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66 Otázok a Odpovedí o “Holokauste” 
 
1. Aké existujú dôkazy o tom, že Nacisti zabili 6-miliónov Židov? 
Žiadne. Máme len povojnové svedectvá zväčša od individuálnych “pozostalých.” Tieto svedectvá 
sú protichodné a len málo z nich tvrdí, že videli "splyňovanie" na vlastné oči. Neexistujú žiadne 
súbežné dokumenty, alebo pevné dôkazy: 
Žiadne hromady popola, žiadne krematóriá schopné spracovať milióny tiel, žiadne "mydlo z 
ľudí", žiadne clony na lampy vyrobené z ľudskej kože a žiadne vierohodné demografické 
štatistiky. 
2. Aké existujú dôkazy o tom, že Židia neboli zabití Nacistami? 
Rozsiahle súdne, demografické, analytické a porovnávacie dôkazy demonštrujú nemožnosť 
takéhoto počtu. Toľko opakované číslo "šesť miliónov" je nespoľahlivá nadsádzka. 
3. Tvrdil Simon Wiesenthal, že “na nemeckej pôde neboli vyhladzovacie tábory"? 
Áno. Známy “lovec nacistov” to  napísal v časopise Stars and Stripes, 24. Januára 1993. Taktiež 
tvrdil, že "splyňovanie" Židov sa vykonávalo len v Poľsku. 
4. Ak je Dachau v Nemecku a aj Wiesenthal vraví, že to nebol vyhladzovací tábor, prečo 
potom toľko Amerických veteránov tvrdí, že to vyhladzovací tábor bol? 
Potom čo spojenci obsadili Dachau, mnoho vojakov a ostatných bolo sprevádzaných po tábore a 
budovy im ukázané neprávom považované za “plynové komory.” Masmédia všeobecne, aj keď 
nesprávne pokračujú v tvrdení, že Dachau bol "vyhladzovací” tábor. 
5. A čo Osvienčim? Je nejaký dôkaz, že plynové komory boli použité na zabíjanie ľudí? 
Nie. Osvienčim, obsadený Sovietmi bol po vojne prestavaný a miestnosti rekonštruované do 
podoby veľkých “plynových komôr.” Potom čo si popredný Americký expert na konštrukcie a 
vzhľad plynových komôr, Fred Leuchter, prehliadol údajné Osvienčimské plynové komory, 
uviedol, že je "absurdné" tvrdiť, že boli, alebo by mohli byť použité na popravy. 
6. Ak Osvienčim nebol "tábor smrti", aký bol jeho pravý účel? 
Bolo to pohrebné centrum a časť priemyselného komplexu veľkého formátu. Vyrábali sa tam 
syntetické palivá a obyvatelia použitý ako pracovné sily. 
7. Kto postavil prvé koncentračné tábory? 
Počas Boerskej vojny (1899-1902) Briti postavili v Južnej Afrike niečo čo nazvali "koncentračné 
tábory”, na zadržiavanie Afrických žien a detí. V týchto pekelných dierach zomrelo približne 
30,000 ľudí a boli ešte hroznejšie ako Nemecké koncentračné tábory Druhej Svetovej Vojny. 
8. Ako sa nemecké koncentračné tábory líšia od Amerických “relokačných” táborov v 
ktorých boli počas druhej Svetovej Vojny Japonský-Američania internovaní? 
Jediný významný rozdiel bol v tom, že Nemci internovali osoby na základe toho, či sú reálnou 
alebo z bezpečnostného hľadiska hrozbou pre Nemecké vojnové snahy, nakoľko Rooseveltová  
vláda internovala ľudí na základe rasy. 
9. Prečo Nemecká vláda v táboroch internovala Židov? 
Židov považovali za priamu hrozbu národnej bezpečnosti. (Židia boli vo veľkom množstve 
zastúpený v Komunistickom prevrate.) Každopádne všetky bezpečnostné riziká – nielen Židia – 
boli v nebezpečenstve internovania do táborov. 
