
kwalifikują się na mieszkanie w Izraelu. Ponad 10 lat temu, spośród 1.800 ważnych stanowisk w
ONZ, 1.200 zajmowali Żydzi.
Drodzy Czytelnicy, wasza wolność i wolność sumienia jest w śmiertelnym niebezpieczeń-stwie.
Amerykańska Karta Praw, oparta na Prawie Chrześcijańskim, została unieważniona przez
Konwencję Praw Czlowieka ONZ. Finansowanie więzień i administracji tego reżimu terroru
będzie z proponowanej opłaty $10 na wszystkie loty międzynarodowe i 5% dotacje z budżetu na
obronę każdego czlonka ONZ. Tak, niewolnicy kopią własne groby, albo budują własne
więzienia.
__________________________________________________________________________
[1] Jej list otwarty do dzienników by przypodobać się Żydom jest hipokryzją. Washington Post, 24 stycznia
1995. Zob. list Hansa Schmidta, redaktora, GANPAC (German-American National Political Action
Committee), P.O. Box 11124, Pensacola, FL 32524-1124, No. 151, maj 1995.

"Muzeum Holokaustu powstanie
w Battery Park"
To czytamy w tytule artykułu w The New York Times.[1] Po 13 latach opóźnień, "twórcy" tego
muzeum rozpoczną budowę w Battery Park City, wychodzące na Statue of Liberty. Finansował
go będzie samorząd Battery Park City, samorząd podatników, kosztem $15 mln. W artykule
czytamy:
Uderzający sześciokątny kształt budynku ma symbolizować 6 mln żydowskich ofiar,
które zginęły z rąk nazistów, jego geometria przypomina również 6-ramienną Gwiazdę
Dawida, a dzięki temu służy jako przypomnienie, że muzeum jest poświę-cone narodowi
i kulturze które przetrwały atak Hitlera.
Data zakończenia jest rok 1966 i oczekuje się, że muzeum przyciągnie 500.000 zwiedzają-cych
rocznie. Komisja Holokaustu New York City i jej drektor, David Altshuler, razem z byłym
burmistrzem Edwardem Kochem i prokuratorem okręgowym Manhattanu, Robertem Morgenthau, uczestniczyli w ceremonii którą burmistrz Koch nazwał Bar Mitzvah muzeum, bo Komi-sja
ma teraz 13 lat. Kiedy ponad 26.000 pracowników miasta Nowy Jork traci pracę, Muzeum
Holokaustu wykorzystuje pieniądze podatników na finansowanie kulturowego muzeum
wyłącznie dla Żydów. The City of New York także wykorzystuje pieniądze podatników na kursy
o holokauście w publicznych szkołach średnich i w kolegiach. Jak wykazała niniejsza książka,
holokaust jest dogmatem religii judajskiej, takie pieniądze przeznacza się z kieszeni innych grup
religijjnych, które nie życzą sobie być poddawanym doktrynie holokaustu.
Jak wspomnieliśmy w innym miejscu niniejszej książki, Dzień Pamięci jest celowo ustalony w
kalendarzu w okolicy Wielkanocy, żebyśmy mieli również świadomość tego, że Dzień Ziemi jest
także 22 kwietnia, w urodziny Lenina. Kalendarz jest potężnym sposobem powolnego
wymazywania wszelkich świąt chrześcijańskich i bohaterów narodowych, i zastępowania ich
pod różnymi postaciami bogami judaizmu. Gdyby powiedziano nam ich prawdziwe znacze-nie,
jak robi to niniejsza książka, opinia publiczna mogłaby zaprotestować. Mówię "mogłaby", gdyż
chrześcijanie stracili nie tylko najbardziej odważnych mlodych mężczyzn w walkach XX wieku, a
pozostałość po nich została całkowicie wyprana z mózgu poprzez ścisłą kontrolę światowych
mediów.

Przekaz broszury zatytułowanej Tolerancja: wojna żydostwa z Białymi [Tolerance: Jewry's War
on Whites] Jamesa Combsa [2] jest taki, że "tolerancja" niszczy Amerykę. Żadna ilość obłudy
czy oszustwa żydostwa nie ukryje żadnego obiektywnego badania tego faktu, a tylko ogromna
jedność chrześcijan wszystkich ras w ochronie ich interesów uratuje ich przed staniem się
niewolnikami Samo-Wybranego Narodu.
Zanim wystąpi taka jedność, musi zaistnieć świadomość. Jedynym "lekiem", który wyleczy
naród jest świadomość i opór przeciwko propagatorom "tolerancji, zniewoliciela".
Szukając znaczenia słowa 'do przyjęcia', można stwierdzić, że jego najwcześniejszy sens był
'znośny', albo 'dopuszczalny zakres odchylenia' lub 'odchylenia od normy'. Politycznie poprawne wykorzystanie dzisiaj jest orwellowskie w tym, że odchylenie stało się normą względem
której mierzy się zachowanie! Znaczenie grzechu zostało wypaczone tak by oznaczało, że
herezją jest wierzyć w grzeszne zachowanie. Grzesznik zamienił rolę ze świętym.
Krzyżowanie ras nie jest dogmatem chrześcijańskim. Szacunek dla każdej rasy, kultury czy
religii, nie oznacza, że musisz zrezygnować z ziemi lub tożsamości, albo mieszać się z nimi,
czyli współcześni wymachujacy Mieczem Tolerancji używać go żeby burzyć granice naro-dowe i
tożsamości rasowe. Ci którzy na tym zyskują są spiskowcami światowej rewolucji, którzy teraz
wykorzystują naiwniaków świata do dalszego dokręcania władzy administra-cyjnej ONZ, w
którym ciemne rasy znacznie przewyższają liczbowo białą rasę. To zaplano-wano w ten
sposób.
Robert E Edmondson, redaktor i dziennikarz, sądzony z innymi patriotami w mściwie Wywrotowej Sprawie (1942-1947) umorzonej w 1947, powiedział w 1938, że tolerancja jest zdradą
kiedy niszczy zdolność chrześcijanina do ochrony jego wiary i kraju przed żydowskim ukróceniem wolności słowa. Jesteśmy, powiedział, "w wojnie między wielkimi podstawowymi siłami
– nacjonalizmem, kierowanym przez patriotyzm, i internacjonalizmem, opracowanym przez
Żydowski System Ekonomiczny". [3]
W tym samym roku Paul Goodman, były szef B'nai B'rith w Anglii powiedzial, że "W Ameryce
Zakon B'nai B'rith jest siłą stojącą za prezydentem".
W 1953 Edmondson napisał, że przeciętny zachodni umysł nie może pojąć wschodniej myśli i
jej sadystyczngo okrucieństwa. Robert Welch, założyciel Birch Society, powiedział w 1970, że
ONZ chce całkowitej kontroli "poprzez oszustwo, brutalną siłę i terror". [4]
W "Globalnej tyranii… krok po kroku: ONZ i pojawiający się NWO" [Global Tyranny.. . Step by
Step: The United Nations and the Emerging New World Order], [5] William Jasper infor-muje na
s. 289, "Wszechpotężny rząd ONZ jest gwarancją tyranii globalnej i bezpreceden-sowego
ludzkiego holokaustu". Ponad 119 mln ludzi wymordowały marksistowsko-żydowskie reżimy w
XX wieku.
__________________________________________________________________________
[1] 19 sierpnia 1994, s. B1.
[2] Sons of Liberty, P.O. Box 234, Metairie, LA 70004. W tym samym stylu Communism Anti-Negroism,
Anti-Semitism and CEG, Bruce Fagan (No. 107), również dostępne w Sons of Liberty.
[3] Zeznaję przeciwko Żydom [I Testify Against the Jews], wyd. 3, Sons of Liberty, P.O. Box 214, Metairie,
LA 70004, 1985, s. 98.
[4] Ibid., s. 10.
[5] Western Islands, P.O. Box 8040, Appleton, Wl 54913, 1992.

"Każdy szpieg księciem"
to motto Mosadu
Od starożytności narody były zdradzane przez ich niewierne żydowskie wspólnoty, lojalne tylko
wobec ich plemienia a nie kraju w którym mogą mieć obywatelstwo, chwilową rezy-dencję albo
podwojne obywatelstwo USA i Szwajcarii do 1950. Pelna lista wszystkich nie-lojalnych
szpiegów do 1950, którzy byli Żydami, w książce Franka Brittona Za plecami ko-munizmu
[Behind Communism]. [1]
O Robercie "Maxwellu", urodzonym w Czechach Żydzie który na oszustwie zbudował imper-ium
medialne, i którego zamordowano na własnym jachcie w 1991, mówiło się że był agen-tem
KGB.
W 1993 niemiecki sąd skazał Markusa Wolfa z Niemiec Wschodnich na 6 lat więzienia za 33
lata szpiegostwa przeciwko Zachodowi . Od 1987 w więzieniu przebywa Jonathan Pollard za
szpiegostwo dla Izraela, ale dalej wysyła tajne informacje ze swojej celi! Najnowszym szpiegiem jest Aldrich Ames, nigdy nie podano jego pochodzenia etnicznego, i być może ważniejsze jest to, że jego kolumbijska małżonka, Rosario Casas-Dupay, dostała 63 miesiące mimo, że
to ona reżyserowała ich wspólne przedsięwzięcia. Litografia Matisse (Żyd) i podpisany ob.raz
Chagalla (Żyd) w jej wysoko ocenianych zakupach wskazują na jej żydowski gust. To ona
poprzez zabiegi seksualne zrobiła z Amesa, żonatego mężczyzny, szpiega. Czy ona nie mogła
być prawdziwym winowajcą, dostała mały wyrok, podczas gdy Ames dostał doży-wocie? Kto
podjął te decyzje? W książce Każdy szpieg księciem [Every Spy a Prince] [2], znajdujemy
sformułowane motto Mosadu.
Kiedy Izrael rozwinie stały system szpiegów w powietrzu, zdobędzie więcej informacji niż
kiedykolwiek żeby przygotować się do wojny z arabskimi sąsiadami… Jak w innych dziedzinach technologii, Izrael chce wyeliminować wszelką zależność od przysług obcokrajowców:
błagać Amerykę o przekazanie zdjęć satelitarnych… albo wysylać agentow takich jak Jona-than
Pollard.
Ray M Jurjevich, w Krajowym manifeście chrześcijańskim [National Christian Manifesto] z 1990,
[3] twierdzi:
Jeśli ktoś uważa, że zgodnie z badaniami Kongresu w USA, komuniści zamordowali i w
inny sposób zniszczyli w dowolnym miejscu między 60 a 100 mln chrześcijan w Związku
Sowieckim i (według innych badaczy) we wschodniej i południowej Europie, to trzeba
przyznać, że faryzeusze, pod przykrywką komunistów, dokonali strasznej zemsty na
chrześcijaństwie. Holokaust chrześcijan blednie pod względem znaczenia w porównaniu
z szeroko reklamowanym holokaustem żydowskim za nazistów. Podkreślmy ten fakt,
często bagatelizowany przez naszych żydowskich władców: zbrodnia żydowska na
chrześcijanach daleko, daleko przewyższa zbrodnie nazistowskie na Żydach.
Obecnie, prawdziwa Brytyjka, Lady Birdwood, staje przed sądem w Old Bailey, oskarżona o
publikację i dystrybucję 15.000 egzemplarzy książki Najdłuższa nienawiść [The Longest Hatred]
[4], która powołuje się na żydowski spisek podkopywania chrześcijaństwa, i że holo-kaust nigdy
nie miał miejsca. Stwierdzila, że prawdziwym celem książki było poinformowanie o brytyjskich
aferach finansowych. Douglas Christie, kanadyjski prawnik podjął się jej obrony i pyta: "Czy
holokaust jest naszą [Zjednoczonego Królestwa] religią państwową, chronioną poprzez
deportację albo więzienie kiedy się go kwestionuje?"
_________________________________________________________________________
[1] $3.50 w "Truth at Last," P.O. Box 1211, Marietta, GA 30061.

