Istota v predsieni pekla
(slovenské titulky k nemeckému dokumentu
„Klarheit im Vorhof der Hoelle“ z roku 2014)

VAROVANIE!
Tento film rozhodne nie je určený pre deti, ani pre ľudí so slabými nervami. Ak však tento
film nedosiahne svoj cieľ, prezentovaná realita čoskoro môže zasiahnuť nás všetkých.

Tento film volá národy o pomoc
UKRAJINA:
Istota v predsieni pekla!
Ak NATO a všetky európske krajiny ihneď a natrvalo nezastavia akúkoľvek podporu novej
teroristickej pučistickej vláde Ukrajiny, resp. americkým vojnovým štváčom v jej úzadí,
nasledujúce aktuálne obrazy sa čoskoro môžu stať našim vlastným osudom:
Na uliciach môžu čoskoro ležať naše matky, otcovia, starí rodičia.
Na zemi môžu ležať naše milované a bezmocné deti, roztrhané na kusy.
Čoskoro môžu strieľať aj na teba a postarajú sa, aby si bol skutočne mŕtvy.
Čoskoro môžu znásilňovať a olupovať naše matky, ženy a dcéry.
A aj ty sa môžeš ocitneš na úteku, a budeš umierať hladom a smädom.
A takto budú možno horieť naše domy.
A naše ženy, priateľky a priatelia budú zmrzačení.
A takto by vyzerali aj naše mestá.
A naše mŕtvoly by ležali všade.
A takéto hríby by mohli vznikať nad našimi vlastnými hlavami.
Prečo je 3. svetová vojna predo dvermi?
1. Pretože cudzími záujmami a financiami ovládaná americká vláda ju chce.
2. Pretože USA čelia bankrotu, ich hospodárstvo je v troskách a sú najviac zadlženou
krajinou na svete.
3. Pretože nový bankový systém krajín BRICS spečatil zánik kapitalizmu riadeného z Wall
Streetu a Pentagonu.
4. Pretože americká vláda svoje bankroty doteraz vždy ozdravovala vojnami.
5. Pretože nevoľníci Wall Streetu v Bielom dome a Pentagone chcú dosiahnuť výlučnú
nadvládu nad svetom.
6. Pretože väčšina svetového spoločenstva naletela na americké klamstvá o takzvanej
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Arabskej jari. Pretože sme si vôbec neuvedomili, že tu išlo o teroristické, demokraciou
zamaskované útočné vojny, a nie o obranné vojny.
7. Pretože médiá hlavného prúdu, ako spojenci amerických komplotov, na celom svete
okrášľujú ich vojnové klamstvá a systematicky tak vo všetkých národy opodstatňujú ďalšiu
vojnu.
8. Pretože národy sú médiami tak zblbnuté, že si vôbec neuvedomujú, čo sa v súčasnosti na
Ukrajine odohráva.
Dôležité dôvody, prečo treba novej ukrajinskej pučistickej vláde odmietnuť akúkoľvek
podporu:
1. Pretože táto vláda vznikla teroristickým pučom ťažkých zločincov.
2. Pretože bolo dokázané, že týchto zločincov naviedli, najali, vyškolili a vybavili
vojenskými prostriedkami a teroristickými úlohami americkí vojnoví štváči.
3. Pretože nielen nová pučistická vláda, ale aj toľko spomínaní takzvaní nacisti, sú americkí
žoldnieri.
Kto má pozorné oči a aj ich používa, kto má zdravý rozum a aj ho používa, zákonite zistí, že
vždy sa na svete objavia títo takzvaní nacisti a vždy hrajú rovnakú rolu.
Vyvolávajú nepokoje a chaos. Narúšajú pokojné demonštrácie a zhromaždenia.
Destabilizujú celé krajiny rozpútavaním občianskych vojen.
Väčšina týchto tzv. nacistov v čiernom však nikde na svete nezastupuje skutočne národné
záujmy.
Nezastupujú vlastný národ, ani právo, a už vôbec nie morálku, nejakú etiku alebo mravnosť.