10. Aké nepriateľské opatrenia svetové Židovstvo podniklo už v roku  1933? 
V Marci 1933 medzinárodné židovské organizácie vyhlásili medzinárodný bojkot Nemeckého 
tovaru. 
11. Je pravdou, že Židia na celom svete “vyhlásili vojnu Nemecku”? 
Áno. Písali to noviny po celom svete. Napríklad nadpis z prevej strany novín London Daily 
Express (24. Marec 1933), znie “Judea vyhlásila vojnu Nemecku.” 
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12. Bolo to predtým, alebo potom čo začali príbehy o “táboroch smrti”? 
Áno, bolo pred začiatkom príbehov o "táboroch smrti". Tie začali v rokoch 1941-1942. 
13. Ktorému národu sa ako prvému pripisuje praktikovanie masového bombardovania 
civilného obyvateľstva? 
Británii — 11-teho Mája 1940. 
14. Koľko "plynových komôr" na zabíjanie ľudí bolo v Osvienčime? 
Žiadne. 
15. Koľko Židov žilo na územiach, ktoré počas vojny vošli pod kontrolu Nemecka? 
Menej než šesť miliónov. 
16. Ak Židia v Európe neboli vyvraždení Nacistami, čo sa im potom stalo? 
Po vojne boli v Európe stále nažive milióny Židov. Stá tisíce (možno až jeden a pol milióna) 
počas vojny zomreli z rôznych príčin. Ostatní emigrovali do Palestíny, Spojených Štátov a iných 
krajín. Ešte viac Židov opustilo Európu po vojne. Už v roku 1933 podpísala Hitlerova vláda so 
Sionistami dohodu dovoľujúcu Židom emigrovať z Nemecka do Palestíny, berúc si so sebou 
veľké množstvá kapitálu. 
17. Koľko Židov utieklo, alebo bolo evakuovaných v Sovietskom Zväze? 
V rokoch 1941-1942 utieklo, alebo bolo Sovietmi evakuovaných viac než dva milióny Židov. 
Takto nikdy neprešli pod kontrolu Nemecka. 
18. Koľko Židov kvôli vojne emigrovalo z Európy a tým sa dostalo z dosahu Nemecka? 
Možno milión (okrem tých v ZSSR). 
19. Ak Osvienčim nebol vyhladzovací tábor, prečo potom Rudolf Hess vypovedal, že bol? 
Bol mučený Britskou vojenskou políciou, ako neskôr priznal jeden z jeho vypočúvajúcich. 
20. Sú nejaké dôkazy Americkej, Britskej a Sovietskej politiky mučiť Nemeckých väzňov 
aby dosiahli "priznanie" pre použitie v procese v Norimbergu a inde?  
Áno. Mučenie bolo rozsiahlo používané na dosiahnutie podvodných "dôkazov" pre známy 
Norimberský proces a ostatné povojnové súdy "vojnových zločinov". 
21. Ako napomáha príbeh o holokauste Židom dnes? 
Pomáha chrániť Židov ako skupinu pre kritikou. Ako istý druh svetského náboženstva, ktoré 
vytvára emocionálne puto medzi Židmi a ich vodcami. Je to mocný nástroj pre Židovské 
kampane na zbieranie peňazí a používa sa na ospravedlnenie Americkej finančnej pomoci 
Izraelu. 
22. Ako to napomáha Izraelu? 
Ospravedlňuje miliardy dolárov na "nápravy", ktoré Nemecko zaplatilo Izraelu a jednotlivým 
"pozostalým". Používa ho Sionistická/Izraelská lobby na diktovanie a pro-Izraelskej  Americkej 
zahraničnej politiky na Strednom Východe a na nútenie Amerických daňových poplatníkov 
zaplatiť pomoc Izraelu ročne miliardy dolárov. 
23. Ako ho používajú Kresťanský duchovní? 
Príbeh o Holokauste je mienený na ospravedlnenie predstavy o Židoch, ako posvätných a večne 
perzekvovaných "Vyvolených Ľudí",  uvedenej v Starom Testamente. 