[2] Dan Raviv i Yossi Melman, Houghton-Mifflin, 1990, s. 422.
[3] Ichthys Books, P.O. Box 64, St. Mary's, KS 66536, s. 56.
[4] Dostępna w Canadian Free Speech League, 810 Courtney Street, Victoria, B.C. V8W, Canada, za
dotację na wysiłki Ligi w ochronie wolności słowa.

W końcu ujawniony los Ameryki
Ujawniony los Ameryki, która kiedyś była chrześcijańską latarnią dla uciśnionych tego świata,
nie jest już w okresie "niepewnego losu", ale ma odgrywać rolę przypisaną jej przez obcych
władców: ma być ograbionym garnkiem miodu. Ograbionym z bogactwa i dzieci, odgrywającym rolę światowego policjanta i subsydiującym żydowskie megalomańskie plany rządzenia
światem.
Douglas Reed zwięźle i stanowczo nakreślił kluczową rolę Ameryki w subsydiowaniu żydowskich planów dominacji świata, a tym samym słabszą od sił ONZ. [1]
Po II wojnie światowej F D Roosevelt obiecał Ameryce cztery wolności, a zamiast tego, za
miliony ofiar, otrzymała ona trzy służebności:
1. Syjonizm polityczny poprzez portfel rządzi Kongresem.
2. Pod mianowanymi przez Żydów administratorami (kapłaństwo korporacyjne), Związek
Sowiecki i Stany Zjednoczone połączone są Kartą ONZ, w ten sposób zastępującą amerykańską Konstytucję.
3. Przestępczość zorganizowana (dzięki temu samemu portfelowi który rządzi Kongresem)
rządzi jako filia Rządu Swiatowego albo Narkotyków Inc. [ang. Dope Incorporated] [2]
W dążeniu do zapewnienia sobie Imperium, Żydzi którzy są Azjatami i współdzialają z czerwonymi Chinami (faktycznie ustanowili je podcinając Wolne Chiny), wykorzystują bogactwo
rolnicze i przemysłowe Ameryki do zbudowania wschodu, a jednocześnie do deindustria-lizacji i
rozbrojenia kontynentu Ameryki Północnej. To jest ich długoterminowa metoda, żeby, przez
tajemnicę Boga, nie miała miejsca w Stanach Zjednoczonych patriotyczna rewolucja. Dlatego
oni chcą tak słabego państwa jak to możliwe.
W tym planie dominującą rolę odgrywa imigracja. Mianowani dyrektorzy Służby Imigracyjnej i
Naturalizacji wszyscy byli Żydami w ostatnich dekadach, żeby zapewnić dużą zmianę w składzie etnicznym Ameryki, od anglosaskiego, północno europejskiego kolosa homogenicznych,
pracowitych, kreatywnych, bogobojnych chrześcijan, do heterogenicznych mas zubożałych
Meksykańczyków, karaibskich Murzynów, południowych Europejczyków, i 50.000 marksistowskich Żydów z Rosji rocznie subsydiowanych przez amerykański skarb do kwoty $4.000 na
osobę.
Tylko Żydzi, przygotowywani i zatrudniani w bankach i innych miejscach administracyjnych
przez swoich rządzących braci, otrzymują dotację wprost. Inni dostają darmową opiekę zdrowotną i przeciążają stany takie jak Floryda, Kalifornia i Teksas, które przyjmują na siebie cię-żar
inwazji.
Maj. gen. książę Czerep-Spiridowicz, na s. 18 książki Tajny rząd światowy: ukryta ręka [The
Secret World Government: The Hidden Hand] stwierdza:
Ameryka ... bezbronna i w obliczu pewnej katastrofy, jeśli nie będzie uważać Żydów tak
jak nazwał ich Chrystus… osłabiana przez wiele lat… otwarta na otwartą masową
inwazję judeo-japońsko-meksykańską Mongołów! "Meksyk daje Rosji dobrą bazę rozwijania dalszych kontaktów z Ameryką". [3]

Proroctwo Benjamina Franklina [Prophecy of Benjamin Franklin] twierdzi, że w naszych krajowych bólach porodowych Konwencji Konstytucyjnej, Franklin prorokował, że powinniśmy
wykluczyć Żydów dlatego, że wszędzie gdzie się osiedlali w dużej liczbie, odmawiali asymi-lacji,
obniżali poziom moralny i ekonomiczny, chcieli podkopywać chrześcijaństwo i państwo poprzez
duszenie gospodarcze, i za 200 lat nasze dzieci zostaną wywłaszczone – myjąc naczynia dla
żydowskich "biznesmenów". (zob. Edmonson)
__________________________________________________________________________
[1] Jak okiem sięgnąć [Far and Wide], Omni Publications, P.O. Box 216, Hawthorne, CA 90250, s. 269273.
[2] Zob. Narkotyki Inc.: bostońscy bankierzy i sowieccy komisarze [Dope Inc.: Boston Bankers and Soviet
Commissars], redaktorzy Executive Intelligence Review, Benjamin Franklin House, P.O. Box 17390,
Washington, D.C. 20041-0390.
[3] Cziczerin, sowiecki minister spraw zagranicznych, New York Times, 6 marca 1925.

Co należy zrobić
Spójrzmy na historię XX wieku jak na pole golfowe, z piłeczką leżącą na prostej linii między
dołkiem i piłeczką, i przeciwnik ma uderzyć. Dołek symbolizuje cel Prawdy, a piłeczka stara-nia
indywidualnej osoby by wstrzelić ją do dołka.
Jeśli taka piłeczka jest w prostej linii strzału, nazywamy to 'stymie', albo czymś co utrudnia,
udaremnia lub blokuje swobodne uderzenie. Żydowski religijny dogmat holokaustu jest taką
piłką blokującą wolność słowa.
Ale żadne faktyczne czy logiczne rozumowanie nie może usunąć piłeczki z pola, a jeśli rzeczywiście holokaust jest żydowskim dogmatem religijnym, to z czym mamy się zmierzyć pod
koniec XX wieku jest wojna religijna ustawiająca chrześcijaństwo, którego Zbawiciel, Jesus
Chrystus, powiedział iż On był Prawdą i Życiem, naprzeciwko judaizmu, który Go neguje jako
Mesjasza i zajmuje się budowaniem trzeciej świątyni by wpuścić, jak przewiduje proroctwo, ich
prawdziwego Mesjasza.
Ponadto, gdyby ta teza wykazała iż holokaust, jak nauczają o nim rabini XX wieku, jest żydowską doktryną, to nie może być żadnej nauki o nim w amerykańskich szkołach publicz-nych,
zgodnie z legalną interpretacją Konstytucji USA o obecnym rozdziale kościoła od pań-stwa.
Dlatego wszystkie muzea holokaustu powinno się uważać za to czym są – świątynie gdzie uczy
się judaizmu – i żadnych publicznych funduszy ani gruntów nie wolno wykorzystywać do ich
budowy albo utrzymania.
List otwarty do sędziego Sądu Najwyższego Stevena Breyera
Czy kiedykolwiek wyciskał Pan, sędzio, cytrynę?
Swięto Pracy, 5 września 1994
Szanowny Sędzio Breyer:
W czasie 3-dniowych zeznań w Kongresie w lipcu 1994, Pan poparł "ostry pogląd separatystyczny, łącznie z zasadą neutralności przejawiającą się w… teście Lemona". [ang. lemon =
cytryna]
(Religious News Service, 15.07.1994). Cytuje się Pana jakoby Pan miał powiedzieć, że autorzy
Pierwszej Poprawki Establishment Clause posiadali wspaniałą przezorność… i powodem tego
iż tam był ten mur… jest to, że jesteśmy krajem o tak wielu różnych narodach, tak wielu różnych

religiach… i to jest bardzo ważne… więc każdy musi interesować się tym, żeby kraj pozostał
neutralny". Odnośnie sprawy włączenia modlitwy w szkołach, powiedział Pan, że to było
mniejszym problemem wspomagania instytucji religijnych niż "problem świeckiej instytucji i
stopień w jaki można wszczepić religię w tę świecką instytucję".
A zatem, Sędzio Breyer, będąc członkiem wiary żydowskiej, czy nadal wyznaje Pan powyż-sze
poglądy, kiedy udowodniono poza wszelką wątpliwość, że holokaust, o którym naucza-my teraz
w publicznych szkołach i kolegiach, jak i w ostatnich 20 latach, jest dogmatem religii żydowskiej,
i nauczany jest w amerykańskich szkołach jakby to była "historia"?
Historia to przedmiot o wielu punktach widzenia, tak dyskusyjny jak różnice między religiami
świata. Tylko jeśli jest Pan członkiem szczególnej religii wymaga się by trzymał się Pan jej
dogmatów, albo zostanie wykluczony, albo ekskomunikowany, jak nazywają to katolicy. Nasze
szkoły publiczne obecnie uczą tego żydowskiego dogmatu religijnego. Holokaust, i tu nie można
kwestionować pod karą za nie ukończenie kursu historii. W Niemczech nikt nie może
kwestionować ani zaprzeczać temu żydowskiemu dogmatowi pod karą więzienia.
Uchwała Kongresu HR 2660 z 1980
Uchwała ta również wyraźnie nie przestrzegała interpretacji Pierwszej Poprawki "cytryny" ani
"muru", kiedy przyznała fundusze z publicznego skarbu, państwa, na opłatę Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie DC, i przekazała grunt, i tak oszukańczo jak utworzenie Uchwały o
Federalnej Rezerwie w 1913, uchwała udaje, że Muzeum Holokaustu jest instytucją fede-ralną,
pokazywną przez Muzeum wykorzystując na listach zbierających fundusze słowa: Muzeum
Holokaustu USA, oficjalny biznes.
Jak Humpty Dumpty który siedział na murze i miał z niego spaść, tak żeby wszyscy ludzie króla
nie mogli złożyć go do kupy, czy nie uważasz, że "cytryna" siedzi na murze i spadnie i zostanie
wyciśnięta na sok nie przypominajacy słodkiej "sprawiedliwości"?
Jaka jest twoja prywatna opinia o tej sprawie? A co z "opinią" sędziego Ginsburga? Odpowiedzi
proszę wysyłać do P O Box, gdzie możesz zamawiać egzemplarze tej książki Holokaustyczny
dogmat judaizmu: fundament NWO.
Z poważaniem
Ben Weintraub
Kiedy siłę "muru" testuje "Lemon"
"Test Lemona" [ang. lemon = cytryna] to 3-częściowy test opracowany przez Sąd Najwyższy
USA dla określenia czy działalność albo prawa rządu są faktycznie neutralne wobec religii. Taką
neutralność uważa się za nadrzędną, jak w sprawie Wallace v. Jaffree (1985).
Nazwa testu pochodzi z procesu Lemon v. Kurtzman (1971), w którym sąd unieważnił kilka form
pomocy publicznej dla szkół kościelnych. W trzech częściach Testu Lemona czytamy:
Pierwsza – test przewiduje, że ustawa lub działalność musi mieć świecki cel ustawodawczy.
Wszelka działalność, która wspiera i promuje religię w ogóle lub konkretną religię nie spełnia
tego testu.

Druga - główny lub podstawowy skutek działalności musi być taki, żeby ani nie rozwijał, ani
nie hamował religii. Ale Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA, również uznaje "swobodne
praktykowanie" religii, i coraz większa liczba naukowców, w tym Harvard University prof.
Laurence Tribe, przestrzegali przed zrównaniem neutralności z "wrogością" wobec religii.
Trzecia część Testu – działalności nie może wspierać żadne nadmierne powiązanie rządu z
religią. Ogólnie mówiąc, ten test wydaje się być bardziej subiektywny, niekiedy wygląda na to
jakby zależał od tego czy korzyść trafia do osoby czy instytucji sekciarskiej. [1]
ADL [Liga Przeciwko Zesławianiu] uważa, że w omawianej sprawie w atykule w Seattle Times,
p. Winters chciał pomocy państwowej w studiach na pastora, i wykorzystywał fun-dusze
podatników do rozwijania preferencji religijnej osoby prywatnej.
Jeśli Żydzi trzymają się doktryny, że 6 mln ich ludzi były "całospalone" w czasie II wojny
światowej, wbrew wszelkim dowodom naukowym iż jest inaczej, oni są uprawnieni do ich wiary,
tak jak wierzą, że Morze Czerwone rozstąpiło się by ratować ich przed Egipcjanami. Ale, czy
chrześcijanie i inne wyznania religijne w Ameryce nie powinny mieć wymogu bada-nia tego
"dogmatu religijnego" na lekcjach historii w szkołach publicznych finansowanych z podatków?
Czy pieniądze z podatków i grunty rządowe można przeznaczać na budowę świątyń,
eufemistycznie zwanych "muzeami", dla upamiętnienia żydowskich męczenników wiary,
natomiast wzmianka o męczeństwie Chrystusa, czy nawet jednego nieważnego chrześcijanina
(nie mówiąc już o 6 mln!) jest zakazana w całym kraju.
Sąd Najwyższy ogólnie trzymał się zasady, że żadnych funduszy publicznych nie wolno
przeznaczać na żaden kościół, nie wolno faworyzować jednego kościoła nad drugim, ani
szkół publicznych nie wolno wykorzystywać do celów sekciarskich, po to by oficjalny
rząd nie wspierał żadnej ortodoksji religijnej, i żeby instytucje publiczne nie wikłały się w
sekciarską kontrowersję. [2]
Jak ma się wsparcie z pieniędzy podatników dla Muzeum Holokaustu i nauczania o holokaustycznym dogmacie do wymogów Testu Lemona / cytryny? Co do pierwszej części,
oryginalna uchwała Kongresu HR 2660, ustanawiająca Radę Holokaustu w 1980, P.L. 96-368;
36 U.S.C. 1401, jak poprawiona 16 czerwca 1992, wyraźnie nie przechodzi Testu Le-mona w
tym, że jest to statut przyznający publiczne pieniądze dla prywatnych religijnych, sekciarskich
celów. Poprawka Uchwały z 1980, która przekazywała grunt publiczny dla celów sekciarskich
religijnych, dodawała fundusze na działalność "Muzeum" do roku 2000… i wszy-scy pracownicy
tej judajskiej świątyni są pracownikami federalnymi uwzględnianymi w poli-tyce płacowej V w
Kodeksie USA.
________________________________________________________________________
[1]Seattle Times, 6.11.1985, s. A 3.
[2] Civil Liberties and Civil Rights, s. 84.

Nie zdanie Testu Lemona
Amerykańskie Muzeum Holokaustu nie zdaje pierwszej części Testu Lemona, bo jest sprzeczne zarówno ze statutem jak i wnioskiem o działalności.
Oryginalny statut Kongresu utworzenia Rady Holokaustu w 1980 nie zdaje testu bo angażuje
organ ustawodawczy, Kongres, uchwalający federalne prawo religijne. Nie zdaje również pojęcia działalności nieuczestniczącej Testu Lemona, bo pojawiające się wszędzie muzea są
naprawdę świątyniami. Prowadzą działalność religijną, czynnie nauczając dogmatu judaj-skiego

przy pomocy eksponatów, świec, wiecznych ogni za zmarłych, muzyki i medytacji. I te
federalnie tworzone i finansowane "muzea" nie tylko uczą żydowskiej religii, ale czynnie, w
świątyni w Waszyngtonie DC, promują nienawiść do chrześcijaństwa filmami atakującymi wiarę
chrześcijan.
Nie zdaje także trzeciej części Testu Lemona mówiącej, że działalności nie może wspierać
nadmierne "uwikłanie" rządu. To uwikłanie jest bardziej jak ośmiornica, która złapała podat-nika
i społeczeństwo wszystkimi mackami. Ponieważ wszystkie te chytre systemy trwają dzięki
oszustwu, proszę zauważyć, że nazwa waszyngtońskiego muzeum jest "United States
Holocaust Memorial Museum" [Muzeum Holokaustu USA]. Zostało niekonstytucyjnie uchwalone w prawo i niekonstytucyjnie wykorzystuje pieniądze z podatków na finansowanie. Ale
jednocześnie bezczelnie nazywa się United States Holocaust Memorial Museum, udając, że
naród amerykański naprawdę miał coś do powiedzenia w kwestii jego budowy. Klasyczny
kawałek nowomowy, obiecywał zgromadzić większość własnych funduszy, a potem zapom-niał,
nawet kiedy budżet ciągle się zwiekszał. Jest to najbliższy bliźniak Uchwały o Rezerwie
Federalnej jaki widziałem. Ukrywa się pod tą nazwą, a jest całkowicie prywatny w kwestii
kontroli, własności i kierownictwa.
Wybierając tylko upamiętnianie zmarłych Żydów, subtelnie oczernia wszystkich innych zmarłych
i jest przeciwieństwem neutralności. Zdaniem rabina Hertzberga, żydowska religia nie jest
religią objawioną zawartą w księgach takich jak Biblia czy Koran, a raczej ciągle ob.-jawiana w
historii poprzez całkowitą liczbę lat bytności żydowskiego narodu na ziemi, wyra-żoną w ich
kalendarzu – do Abrahama i "do przodu do wieku mesjańskiego dla ludzkości jako całość".
Uważają, że zostali wybrani przez Boga by prowadzić całą ludzkość, posiadać całą ziemię, i
rządzić jako "korporacyjne kapłaństwo", według ich słów.
Istotne jest by inne religie świata zwróciły uwagę na filozofię rabina Hertzberga. Przeciętny
obywatel świata pracuje mając złudzenie, że judaizm jest religią pośród religii, grupą pośród
grup, albo narodem pośród narodów.
Wręcz odwrotnie, mówi Hertzberg we Wprowadzeniu do judaizmu, [1] judaizm nie jest wyznaniem pośród kilku innych wyznań religijnych. Mówi, że prawdziwy judaizm jest niewyobrażalny bez prawa, którym jest babilońska tradycja talmudyczna mędrców, którą przeklinał
Jezus Chrystus. Tego prawa nie zastąpią żadne ceremonie czy dogmaty, mówi Hertzberg. "Ten
naród został wybrany by został korporacyjnym kapłaństwem, by żył na świecie, ale osobno.
Jego sposób życia jest wyznaczony oznaką różnicy… świat jeszcze nie jest odku-piony i
jeszcze nie przyszedł Mesjasz".
Na s. 30 tego Wprowadzenia, Hertzberg mówi o "charakterze przymierza" między Bogiem i
żydowskim kapłaństwem korporacyjnym. Bóg nakazał im nigdy nie uczestniczyć w zwycza-jach
krajów w których mieszkali, a zawsze trzymać się własnego prawa. "Ale wam mówię: wejdźcie
w posiadanie ich ziemi, którą dam wam jako dziedzictwo… Oddzieliłem was od innych
narodów".
Na przykład dotknięcie ich albo zobaczenie po kąpieli, według Talmudu, wymaga ponow-nego
wejścia do wanny. Konwertyci na judaizm są akceptowani jeśli uznają prawo. Adopcja religijna
możliwa jest tylko poprzez matkę, jeśli była Żydówką. Niektórzy mówią, że matka papieża Jana
Pawła II była Żydówką o nazwisku Katz. Jego ojciec przybył do Polski z Pragi gdzie jest silna
wspólnota żydowska. Odnalezienie dokumentów pokazujących taką genea-ologię może pomóc
w zrozumieniu obecnej kontrowersji katolickiej.

__________________________________________________________________________

[1] s.27.