24. Ako to napomáha Komunistom? 
Holokaust odviedol pozornosť od šíriacej sa Sovietskej vojny a jej predchádzajúcim zverstiev, 
počas a po Druhej Svetovej Vojne. 
25. Ako napomáha Británii? 
Tak podobne ako Sovietskemu Zväzu. 
26. Existuje nejaký dôkaz, že Hitler nariadil masové vyvražďovanie Židov? 
Nie. 
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27. Aký druh plynu sa používal v Nemeckých koncentračných táboroch počas vojny? 
Hydrokyanický plyn z “Cyklónu B,” komerčného pesticídu široko používaného po Európe.  
28. Na aké účely sa “Cyklón B” vyrábal? 
Bol to pesticíd používaný na vydymenie oblečenia a ubytovní na zabitie týfus nosiacich vší a 
ostatných škodcov. 
29. Bol tento produkt vhodný na masové vraždenie? 
Nie. Ak by Nacisti chceli na zabitie ľudí použiť plyn, boli k dostatiu omnoho účinnejšie 
produkty. Cyklón je pomaly účinkujúci desinfekčný činiteľ. 
30. Ako dlho trvá vyvetrať miestnosť po vydymení Cyklónom B? 
Normálne okolo 20 hodín. Celá procedúra je veľmi komplikovaná a nebezpečná. Musia sa 
používať plynové masky a vykonávať to môžu len vycvičení technici. 
31. Osvienčimský veliteľ Hess povedal, že jeho muži vchádzali do “plynových komôr”, aby 
vybrali telá, už desať minút po smrti obetí. Ako to chcete vysvetliť? 
Nedá sa to vysvetliť, lebo ak by tak učinili, trpeli by rovnako ako ich "splynené" obete. 
32. Hess vo svojej “výpovedi” povedal, že jeho muži počas vyberania tiel z plynových 
komôr, desať minút po splyňovaní fajčili. Nie je Cyklón B výbušný? 
Áno. Hessove priznanie je jasne lož. 
33. Aká bola presná procedúra Nacistov použitá na zabitie Židov? 
Príbehy sa rôznia od vhadzovania plechovíc s plynom do preplnenej miestnosti cez otvor v 
strope, cez vpúšťanie plynu cez sprchy, “sauny,” po  prístroje na usmrtenie elektrickým prúdom. 
Nesprávne sa tvrdí, že takto zahynuli milióny. 
34. Ako sa dal program masovej exekúcie utajiť pred tými, čo boli na zozname ako ďalší? 
Nedalo by sa to udržať v tajnosti. Faktom je, že neboli žiadne masové splyňovania. Príbehy o 
vyhladzovaní pochádzajú z vojnovej ukrutnej propagandy. 
35. Ak by Židia na zozname popravených vedeli o svojom predurčenom osude, prečo išli     
s Nemcami bez odporu? 
Nebránili sa, lebo neverili, že existuje nejaký zámer ich zabiť. 
36. Koľko Židov približne zahynulo v koncentračných táboroch? 
Kompetentní odhadujú ich počty od 300,000 do 500,000. 
37. Ako zomreli? 
Hlavne kvôli epidémii týfusu, ktorý pustošil vojnou sužovanú Európu počas vojny a taktiež od 
hladu a nedostatku lekárskej pozornosti počas posledných mesiacov vojny, keď prakticky všetky 
cesty a železničné trate boli bombardované Spojencami. 
38. Čo je to týfus? 
Je to choroba, ktorá sa objaví vždy keď je mnoho ľudí spolu v nehygienických podmienkach. 
Prenášajú ho vši vo vlasoch a na oblečení. Je iróniou, že ak by Nemci použili viac Cyklónu B, v 
táboroch mohlo prežiť viac Židov. 
39. Aký je rozdiel či počas vojny zomrelo 6 miliónov, alebo 300,000 Židov? 
5,700,000. 
40. Niektorí Židia, ktorí prežili "tábory smrti" tvrdia, že videli ako boli telá vhadzované do 
šacht a následne zapálené.  Koľko benzínu by na to bolo potreba? 
Omnoho viac než k akému množstvu mali Nemci prístup, nakoľko počas vojny bol značný 
nedostatok paliva. 
41. Môžu byť telá spálené v takýchto šachtách? 
Nie. Kvôli nedostatku kyslíka je nemožné aby bolo ľudské telo úplne spálené ohňom. 
42. Odborníci na Holokaust tvrdia, že Nacisti boli schopní spopolniť telá za približne desať 
minút. Ako dlh trvá profesionálnym pracovníkom krematória spáliť jedno telo? 
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Asi hodinu a pol, nakoľko väčšie kosti potrebjú viac času. 
43. Prečo mali Nemecké koncentračné tábory krematóriá? 
Na správne a hygienické zaobchádzanie s telami mŕtvych. 
44. Ak by všetky krematóriá, vo všetkých táboroch, na celom Nemcami ovládanom území 
pracovali na sto percent, aké by bolo maximálne množstvo tiel, ktoré by boli schopní spáliť 
za celý čas? 
Okolo 430,600. 
45. Môže kremačná pec pracovať sto percent času? 
Nie. Aj 50 percent času je odvážny odhad (12 hodín denne). Kremačné pece musia byť pri silnej 
prevádzke celkovo a riadne vyčistené. 
46. Koľko popola ostáva z jedného spáleného tela? 
Po spálení všetkých kostí asi tak plná škatuľa od topánok. 
47. Ak bolo Nacistami spálených šesť miliónov ľudí, čo sa stalo s ich popolom? 
To ešte musí byť "vysvetlené". Šesť miliónov obetí by znamenalo tony popola a zatiaľ niet 
dôkazov o nejakých obrovských skládkach popola. 
48. Dokazujú Spojenecké letecké prieskumné fotky Osvienčimu (údajne zaobstarané počas 
obdobia, keď “plynové komory” a krematóriá pracovali na plné obrátky) vyhladzovanie? 
Nie. V skutočnosti tieto fotografie neodhaľujú ani stopu po obrovskom množstve dymu, ktorý s 
predpokladom bol permanentne nad táborom, ani neodhaľujú “otvorené šachty” v ktorých mali 
byť telá pálené. 
49. Aké bolo hlavné opatrenie “Norimberských Zákonov” z roku 1935? 
Zakazovali manželstvá a sexuálne styky medzi Nemcami a Židmi, podobne ako dnešné zákony v 
Izraeli. 
50. Boli nejaké podobné predchádzajúce prípady ako Norimberské Zákony v Amerike? 
Roky pred Hitlerovou Treťou Ríšou väčšina štátov v USA prijala zákony zakazujúce manželstvá 
osôb rozdielnych rás. 
51. Čo Medzinárodný Červený Kríž tvrdí v ohľade na otázku “Holokaustu” ? 
Oficiálna správa z návštevy delegácie MČK v Osvienčime v Septembri 1944 poukazuje, že 
obyvatelia mali povolené dostávať balíky a rozpory ohľadom plynových komôr nemôžu byť 
potvrdené. 
52. Aká bola rola Vatikánu počas obdobia, keď bolo údajne vyhladených 6 miliónov Židov? 
Ak by existoval nejaký vyhladzovací program, Vatikán by o tom celkom určite vedel. No 
nakoľko žiaden takýto plán nebol, nemal Vatikán dôvod a ani sa proti nemu nevyslovil. 
53. Aké sú dôkazy, že Hitler vedel o prebiehajúcom programe vyhladzovania Židov? 
Žiadne.  
54. Kolaborovali spolu Nacisti so Sionistami? 
Už v roku 1933 Hitlerova vláda podpísala so Sionistami povoľujúcu Židom emigrovať z 
Nemecka do Palestíny a vziať si veľké množstvo kapitálu. 
55. Ako zomrela Anna Franková? 
Po prežití v Osvienčime podľahla v tábore Bergen-Belsen týfusu, len pár týždňov pred 
skončením vojny. Nebola usmrtená plynom. 