Breyer popiera wysoki mur między kościołem i państwem
Artykuł Davida E Andersona
Religious News Service, 15.07.1994
WASHINGTON (RNS) – Sędzia Steven Breyer, podczas 3-dniowego przesłuchania o jego
nominacji na sędziego Sądu Najwyższego, dodał otuchy obrońcom wysokiego muru rozdzielającego kościół od państwa.
Breyer, nominowany przez prezydenta Clintona na następcę sędziego Harry Blackmuna,
wyszedł z niego niemal bez szwanku, pokazując się jako pragmatycznie umiarkowany, jak
określano go w chwili jego nominacji i prawdopodobny kandydat do wzmocnienia wyłaniającego się centrowego bloku sądu.
Ale w sprawie rozdzielenia kościoła od państwa Breyer zasadniczo przyjął pogląd separatystyczny, łącznie z zasadą neutralności uosobionym w tzw. Teście Lemona. Test nazwał
użytecznym, ale nie absolutnym, w określeniu kiedy państwo "stosowało zbyt dużo religii".
Trzyczęściowy Test Lemona, stosowany od 1971 do ustalenia czy działania rządu, narusza
establiszmentową klauzulę konstytucji, pojawił się w ostatnich latach jako bardzo sporna
kwestia w stosunkach państwo-kościół.
Niektórzy sędziowie i zwolennicy z zewnątrz uważają go za zbyt restrykcyjny i wezwali do
anulowania go na rzecz bardziej tolerancyjnych kryteriów.
Natomiast ściśli separacjoniści opowiadali się za zachowaniem go, i poparcie Breyera
daje tym zwolennikom nadzieję, że atak na Lemona nie odniesie sukcesu w krótkim okresie.
Breyer przyjął również metaforę Thomasa Jeffersona o murze oddzielającym kościół od
państwa, interpretację Pierwszej Poprawki, którą zwolennicy większej pomocy rządowej dla
religijnych instytucji edukacyjnych chcieliby unieważnić.
Powiedział, że twórcy establiszmentowej klauzuli Pierwszej Poprawki, która zabrania rządowego poparcia dla konkretnej religii, mieli poczucie "ogromnej dalekowzroczności".
"A powodem istnienia muru…jest to, że jesteśmy krajem tak wielu różnych narodów, tak wielu
różnych religii" - powiedział Breyer - "a to jest tak bardzo ważne dla członków każdej religii, by
móc swobodnie praktykować religię, by móc przekazywać tę religię swoim dzie-ciom".
"I każda religia w kraju o wielu różnych religiach nie chciałaby by ten kraj opowiadał się za tą
czy inną religią, dlatego każdy musi dbać o to, by państwo było neutralne".
Komentarze Breyera o klauzuli establiszmentowej pojawiły się po części w odpowiedzi na
pytanie sen. Hanka Browna, który powiedział, że wydawało mu się iż rygorystyczne stano-wisko
sądu o separacji "chroniło ludzi przed religią".
"W rezultacie"- twierdził Brown – "niemal wynieśliśmy agnostyka lub ateistę do statusu powyżej każdego wierzacego. Kiedy sąd ograniczy modlitwę, to czy nie opowie się przeciwko
modlitwie?"

Ale Brayer powiedział, że kwestia modlitwy była mniej problemem wspomagania instytucji
religijnej niż "problem świeckiej instytucji i stopnia w jakim można wstrzyknąć religię w tę
świecką instytucję…"
Breyera przepytywano również – głownie sen. Alan Simpson, a także senatorowie Orrin Hatch i
Strom Thurmond – o sprawie z 1989, w której uczestniczył jako sędzia sądu apela-cyjnego. W
tej sprawie orzekł, że rząd w formie okręgu szkolnego, miał prawo do nadzoro-wania i
wyznaczania standardów dla świeckiej edukacji w religijnej szkole domowej.
Zapytany przez Simpsona czy miał uprzedzenia do edukacji domowej, rosnącego ruchu wśród
konserwatystów religijnych niezadowolonych ze świeckiej edukacji w szkołach publi-cznych,
Breyer upierał się, że nie miał.
"Nigdy pan nie miał?" – zapytał Simpson.
"Nie, absolutnie nie" – odpowiedział sędzia.
O drugiej części Pierwszej Poprawki, "Klauzuli swobodnej praktyki", Breyer powiedział, że
zasada zawarta w Uchwale przywracającej wolność religijną, która utrudnia rządowi ograniczanie praktyk religijnych, "jest absolutnie słuszna".

*******************
PYTANIE:
Sędzio Steven Breyer, jako Żyd w Sądzie Najwyższym USA, czy uważa pan, w kategoriach
części neutralności Testu Lemona, że holokaustyczny dogmat judaizmu, religijna doktryna
judaizmu, może być nauczany w instytucjach publicznych takich jak United States Holocaust
Memorial Museum albo setkach szkół publicznych i kolegiach w USA?
Dr Gordon Ginn, założyciel i redaktor biuletynu Smyrna, [1] tak pisze na jego frontowej stro-nie
w lutym 1995:
Nowa Pierwsza Poprawka do
Konstytucji USA
Z uwagi na zmiany w nowoczesnej Ameryce wywołane potrzebą poszerzenia przywilejów na
pewny segment społeczeństwa, okazuje się iż Pierwsza Poprawka Konstytucji USA musi zostać zmodyfikowana w celu spełnienia tych wymogów.
W związku z tym, na miejscu są następujące dodatki do Pierwszej Poprawki na podstawie
rzeczywistego stosowania, wprowadzone przez beneficjentów. Zmiany te zostały podkreślo-ne
w nawiasach, w oryginalnej Pierwszej Poprawce tego nie ma.
"Kongres nie może stanowić ustawy szanującej wprowadzanie religii (z wyjątkiem religii żydowskiej, którą może preferować), albo zabraniającej swobodnego wykonywania praktyk (z
wyjątkiem religii chrześcijańskiej): ani ograniczającej wolność słowa (z wyjątkiem rewizjo-nistów
historycznych na uczelniach), albo prasy (z wyjątkiem dostępu do głównych mediów przez
krytyków programu talmudycznego / syjonistycznego); albo prawa narodu do spokoj-nych
zgromadzeń (z wyjątkiem historycznych rewizjonistów na uczelniach i obrońców życia zbyt
blisko klinik aborcyjnych), i składania petycji do rządu o naprawę krzywd".
Obecna Pierwsza Poprawka jest wyraźnie potrzebna w świetle najnowszych wydarzeń na
University of California w Berkeley dotycząca Davida Irvinga. Smyrna informował czytelników o
działalności Irvinga z uwagi na stosowanie wobec niego ostrych prześladowań wywołanych
przez działaczy żydowskich z całego świata. Wyraźnie jedną z najbardziej pewnych ich for-tów
jest Uniwersytet w Berkeley. Autor to wie, bo sprzeciwił się im pod koniec lat 1960, kiedy nie był
świadom ich olbrzymiej władzy.

Poniżej nagłówek artykułu w San Francisco Chronicle z 4 .02.1995:
"Negujący holokaust wypędzony z UC"
[Zauważmy mocne słowa użyte przez Chronicle w celach propagandowych. Irving jest nie tylko
"negujący", on jest rewizjonistą. A wyraz "wypędzony" nie jest prawdą. Policja uczel-niana
odwołała wydarzenie z obawy przed grupami nienawiści. Pamiętajmy, ten nagłówek wymyslił
czołowy dziennik na zachodnim wybrzeżu. Teraz wiecie jak są one mocne. – Smyrna]
"Wczoraj tłum 200 krzyczących demonstrantów wypędził Davida Irvinga, brytyjskiego autora,
którego [sic] z uwagi na jego prace niektórzy krytycy określili jako zwolennika nazistów, z UC w
Berkeley". Tymi "krytykami", oczywiście, są żarliwi Żydzi, którzy nie chcą słuchać faktów ani
rozsądku. To dla nich zmieniono Pierwszą Poprawkę. Och, tekst Pierwszej Poprawki jest nadal
taki sam, nasza propozycja tylko pokazuje rzeczywistość.
_________________________________________________________________________
[1] P.O. Box 541, Fortuna, CA 95540. Cena $24.00 rocznie. Dostępne również biuletyny: Ostry obłęd
[Strong Delusion]; "Pop"; Proroctwo [Prophecy]; Precz z krzyżem, wystawić menorę [Down With the
Cross, Up With the Menorah]; Późna wielka droga do holokaustu [The Late Great Road to Holocaust]; Mit
o cyweilizacji judeo-chrześcijańskiej [The Myth of a Judeo- Christian Civilization]; i Lew Judy [The Lion
Out of Judah].

Czy można legalnie wykorzystywać amerykańskie podatki
do finansowania religii holokaustu
Jak wykazała ta książka, holokaust jest dogmatem żydowskiej religii, to czy nasze szkoły mogą
nauczać tej doktryny zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego Pierwszej Poprawki, która
nakazuje mur rozdzielający religię od klasy? Skoro z naszego publicznego systemu szkolnego,
a nawet z sal sądowych ostrożnie usunięto tradycyjne chrześcijańskie zwyczaje czytania Biblii,
modlitwy i kolęd, to dlaczego zastąpiły je żydowskie dogmaty religijne?
W latach 1970 na amerykańskich lekcjach historii uczono o holokauście, zaś ledwie wspominano o amerykańskiej rewolucji. [1]
Nasze kolegia są zalewane nie tylko tymi studiami, ale żydowskimi profesorami, którzy bawią
się w krzesełka do wynajęcia, będąc na urlopie naukowym na New York State University itd.
jadą by uczyć w Izraelu – opłacone wszelkie koszty. Ten uniwersytet publikuje wszystkie książki
żydowskich profesorów na temat żydowskiej religii za pieniądze podatnika.
Banki Fannie Mae Loan ogłosiły wspólne przesięwzięcie z The United States Holocaust Memorial Museum. Jest to 5-letni program edukacyjny dla nauczycieli, studentów i rodziców by
pomóc w zrozumieniu uprzedzeń, rasizmu i stereotypów w każdym społeczeństwie. Fannie Mae
przekazał million dolarów na program zatytułowany "Edukacja społeczności o holokau-ście". W
ten sposób waszyngtońskie muzeum będzie programowało mózgi wszystkich ame-rykańskich
uczniów za dolary podatników, co zwiększa znaczenie muzeum. [2]
Rada The U.S. Holocaust Memorial Council (finansowana $100 mln odliczanymi od podat-ków
datkami) ogłosiła w 1991, przed otwarciem muzeum, swój VII Krajowy Konkurs Pisarski
zachęcający uczniów do nauki o holokauście. Jego tematem w tym roku jest "Jakie są lekcje o
holokauście dla Amerykanów?" Konkurs jest otwarty dla uczniów w wieku 12-18 lat, i na-grodą
jest wyjazd na ceremonię Dni Pamięci na Kapitolu, plus dyplom i specjalna kolekcja książek o
holokauście. To jest nie tylko skrajne pranie mózgów i opłacane przez podatników, ale w żaden
sposób nie kwalifikuje się do dotacji znanych Zachodowi. Na liście książek na pewno nie
znajdzie się książka wybitnego sędziego Wilhelma Staglicha, którego tablice zni-szczył
żydowski rząd okupacyjny Niemiec Zachodnich. Jego książka Auschwitz: sędzia bada dowody

[Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence] była heroiczną praca człowieka opowia-dającego
się za prawdą. Zjadliwi nienawistnicy prawdy nawet odebrali mu zasłużony doktorat z prawa.
Napisz do Noontide Press [3] o tytuły "rewizjonizmu", zbadane opinie historyków.
Student [4] z University of Colorado, Denver, mówi, że republikanie na tym kolegium są dręczeni przez hippisów i temat Historia holokaustu i Niemcy Hitlera, których celem jest wywo-łanie
nienawiści do narodu niemieckiego, którego przedstawiciele stanowią największy seg-ment
białych Amrykanów.