56. Je denník Anny Frankovej pravý? 
Nie. Dôkazy zhromaždené Francúzom Dr. Robertom Faurissonom poukazujú, že známy denník 
je len literárny podvod. 
57. A čo známe fotografie a filmové zábery z oslobodených Nemeckých táborov 
zachytávajúce  kopy vychudnutých tiel? Aj tie sú podvodom? 
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Fotografie môžu byť podvrhom, ale je omnoho ľahšie len pridať zavádzajúce titulky k fotkám, 
alebo komentáre k filmovým záberom. Kopy vychudnutých tiel neznamenajú, že tí ľudia boli 
“splyňovaní” alebo uvážene vyhladovaní k smrti. V skutočnosti to boli tragické obete zúriacej 
epidémie alebo hladovania, kvôli nedostatku jedla v táboroch pred koncom vojny. 
58. Kto použil slovo “genocída” ako prvý? 
Poľský Žid Rafael Lemkin v knihe vydanej v roku 1944. 
59. Sú filmy ako “Schindlerov zoznam” alebo “Vojnové vetry” dokumentmi? 
Nie. Tieto filmy sú vymyslené dramatizácie založené na nesprávnej histórii. Nanešťastie priveľa 
ľudí ich prijíma ako správne prezentácie histórie. 
60. Koľko kníh vyvracajúcich nejaký z aspektov príbehu “Holokaustu” bolo vydaných? 
Tucty. A ešte veľa ich je práve v produkcii. 
61. Čo sa stalo keď Inštitút pre Historický Prieskum ponúkol 50,000 dolárov každému kto 
by mohol dokázať, že Židia boli v Osvienčime splyňovaní? 
Nebol predložený žiaden dôkaz a Inštitút bol zažalovaný bývalým obyvateľom Osvienčimu,  
Melom Mermelsteinom o 17 miliónov dolárov, ktorý tvrdil, že ponuka ho pripravila o kľudný 
spánok a následne mu priniesla stratu v podnikaní, a predstavovala “zraňujúce popretie 
zaužívaného faktu.” 
62. A čo obvinenia, že tí čo pochybujú o príbehu o Holokauste sú len Antisemiti, alebo 
Neonacisti? 
To je len ohováranie na odvrátenie pozornosti od faktov a poctivých argumentov. Učenci 
vyvracajúci tvrdenia o Holokauste sú rôzneho presvedčenia a etnickej príslušnosti (aj Židovskej). 
Medzi odporovaním Holokaustu a Antisemitizmom, alebo Neonacizmom nie je žiaden vzťah. 
Stále viac Židovských učencov otvorene pripúšťa nedostatok dôkazov v kľúčových tvrdeniach o 
Holokauste. 
63. Čo sa stalo s “Revizionistickými” historikmi, ktorí sa postavili príbehu o Holokauste? 
Boli vystavení špiniacim kampaniam, strate akademickej pozície, strate dôchodku, zničeniu ich 
majetku a fyzickému násiliu. 
64. Pocítil nejakú odplatu za jeho snahu podržať právo na slobodu prejavu a akademickú 
slobodu? 
IHP bol napadnutý trikrát a úplne zničený 4. Júla 1984, útokom podpaľača. 
Predchádzalo mu nespočetné množstvo telefonických hrozieb smrti. Postoj médií k IHP bol viac-
menej nepriateľský. 
65. Prečo sa prikladá revizionistickému pohľadu tak málo publicity? 
Lebo z politických dôvodov nie sú chcené nejaké hĺbkové diskusie o faktoch okolo príbehu 
Holokaustu. 
66. Kde môžem dostať viac informácií o “druhej strane” príbehu o Holokauste, tak ako aj 
faktov týkajúcich sa ostatných aspektov Druhej Svetovej Vojny a historickom 
revizionizme? 
Inštitút pre Historický Prieskum má veľa kníh, kaziet a video pások na rôzne historické témy. 
 
                               - preklad J. W. Pagan 
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