___________________________________________________________________________
[1] Instauration, P.O. Box 76, Cape Canaveral, FL 32920, 1994, s. 19.
[2] Christian News, 12.09.1994, s. 2.
[3] Noontide Press, P.O. Box 2719, Newport Beach, CA 92659.
[4] Amerika Woche, 12.12.1992.

Czym jest syjonizm?
"Syjonizm jest zdradą. Jest to program politycznego podboju świata,
łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. ONZ jest jego narzędziem.
Jest to super-rząd wymieniony w Protokołach mędrców Syjonu, ogłoszony
na kongresie syjonistycznym w latach 1897-1905". [1]
"Cel syjonizmu nie zrealizował się utworzeniem marksistowskiego państwa Izrael, a tylko wykorzystuje Jerozolimę jako centrum strategiczne na skrzyżowaniu Wschodu z Zachodem, i jako
światowe cetrum religijne. W 1981 Knesset uchwalił prawo pozwalające każdemu Ży- dowi na
świecie na ubieganie się o obywatelstwo Izraela, zrzeczenie się obywatelstwa USA, i unikanie
podatków dla Izraela wynikających ze śmierci i od nieruchomości [spadek?]. Ten IRS [Urząd
Podatkowy] ma przepis przeciwko temu (Sekcja 2017), ale nigdy go nie wyko-rzystano. [2]
Izrael zapewnia również enklawę, albo bezpieczną przystań dla Żydów którzy mają podwój-ne
obywatelstwo tam i w jakimkolwiek innym kraju urodzenia, by uciec gdy mają problemy z
prawem w kraju zamieszkania. Prawda jest taka, że Żyd jest "w domu" wszędzie, z synagogami na całym świecie i masońskimi lożami rozproszonymi jak węzły chłonne w świecie polityki, zawsze gotowymi do przyjścia z połączoną pomocą światowego żydostwa w każdym
niespokojnym miejscu na świecie. Oni są Nowym Imperium jakim wcześniej był Rzym, z legionami i sądami rozmieszczonymi w najodleglejszych częściach znanego świata, z tą róż-nicą,
że w rzymskich legionach byli głównie Rzymianie dopóki spadła ich liczba, zaż Żydzi, dzięki
ONZ, zamierzają mieć stały dostęp do helotów albo najemników za ich pieniądze z interesów na
całym świecie. Inne plemiona dostarczą ludzi, pieniądze i wyposażenie by pod-trzymać
funkcjonowanie ich nowego żydowskiego lucyferiańskiego imperium. Albert Pike i asystent
Jacoba Javitsa, Rosenthal, powiedzieli, że ich prawdziwym Bogiem był Lucyfer, a Jezus był
podróbką. Francuska Loża Wielkiego Wschodu jest trafnie nazwana, bo to jest dokładnie to, co
czeka Zachód – Wielki Wschód.
Po stałym mordowaniu prawdziwych przywódców Ameryki, od Louisa T McFaddena, sekretarza skarbu, sekretarza marynarki Jamesa Forrestala i sen. Joe McCarthy'ego do prezy-denta
Johna F Kennedy'ego i kongresmana Larry McDonalda, Ameryka jest jak beczący baranek
pozbawiony prawdziwego przywództwa.
W Waszyngtonie DC, jak w starożytnym Rzymie, przekupni politycy szukają tylko osobistych
zysków i chwilowych korzyści. Biorąc pod uwagę informacje, że głosowanie przez komputer
może być zaprogramowane, [3] wydaje się iż nie można oczekiwać żadnego ratunku od urny
wyborczej. Nawet gdyby głosy uczciwie liczono, potężni królowie mediów mogą pozbyć się
każdego kandydata trzymając go z dala od publicznego widoku, szkalować go publicznie, albo

wykreować fałszywych rycerzy w lśniącej zbroi jak Rossa Perota, który w rzeczywistości jest
tylko apodyktycznym starym miliarderem ze "stajni" Rockefellera.
Tak więc, w tych trudnych czasach dla przetrwania narodu i integralności rasowej, wydaje się iż
najlepszą drogą dla nadziei na naprawienie krzywd jest droga sądowa.
Weteran wojny wietnamskiej, Donald MacPherson, adwokat podatkowy i felietonista w The
Spotlight, bardzo słusznie i błyskotliwie pokazuje, że patrioci powinni infiltrować szkoły prawnicze i wysyłać bardzo mądrych młodych Amerykanów na studia Prawa Konstytucyjnego i
Administracyjnego i odebrać nasz kraj poprzez legalne posunięcia w sądach.
Panie i Panowie, to w ten sposób straciliśmy nasz kraj w większości… w sądach, od czasu
kiedy prezydent Roosevelt zapakował Sąd Najwyższy swoimi kumplami. To nie stanie się w
jednym dniu, ale stanie się jeśli takie działanie podejmie się setkami uczciwych Amerykanów
niepokojących się o przyszłość swoich dzieci i przetrwanie kultury. In hoc signe vince! ["Tym
znakiem zwyciężymy"] to hasło Konstantyna, kiedy podnosił Krzyż jako swój standard pod-czas
bitwy.
Gen. Douglas MacArthur podtrzymał swoją pozycję tymi znakami: Krzyżem i Flagą.

__________________________________________________________________________
[1] Henry H Klein, prawnik, reporter, kandydat na burmistrza Nowego Jorku, 1933. Książka Kleina
Syjonizm rządzi światem* [Zionism Rules the World], dostępna w wydaniu z czerwca 1978 "The Liberty
Bell", P.O. Box 21, Reedy, WV 25270.
[2] National Vanguard, P.O. Box 2264, Arlington, VA 22202, styczeń/luty 1986.
[3] James M Collier i Kenneth F Collier, Oszustwo wyborcze: kradzież Ameryki [Vote scam:The Stealing
of America], Victoria House Press, lokal 2411, 64 Wall St., Nowy Jork, NY 10005.

Jaka jest sytuacja chrześcijaństwa w Izraelu?
Uznanego przez czasopismo Commentary w 1965 za najbardziej wpływowego współczesnego
żydowskiego myśliciela Franza Rosenzweiga zapytano:
"Co myśli judaizm o Jezusie?"
Odpowiedział: "Nie myśli"
W Boże Narodzenie 1977, izraelski Knesset uchwalił Prawo Anty-misjonarskie. Zabrania ono
"prozelityzmu" [nawracania]. To obejmowało na przykład pokazanie w hotelu filmu o drugim
przyjściu Jezusa Chrystusa.
Główny rabin Izraela, Yitzhak Kolitz, był oburzony i to powstrzymał. Mormoni mają w Izraelu
duży budynek, ale toleruje się ich jedynie jeśli nie zajmują się nawracaniem.
To jest zgodne z nowym prawem z 1995 w czerwonych Chinach, które także zakazuje działalności chrześcijańskich misjonarzy.
Jeśli Czytelnik uważa, że Stany Zjednoczone są odporne na takie prawa, niech napisze do
Teda Pike'a z National Prayer Network [1] po broszurę opowiadającą o Amerykaninie ukaranym grzywną $3.000 za "prozelityzm". Materiały opisujące prawdziwą sytuację w Izraelu są w
książce Pike'a Izrael: nasz obowiązek, nasz dylemat [Israel: Our Duty, Our Dilemma] i w jego
video Inny Izrael [The Other Israel]. Pike zasłużył sobie na szkalowanie przez ludzi ta-kich jak
Meved na miano "antysemity". Na takie etykietki trzeba sobie zasłużyć, i takie osoby są naszymi
najdzielniejszymi chrześcijańskimi wojownikami.

Dlaczego nie przeczytać książki napisanej przez Żyda, Jacka Bernsteina, który wyemigrował do
Izraela z nadzieją znalezienia Ziemi Obiecanej. Życie amerykańskiego Żyda w rasistow-skim
marksistowskim Izraelu* [The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel] [2] opi-suje w
szczegółach jak wygląda prawdziwe życie w Izraelu.
[* https://palestyna.wordpress.com/2011/09/03/jack-bernstein-zycie-amerykanskiego-zyda-wrasistowskim-marksistowskim-izraelu]

Henry Klein był jednym z najwspanialszych kiedykolwiek żyjących Żydów. Jego walkę o
sprawiedliwość, nawet gdyby miał stanąć przeciwko własnemu plemieniu, pamiętamy za to iż
był prawnikiem chrześcijan oskarżanych przez rząd Roosevelta o "działania wywrotowe".
Napisał bardzo ważny artykuł opublikowany w The American Sunbeam [3] zatytułowany
Sanhedryn spowodował zniszczenie świata [The Sanhedrin Produced World Destruction], w
którym Klein opisał jak 70 członków Sanhedrynu kieruje bogactwem światowego żydostwa.
Obawia się, że ich żądza dominacji świata może doprowadzić do zniszczenia go poprzez
wykorzystanie siły takiej jak bomba atomowa, czego nie odrzucają Protokoły mędrców Sy-jonu.
Stwierdził, że pierwszym krokiem w kierunku konsolidacji kontroli nad światem było
ustanowienie Karty ONZ. Następnym było zorganizowanie sił policyjnych ONZ zdolnych do
inwazji i podbijania każdego kraju na świecie. To dlatego znajdujemy się w takiej sytuacji. Klein
nie żyje. Opowiadał się za prawdą.
Co Ty zrobisz?
To nie jest jakieś abstrakcyjne pytanie, a takie które bardzo wpłynie na Ciebie i Twoich potomków. W czasopiśmie Endtime [3] jest wywiad z izraelskim generałem Arnonem Softerem.
Choć wykładał na West Point w 1993, oficerom w swojej klasie wygłosił niezwykłą przepowiednię, że w ciągu 5 lat armia amerykańska będzie walczyć na Bliskim Wschodzie. Softer
czuje, że Ameryka należy do Izraela, i że nie może istmieć niezależnie. Prawda, nie możemy
żyć zgodnie z mądrymi słowami naszych ojców założycieli, skoro pozwalamy na to, żeby Ży-dzi
uważali iż rządzą Ameryką po to by rządzić naszym losem.

___________________________________________________________________________
[1] P.O. Box 203, Oregon City, OR 97045.
[2] Wyd. przez Sons of Liberty.
[3] Nr 700, 26.08.1975.
[4] Wrzesień/październik 1994, s. 18-23.

Strona z Dziennika brytyjskiego historyka
Davida Irvinga
Prawdopodobnie największym żyjącym brytyjskim historykiem jest były oficer marynarki, David
Irving. Jego książki – w liczbie 30 – wydawały czołowe wydawnictwa w Anglii i w USA. Niektóre
tytuły: Powstanie! Koszmar jednego narodu: Węgry 1956 [Uprising! One Nation's Nightmare:
Hungary 1956]; Goering – biografia [Goering: A Biography], Hess: brakujące lata 1941-1945
[Hess: The Missing Years 1941-1945]; Wojna Hitlera [Hitler's War] - każda pie-czołowicie
napisana na podstawie dowodów zebranych z wielu pierwotnych źródeł, albo archiwalnych i
dokumentów pochodzących z z czasów kiedy miały miejsce badane wyda-rzenia.
Poniżej fragmenty Dziennika Davida Irvinga z 11 listopada 1994, kiedy skonfrontował Debo-rah
Lipstadt, żydowską autorkę książki Negowanie holokaustu [Denying the Holocaust], podczas jej
wykładu dla studentów w Atlancie:

Był czas na zadawanie pytań… Wtedy uprzejmie podniosłem rękę. Zaproszony do
wypowiedzi, wystrzeliłem do niej po angielsku, bardzo głośno: "Nazywam się David
Irving, do którego odniosła się pani w tak ubliżający sposób w swoim przemówieniu".
"Biorąc pod uwagę to, że mam 30 lat doświadczenia w przeszukiwaniu archiwów, że
wydałem około 30 książek w czołowych wydawnictwach na świecie… co daje pani
prawo do jeżdżenia po świecie… oczerniając moje nazwisko, jakby moje opinie nie miały
żadnego znaczenia?"
Następnie Irving zarzucił jej twierdzenie, że ma dowody na holokaust którego nie było. Zaproponował jej wtedy $1.000 za pokazanie odbitki komory gazowej, którą, jak twierdziła, posiadała. Wezwał studentów by dowiedzieli się kto kłamał. Zaproponował rozdać 70 swoich
książek by przekonać studentów co do jego poważnej wiedzy naukowej. Wspomniał, że oficjalny brytyjski historyk, prof. Frank Hensley, historyk Brytyjskiej Służby Wywiadowczej, powiedział w tomie II Brytyjskiej oficjalnej historii, że "W tych przechwyconych zaszyfrowanych
informacjach wychodzących z Auschwitz, nie było żadnej wzmiaki o zagazowaniu kogokolwiek". Irving mówił dalej:
"Gdyby prof. Frank Hensley, absolwent St. John's College w Cambridge, powiedział to
do francuskiego dziennikarza, byłby zaskarżony we Francji za kwestionowanie czegoś
określonego przez Trybunał Norymberski, i to miało miejsce w moim przypa-dku. Gdyby
pojechał do Niemiec, zostałby ukarany równowartością $23.000. Zostałby deportowany z
zakazem korzystania z niemieckich archiwów, tak jak ja. Gdyby poje-chał do Kanady,
zostałby zakuty w kajdanki, rzucony na podłogę ciężarówki i zabrany na lotnisko
Pierson, jak ja. To jest tak absurdalne. Wszystkie fakty są po naszej stro-nie. A jeszcze
media, Hollywood, dziennikarze, wszyscy należą do tego chwiejnej zmowy milczenia
przeciwko nam". [2]

_________________________________________________________________________
[1] Zob. Katalog książek 1995 wydawnictwa The Noontide Press.
[2] Dzienniki Davida Irvinga, Revisionist Researcher, P.O. Box 236, Dresden, NY 14441, vol. 4, Nr 10,
październik 1994.

Ostatnia przestroga
Wszystkie wspólnoty czy jednostki obecnie atakowane przez ACLU, autor zachęca by prze-stali
uciekać przed przeciwnikami Chrytusa i rozpoczęli sądową ofensywę opierając się na faktach
zawartych w tej książce.
Dlaczego krzyż albo żłóbek mają być anatemą dla sądów i państwa w Ameryce, zaś menora i
"holokaust", religijne symbole i dogmaty żydowskie, miały uprzywilejowany status ponad
prawem, kiedy Sąd Najwyższy teraz interpretuje Pierwszą Poprawkę jako żądanie "muru
rozdzielającego" między kościołem i państwem?
Który kościół czy religia w Ameryce jest w defensywie, ze swoją świętą księgą zakazaną w
klasie szkolnej, jej obrazami Chrystusa usuniętymi ze szkolnych ścian, jej Dekalogiem usuniętym z sal sądowych i trawników, jej krzyżami usuniętymi z publicznych cmentarzy i szczy-tów
wzgórz?
Religia chrześcijańska jest atakowana. Przez kogo? Wcześniejsze decyzje Sądu Najwyż-szego
uznawały ten naród za chrześcijański. Ktoś, a może więcej ktosiów, czynnie angażują się w
sądach by wymazać chrześcijaństwo z publicznej świadomości. Dlaczego? Kto na tym zyskuje?
Kiedy ta wojna przestanie być pełnoprawnym odwrotem nieświadomych tchórzy, by inteligentni i

odważni ludzie zajęli zdecydowane stanowisko, żeby atakować i wypędzać przeciwników
Chrystusa z urzędów, decyzją po decyzji w naszych sądach by odebrać nasz kraj?
Sytuacja w 1995 jest jednym z publicznych złudzeń. Gazety kreują pomysł, że istnieje "mur
rozdzielający" między kościołem i państwem, i donoszą o decydujących bitwach wygrywa-nych
dzień po dniu przez ACLU. Ale to tylko chrześcijańska religia jest wyrzucana za ten mur. Religia
judaizmu jednocześnie codziennie narusza ten niewidzialny, papierowy, sądowy "rozdzielający
mur" oszukańczo nazywając holokaust wydarzeniem historycznym i naucza-nym na wydziałach
historii. Słynny koń trojański był kawałkiem oszustwa, i poprzez oszustwo nasi obywatele
pozbawiani są od środka ich świętej religii.
Ta książka zajmuje się holokaustem. Ale jest jeszcze jeden temat i religia, Kościół Wicca, który
również naruszył "mur rozdzielający", podstępnie i bez fanfarów.
Ten kościół ma status zwolnienia od podatku jako religia uznana przez państwo, a której
metody nauczania to taki sam oszukańczy sposób w innym przebraniu, umieszczając guślarstwo na lekcjach bajek w szkołach podstawowych. Całkowicie zdeprawowane podręczniki
zwane Impressions [Wrażenia], proszą uczniów by kontaktowali się z czarownicami i używali
kociołki i krew w ohydnych obrzędach. Hinduizm i Religia Nowego Wieku są tak samo modne,
stosują to samo oszustwo, tym razem w "czasie relaksu", albo na lekcjach gdy niewinne dzieci
zabiera się na "wycieczki", by znajdowały guru i ukrytych mistrzów.
Edukacja jaką daje ta książka NIE WYSTARCZA. O tej bitwie o naszą kulturę w końcu zadecydują chrześcijańscy prawnicy-wojownicy.
Po której stronie staniesz i co zrobisz?
Patrick J Buchanan, kandydat na prezydenta USA w 1995 tak napisał w felietonie w New York
Post w sobotę 10 kwietnia 1993:
Dla chrześcijanina Wielkanoc jest najważniejszym dniem w roku, bo pierwsza Wielkanoc była najwspanialszym dniem w historii. Tego dnia zmartwychwstał Syn Boży,
ukrzyżowany w ten pierwszy Wielki Piątek.
Stojąc przed rzymskim prokuratorem, który skaże Go na śmierć, Jezus powiedział: moją
misją jest "dać świadectwo prawdzie".
To że człowiek stojący przed Piłatem był Prawdą, samym Bogiem, jest wiarą jaką
utworzyła zachodnia cywilizacja.
…W środę w Wielkim Tygodniu, Rada Miasta w Dystrykcie Kolumbii przegłosowała
legalizację sodomii…
Kultura Ameryki to płynący ściek… W nowym leksykonie "chrześcijański" staje się
synonimem dla "nietolerancyjny". Czy może przetrwać porządek moralny, jeśli ode-tnie
się jego korzenie religijne? Ale wróćmy do pierwszej Wielkiej Nocy. "Moje kró-lestwo nie
jest z tego świata" – powiedział Chrystus.
On nie zmarł po to by ratować Imperium Rzymskie, ani by odbudować Republikę
Rzymską. On zmarł by otworzyć drogę do Zbawienia, życia wiecznego, dla wszyst-kich,
przez Niego. I w czasie przygnębienia i rozpaczy z powodu szaleństwa naszej republiki,
Jego droga pozostaje otwarta. Mieliśmy prawdę, możemy ją jeszcze raz znaleźć.
Sursum corda.
On zmartwychwstał!
Podsumowanie

Holokaustyczny dogmat judaizmu to artykuł wiary i doktryna wiary żydowskiej historii reli-gijnej
orzeczonej przez ich rabinów zgodnie z talmudycznym prawem i kabalistyczną tra-dycją. Jako
taki, żadne naukowe dowody w zachodnich sądach – czy udokumentowane w formie danych
statystycznych, sadowych, technicznych, chemicznych czy mechanicznych - nie mogą zmienić
żydowskiej wiary w jej dogmat.
Dlatego "negujący holokaust", mężczyźni i kobiety którzy chcą zastosować zachodnie naukowe, racjonalne, badawcze metody by odkryć prawdę o oskarżeniach, że istniał plan i mechanika pozbycia się Żydów w Europie w II wojnie światowej, nie mogą mieć nadziei by skłonić
"wierzących w holokaust" do zbadania mitu racjonalnie i bez uprzedzeń. I ponadto, biorąc pod
uwagę żydowską irytację w 1995, kraj po kraju poddaje się szantażowi prześlado-wania
"negujących holokaust" grzywnami i wyrokami sądowymi za tę niewiarę w żydowski dogmat.
Ale jest dostępna deska ratunku dla tych, którym ostatnio odmawia się swobody wypowiedzi i
praktykowania religii. Niewiara w holokaust nie jest usankcjonowana przez władze ONZ czy
Żydów na całym świecie.
Niewierzący w holokaust muszą KWESTIONOWAĆ W SĄDACH USA, JEGO LEGALNE
PRAWO POPIERANIA I NAUCZANIA W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z
INTERPRETACJĄ PIERWSZEJ POPRAWKI KONSTYTUCJI USA, ŻE PAŃSTWO NIE MOŻE
ANGAŻOWAĆ SIĘ W PROMOWANIE ŻADNEJ DOKTRYNY RELIGIJNEJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apendyks 1
Judaizm: Kluczowe pisma duchowe o żydowskiej tradycji [1]
[The Key Spiritual Writings of the Jewish Tradition]
Rabin Arthur Hertzberg,
Bronfman profesor Nauk humanistycznych
New York University
(Ze Spisu treści)
Rozdział 6:

Doktryna
Ludzka godność i potencjał
Ludzka odpowiedzialność
Zasady postępowania
Grzech i pokuta
Cierpienia
Holokaust
Śmierć i przyszły świat
Mesjasz
Nowoczesna doktryna i denominacje

W Prefacji do poprawionego wydania, Hertzberg mówi, że żyjąc w społeczeństwie
chrześcijańskim judaizm uważał się za dialogujący z chrześcijaństwem, ale
Relacje między religią i Zachodem zmieniły się, zasadniczo, w ostatnich 30 latach. Samo
chrześcijaństwo, zarówno w wersji katolickiej jak i protestanckich, działało tak by zerwać
związki między chrześcijańską wiarą i zachodnią kulturą… Wojny i niepo-koje polityczne
ostatnich 30 lat wepchnęły miliony muzułmanów, buddystów i hindu-istów do wszystkich

głównych europejskich krajów i Ameryki… W 10 największych miastach Ameryki razem,
biali Europejczycy są teraz mniejszością… Prawdziwy ży-dowski duch należy nie do
Zachodu, do którego do którego wcześniej wysyłano jako niewolników, a do Bliskiego
Wschodu, gdzie urodził się ten naród.

_________________________________________________________________________
[1] Poprawione wyd., A Touchstone Book: Rockefeller Center,Nowy Jork, NJ, 1991, Spis treści, s. 8-9.

Hertzberg mówi, że zydowska religia przydarzyła się Żydom… nie jest religią objawioną
opierającą się na Biblii czy Koranie, a zawsze ewoluuje zgodnie z prawem talmudycznym czy
argumentacja rabinów. On nazwał to religia opartą na historii, i dlatego "nierozerwalnie
związaną z tym co przydarza się narodowi żydowskiemu w historii. Oba – holokaust… i powstanie państwa Izrael… miały miejsce w latach 1940".
Bardzo ważne jest by zobaczyć jak kalendarz żydowski zaznacza te przełomowe wydarze-nia.
Yom haShoah (Dzień Holokaustu) w żydowskim roku 5754, naszym 1994, jest w piątek 8
kwietnia, w szabas. Jest to dzień przed Niedzielą Palmową w 1995. Izraelski Dzień Niepodległości w 1994 świętuje się w czwartek 14 kwietnia. W 1995, 14 kwietnia, Wielki Piątek,
wypada w Dzień Niepodlgłości Izraela. Ich szabas następnego dnia jest 15-ym dniem, dniem
przed Wielkanocą, najważniejszym świętem chrześcijaństwa.
"I co z tego?" – może zapytac polityczny naiwniak. To oznacza politykę gradualizmu albo
metodę 'powolnego gotowania' zmiany kulturowej. Biorąc pod uwagę przechwałki rabina o
nowym z ceną $1.000 za miejsce żydowskim ośrodku kulturalnym w Waszyngtonie DC, wypowiedziane kilka tygodni zanim pojawił się artykuł cytujący tę homilię w izraelskim dzienniku
Ma'Ariv 2 wrzesnia 1994, że: "Pierwszy raz w amerykańskiej historii już nie czujemy że żyje-my
w diasporze. Stany Zjednoczone nie maja już rządu Gojów… a rząd w którym Żydzi są
pełnoprawnymi partnerami w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach". Drodzy na-iwni
chrześcijanie, to my, wyznawcy "fałszywego Mesjasza Jezusa Chrystusa" (zdaniem Ży-dów)
teraz jestesmy uchodźcami w ich rodzimej Ameryce, już nie pieknej, a pełnej szacunku wobec
tego, że nasz cały Kongres i Senat słucha Żydowskich Komitetów Działań Politycz-nych
(JPAC). Jeśli nie dasz się przekupić, to zostaniesz usuniety tak jak wszyscy wielcy pa-trioci tacy
jak sen. Joseph McCarthy i James Forrestal, były sekretarz obrony.
W artykule w New York Times Book Review (27.03.1994, s. 12), Pływanie bez tonięcia: nowe
podejście do oceanu Talmudu [Swimming Without Drowning: New Approaches to the Ocean of
the Talmud], Hertzberg mowi, że występuje wielkie ożywienie w czytaniu Talmudu
Babilońskiego. Sa tego dwie przyczyny, mówi – 1) intensywne zaangazowanie 1 na 10 Żydów w
fundamentalistyczną mniejszość w judaizmie, i 2) choroba nieortodoksyjnego głównego nurtu.
Ale najważniejszą przyczyną 3) tej nowej miłości do Talmudu jest holokaust. Naprawdę nowy
wiek talmudyzmu w Ameryce w 1994 jest bardziej złoty niż ten który Żydzi przezyli w Hiszpanii
zanim królowa Izabella wypędziła ich w XV wieku.
Rabin Hertzberg zgadza się z wielu badaczami, że II Sobór Watykański w 1965 był punktem
zwrotnym w relacjach katolicko-żydowskich. On jest szczęśliwy.
Wielu tradycyjnych katolików którzy uznaja ten punkt zwrotny, uważa go za straszliwą zdradę
Jednego Powszechnego Kościoła. [1]

__________________________________________________________________________
[1] Zobacz Osłabianie Kościoła Katolickiego [The Undermining of the Catholic Church]
Mary Ball Martinez, Hilmac, S.A. Meksyk, 1991.
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Apendyks 17
Ostatnia Wola Reinholda Elstnera
Niemcy, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we wszystkich innych miejscach na świecie: proszę
– obudźcie się!
50 lat niekończącego się szkalowania, brzydkich kłamstw i demonizacji całego narodu wystarczy, 50 lat niewiarygodnych obelg wobec byłych niemieckich zołnierzy, szantazu który
kosztuje miliardy, i "demokratycznej" nienawiści, to więcej niż można znieść, 50 lat sądowej
syjonistycznej zemsty wystarczy, 50 lat prób tworzenia przepaści między pokoleniami Niem-ców
poprzez kryminalizację ich ojców i dziadków, to zbyt duzo.
Niewiarygodne jest to co musimy znosić w tym rocznicowym roku. Zalewają nas kłamstwa i
szkalowania jak wody Niagary.
Skoro mam 75 lat, nie mogę zrobic więcej, a mogę jeszcze szukac śmierci przez samopodpalenie się; jeden ostatni czyn który może zadziałać jako sygnał dla Niemców by odzyskali swój
rozsądek. Nawet gdyby dzięki mojemu czynowi obudził się jeden Niemiec, i przez to znalazł
sposób do prawdy, to moje poświęcenie nie byłoby daremne.
Poczułem, że nie mam żadnego innego wyboru kiedy zrozumiałem, że teraz, po 50 latach,
wydaje się być mała nadzieja żeby zwyciężył rozsądek. Jako człowiek którego zmuszono do
opuszczenia ojczyzny po wojnie, zawsze miałem nadzieje, że to co przyznano Izraelczykom po
2.000 lat, a mianowicie prawo do powrotu do "ojczyzny" przyzna się również niemieckim
wypędzonym. Co stało się z obietnicą o samostanowieniu ogłoszonym w 1919, kiedy miliony
Niemców zmuszono do życia pod obcą władzą? Do dnia dzisiejszego musimy znosić te krzywdy, i mogę oświadczyć, że to nie Niemcy mogą być pociągnięci za to do odpowiedzialności.
Jestem sudeckim Niemcem. Miałem czeską babkę, i od tej strony innych czeskich i żydow-skich
krewnych, niektórzy z nich zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych np. Bu-chenwald,
Dora (Nordhausen) i Theresienstadt. Nigdy nie należałem ani do nazistowskiej partii, ani nawet
żadnej grupy choć w najmniejszym stopniu splamionej powiązaniami z na-rodowym
socjalizmem.Zawsze mieliśmy najlepsze stosunki z nieniemieckimi bliźnimi, i, kiedy była
potrzeba, wzajemnie sobie pomagaliśmy.
Podczas wojny nasz rynek spożywczy z piekarniami odpowiadał za dystrybucje zywności dla
francuskich jeńców wojennych i ostarbajterów żyjacych w mieście. Każdego traktowano
sprawiedliwie, i to gwarantowało, ze na koniec wojny nasz biznes nie został spladrowany, bo
ochraniali go francuscy jeńcy, aż repatriowano ich do własnego kraju. Nasi krewni którzy byli
więźniami w obozach koncentracyjnych dotarli do domu już 10 maja 1945 (dwa dni po zakończeniu wrogich działań), i zaproponowali pomoc.
Szczególnie pomocny był żydowski wuj z Pragi, który w stolicy Czech widział straszny rozlew
krwi wywołany przez czeskich partyzantów na pozostałych Niemcach. Grozę tych dokonywanych z zimna zabójstw nadal można zobaczyć być w jego oczach, najwyraźniej horror jakie-go
nie doświadczył ten były więzień Rzeszy podczas jego uwięzienia.
Byłem żołnierzem Wehrmachtu w Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, walczyłem od pierwszego dnia

na froncie wschodnim. Do tego należy dodać kilka lat niewolniczej pracy jako jeniec wojenny w
ZSRR.
Dobrze pamiętam Kristallnacht w 1938, bo tego dnia spotkałem płaczącą Żydówkę z którą
byłem na studiach.
Ale dużo bardziej zszokowała mnie kiedy byłem w Rosji desekracja wszystkich kościołów, jak je
wykorzystywano jako stajnie i warsztaty maszynowe, widziałem kwiczące świnie, be-czące
owce, pracujące maszyny w świetych miejscach. Ale dla mnie najgorsze było to, że widziałem
kościoły wykorzystywane jako muzea ateizmu. I wszystko to miało miejsce przy czynnym
sprycie Żydów, tą bardzo małą mniejszością, do której należąło wielu członków składów
egzekucyjnych Stalina. Pierwszymi wśród tych ludzi był klan Kaganowicza, siedmiu braci i jedna
siostra, którzy byli takimi masowymi mordercami, że rzekomych zabójców SS można by w
porównaniu z nimi nazwać nieszkodliwymi.
Kiedy pozwolono mi wrócić do "ojczyzny" po zwolnieniu z rozyjskich obozów dla jeńców
wojennych (co za kpina by powiedzieć idź do "ojczyzny" jeńcowi, który został wypędzony z
ojczyzny przodków), pierwszy raz słyszałem o brutalności w niemieckich obozach koncentracyjnych, ale początkowo nic o komorach gazowych i mordowaniu istot ludzkich przy uzy-ciu
gazu trujacego. Wręcz przeciwnie, mówiono mi, że obozy koncentracyjne w Theresienstadt i Buchenwaldzie (Dora) nawet miały burdele dla więźniów na terenie obozu.
Później, z okazji "procesów Auschwitz", i nie tylko na procesach norymberskich, Herr Broszat z
"Instytutu Nowoczesnej Historii" stwierdził, że słynna liczba "6 milionów" to tylko liczba
symboliczna.
Pomimo, że Herr Broszat również ogłosił, że nie było komór gazowych wykorzystywanych do
mordowania istot ludzkich w żadnym obozie na terenie Niemieckiej Rzeszy, przez lata rzeko-me
komory gazowe pokazywano odwiedzającym w Buchenwald, Dachau, Mauthausen itd.
Kłamstwa, nic tylko kłamstwa do dnia dzisiejszego.
Wszystko stało się dla mnie jasne kiedy przeczytałem dziesiątki napisanych przez Żydów i tzw.
antyfaszystów książek. Ponadto mogłem czerpać z własnych doświadczeń w Rosji. Przez 2 lata
mieszkałem w mieście Porczow gdzie był szpital, i już w czasie pierwszej zimy pojawiło się
niebezpieczeństwo epidemii tyfusu, i wszystkie szpitale i stacje pierwszej pomo-cy
odwszawiano tym co nazywano "K.Z. Gas" (gaz obozów koncentracyjnych), a mianowicie
"Zyklon-B". Tam dowiedziałem się jak niebezpieczna była obsługa tego trującego gazu, mi-mo
że nie należałem do grup dezynfekujacych budynki. W kazdym razie skoro nie miałem żadnego
wyboru jak wszystkie wspomnienia z obozów koncentracyjnych opisujących "komo-ry gazowe"
uważać za bajki. To może być prawdziwym powodem dlaczego wszystkie raporty o obozach
koncentracyjnych (pisane przez ofiary) uważa się za prawdziwe zgodnie z tzw. "klauzulą
sądową" i nie ma potrzeby ich sprawdzać.
W 1988 w niemieckiej TV pokazano raport o Babim Jarze koło Kijowa na Ukrainie, w którym
powiedziano, że SS wymordowała 36.000 Żydów przez ukamienowanie. Trzy lata później
pewna Mrs Kayser napisała raport dla monachijskiego dziennika "tz" twierdząc, że tych Żydów
rozstrzelano, a ich ciała spalono w głębokich szczelinach. Zapytana o to, Mrs Kayser wskazała
na księgarnię w Konstancji sprzedającą książkę "Shoah at Babi Yar".
W dniu kiedy książka pojawiła się w moim domu, niemiecka TV pokazała raport z Kijowa
mówiący o wynikach badań ukraińskiej komisji: w Babim Jarze sa szczatki około 180.000

zamordowanych istot ludzkich, wszyscy zabici na rozkaz Stalina (przed 1941). Niemcy w ogóle
nie byli za to odpowiedzialni. Ale na całym świecie można znaleźć pomniki upamietnia-jące Babi
Jar obwiniwjące Niemców za te mordy.
(Uwaga tłumacza: Prezydent Clinton odiwedził Babi Jar 10 maja 1995, i przed menora mówił o
Żydach zabitych tam rzekomo przez Niemców. Bezczelne kłamstwo.)
Z powodu faktów opowiadanych przez Herr Broszat, że byliśmy okłamywani co do sytuacji w
dziesiatkach obozów koncentracyjnych, sam nie chę wierzyć w bajki opowiadane o rzeko-mych
wydarzeniach w obozach w Polsce.
Nie wierzę w powojenne oskarżenia, że my Niemcy jesteśmy szczególnie agresywni. W koń-cu
to Niemcy utrzymywały pokój w latach 1871 - 1914, podczas gdy Anglia i Francja, najlep-sze
demokracje, podbijały większość Afryki i poszerzały swoje kolonie w Azji. W tym samym czasie
Ameryka walczyła z Hiszpania i Meksykiem, a Rosja z Turcja i Japonią. W tych spra-wach
amerykański rząd uważam za szczególnie cyniczny, skoro ten kraj w tym stuleciu przebywał
oceany by zaatakować Niemcy i kierowac nas w kierunku "demokracji". Należy zauwazyć, że to
był rząd którego naród zniszczył pierwotnych mieszkańców, i do dnia dzi-siejszego swoją
czarna populację traktuje jako obywateli drugiej klasy.
W swoim życiu spotkałem miłych i pomocnych Żydów nie tylko spośród moich krewnychm ale
także jako jeńców wojennych w Rosji. W Gorki żydowska profesor pomogła mi wrócić do
zdrowia kiedy miałem zapalenie opłucnej i problemy z oczami. Ale słyszałem także wiele złych
rzeczy o tej małej mniejszości. Czy Churchill nie napisał w London Sunday Herald (8.02.1920):
"Od czasów Spartakusa Weishaupta do Marksa, Trockiego, Bela Khun, Róży Luksemburg i
Emmy Goldmann, jest światowy spisek, którego celem jest zniszczenie naszej cywilizacji, i
zmiany społeczeństwa w oparciu o nieskrępowany rozwój brzydkiej chciwości, i niemożliwego
marzenia o równości wszystkich. Ten spisek z bezwzględnym osłabianiem każdej istniejącej
instytucji mógł zaangazować bandę pozbawionych skrupułów ludzi z pod-ziemia większych
miast Europy i Ameryki w przejęciu Rosji, i zrobić z siebie władców wiel-kiego imperium. Nie da
się przecenić roli jaką ci bezbożni Żydzi odegrali w ustanowieniu bolszewizmu".
Mam nadzieje, że jestem uprawniony do zacytowania laureata prestiżowej niemieckiej na-grody
Karls-Prize. (Tym zdaniem Mr. Elstner nawiązał do tego, że w "wolnych" i "demokra-tycznych"
Niemczech obowiązuje teraz wiele tabu, szczególnie w kwestiach politycznych i historycznych.
Nawet za cytowanie zdań Churchilla z 1920 człowiek może wylądować w więzieniu za
"podżeganie do nienawiści wobec innej grupy". Prawda tego twierdzenia jest żadną obroną.) W
XVIII wieku Samuel Johnson napisał: "Nie jestem pewien czego powinni-śmy się bać bardziej,
ulicy pełnej żołnierzy goowych do grabienia, czy pomieszczenia peł-nego pisarzy przywykłych
do kłamstw". Biorąc pod uwage nasze doświadczenia po 1918 i po 1945, my Niemcy
powinniśmy wiedzieć czego mamy bać się najbardziej!
Monachium, 25.04.1995
Reinhold Elstner
**********
Nie opublikowany w Niemczech, ten list przełożył Hans Schmidt, przewodniczący NiemieckoAmerykańskiego Krajowego Komitetu Spraw Publicznych [German-American National Public
Affairs Committee - GANPAC] i zamieszczony w Biuletynie GANPAC w lipcu 1995. [1] Ta grupa
reeprezentuje 60 mln niemieckich Amerykanów, największej grupy etnicznej.
__________________________________________________________________________

[1] No. 153, dostępny w tej organizacji: P.O. Box 11124, Pensacola, FL 32524-1124. Subscrypcja $50
rocznie, $25 dla seniorów / studentów.

"'Holokaust' jest żywy i się rozrasta, a nie martwy i nie zanika. Wpływa na każdego Amerykanina w każdej godzinie dnia, i bardziej dzisiaj niż wczoraj. Ma wpływ na każdą podejmowaną
przez rząd decyzje finansową i na większość decyzji podejmowanych przez strony prywatne.
Czy się to podoba czy nie, z "holokaustem" trzeba się mierzyć i zadawac pytania. Dalsza
akceptacja obrazu przez bezmyslnych czy manipulację przez skorumpowanych i/lub tchórzy już
nie jest do przyjęcia przez świadomych i przyzwoitych Amerykanów, łącznie z Żydami"… Rabin
S Riskin za "holokaust" obwinia katolickie chrześcijaństwo, a waszyngtońskie muzeum obwinia
chrzescijaństwo i naród niemiecki przed i po wojnie. A zatem zachodnia kultura ścią-ga na
siebie uwage za wszystkie prawdziwe i wszystkie rzekome okrucieństwa II wojny świa-towej.
Robert L Brock
Red. naczelny i wydawca
O redaktorze i wydawcy książki:
Najbardziej trafny opis jaki mogę podać o dr Robercie L Brocku jest taki, że on jest obecnością… i siłą… miłości i energii. Choc nie jest wszechmocny, to on tylko jest. Dr Brock wzrasta z
energia wszechświata.
"Najważniejszym zadaniem jakiego się podjąłem, jest uwolnienie z niewolnictwa czarnych
Amerykanów, by cieszyli się swobodami. To dążenie doprowadziło do Bożej prawdy i światła, z
moja ścieżka wzmocniona siłą, wytrwałościa i odwaga" – oświadcza dr Brock.
Dzięki tym stałym przekonaniom dr Brock ma następujące osiągnięcia:
Dr Brock załozył Cosmopolitan Brotherhood Association i Self Determination Committee, czarną
nacjonalistyczną organizację społeczności lokalnych w 1946. W 1948, kiedy studio-wał w South
Western University School of Law, opracował koncepcję samostanowienia i Art. 14 Poprawki o
przymusowym obywatelstwie stowarzyszeniowym w Stanach Zjednoczonych jako jednostronne
obciążenie rządu czarnymi Amerykanami pochodzącymi od niewolników.
16 kwietnia 1994, i 22 kwietnia 1995, w rocznice otwarcia muzeum i w ciągu roku, dr Brock
doprowadził do tego, by Amerykanie z całego kraju przyjechali i pikietowali United States
Holocaust Memorial Museum. Oswiadczył, że to muzeum było oszustwem, by upamiętniało
jedynie maleńki sektor ludzi, którzy w czasie kiedy przechodzili rzekome cierpienia, nie byli
Amerykanami. "Dlaczego" – pyta dr Brock – "to muzeum jest zbudowane w sercu kompleksu
amerykańskiego rządu? Skoro to miało miejsce w Niemczech i Europie, to dlaczego miałoby nie
być tam zbudowane?"
Faktycznie, jak pokazuje ta książka… te świątynie buduje się wszędzie? Dr Brock zarzuca, że
był holokaust w Ameryce, "ale co stało się z czarnymi ludźmi przywożonymi w milionach z Afryki
do Ameryki w 300-letnim żydowskim handlu niewolnikami. Dlaczego" – pyta dr Brock –
"powinno się zapominać tę amerykańską tragedię, nie mającą żadnego upamiętnienia czy
pomnika w naszej stolicy, zaś maleńki procent narodu żydowskiego wyciąga miliony dolarów
podatników dla promowania ich cierpienia ponad wszystkimi innymi narodami?"
NIECH BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE DLA WSZYSTKICH HOLOKAUSTÓW ŚWIATA:
• 900,000 Palestyńczyków wypędzonych z ojczyzny ich przodków przez Żydów

• "Ulubiony Żyd" królowej Wiktorii, Sir Moses Montefiore, i jego Zakon Syjonu, dokonali
pierwszego światowego holokaustu podczas wojny Anglo-Boer z chrześcijanami w Południowej
Afryce
• 1.500.000 Ormian wymordowanych przez Turków w I wojnie światowej
• 2.500.000 Kambodżan zagłodzonych i zabitych w latach 1970
• Chińska rzeź Tybetańczyków i 50.000.000 własnych ludzi za odmowę bycia komunistami
• 5.000.000 Ukraińców rozstrzelanych i zagłodzonych przez bolszewików
• 3.000.000 Niemców wypędzonych ze Wschodnich Niemiec po kapitulacji w 1945
• 17.000.000 chrześcijańskich Rosjan wymordowanych przez żydowskich trokistów
• 4.000.000 rozbrojonych żołnierzy niemieckich zagłodzonych na śmierć w błocie i śniegu w
1945 z rozkazu Dwighta D Eisenhowera, "szwedzkiego Żyda", jak czytamy w roczniku West
Point.