V skutočnosti sú najatí a vyslaní nájomní teroristi, ktorí ako príšera a kyjak nacizmu vždy
plnia jeden a ten istý účel: rozložiť všetky hnutia, ktoré sú proti takzvanému Novému svetovému
poriadku, podnecovať zmätok, navodiť ochotu národov. Akú ochotu? Ochotu nechať sa viesť
médiami.
A kam sa nechať viesť? Odpoveď: všade tam, kam chcú ľudia ovládajúci tieto médiá.
Aké ciele sledujú napríklad tí, ktorí najali majdanských teroristov na Ukrajine, takzvaných
ukrajinských nacistov?
Tí, čo na strane Ameriky platia novej ukrajinskej pučistickej vláde, sú tí istí, ktorí financujú
takzvané ukrajinské nacistické hnutie.
Obaja patria do toho istého teroristického združenia.
Tak nová teroristická vláda Ukrajiny, ako aj najatí nacistickí teroristi majú jednu
spoločnú úlohu: úplne destabilizovať ukrajinský národ a celú Ukrajinu spolu s NATO pripraviť na
vstup do vojny proti Rusku.
Áno, presne o to ide. Ide o vojnu proti Rusku.
Akým spôsobom táto neblahá koalícia pripravuje vojnu proti Rusku?
Tým, že kriminalizuje a terorizuje každú silu skutočných ukrajinských národných záujmov.
Tým, že oprávnené a legálne národné záujmy už dopredu označuje za nebezpečné záujmy
separatistov.
Tým, že pácha neľudské útoky proti ukrajinskému obyvateľstvu a zvaľuje ich na občanov,
ktorých démonizuje ako separatistov, ale aj na nacistov.
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Prečo ich zvaľuje aj na nacistov? Nepílili by si tým hlaveň vlastnej zbrane, ktorou strieľajú?
Nie, pretože verejnosti je práve prostredníctvom týchto takzvaných nacistov podsúvané, že
ide o aktivistov, ktorí zastupujú skutočné národné záujmy.
A práve takto dochádza k vytváraniu verejného názoru, že každé hnutie s národnými
záujmami je zlé, skrátka nacistické.
Národy už nedokážu odlíšiť skutočné nacionalistické hnutia s čestnými úmyslami od cielene
prepašovaných nacistov.
Pre ne sú všetky jedno a to isté.
Takýmto spôsobom sa im podarilo úspešne démonizovať každé dobre myslené národne
orientované hnutie na svete.
Prečo to robia?
Aby definitívne zlomili akékoľvek volanie po národnom povedomí.
Svetovému spoločenstvu je pri každej príležitosti vtĺkané do hlavy, že každý národne
orientovaný národ sa nachádza na nebezpečnom chodníku k nacizmu a že nacionalizmus a
terorizmus je približne to isté.
Prečo to nová ukrajinská vláda v spolku so svojimi nacistickými vazalmi robí?
Pretože obaja zastupujú nie ukrajinské ale výlučne americké záujmy.
Musíme pochopiť, že vďaka tomuto vládnemu puču je Ukrajina územie dobyté a obsadené
americkými silami.
Celá Ukrajina je preto definitívne obsadeným územím.
Čo ešte americkým vojnovým štváčom stojí v ceste, je samotný ukrajinský národ.
Tak národne orientovaný, rozumej pro-ukrajinský národ, ako aj na Rusko orientovaný,
rozumej pro-ruský národ.
Z toho dôvodu má nová teroristická vláda v spolku so svojimi nacistickými vazalmi úlohu
rozprášiť tak pro-ukrajinské ako aj pro-ruské sily.
Preto svoje vlastné teroristické útoky váľajú na obe tieto sily.
Pro-ukrajinské sily sú považované za nebezpečných nacionalistických separatistov, skrátka
nacistov.
Úprimné a demokraticky zmýšľajúce pro-ruské sily sú zasa nálepkované výlučne a bez
rozdielu ako nebezpeční pro-ruskí separatisti.
Týmto ohováraním posilňujú smerom dovnútra národ a smerom do vonka všetky európske
štáty k odhodlaniu vstúpiť do vojny.
Za tým všetkým je však nasledujúci veľký plán:
Cudzími záujmami a financiami riadení americkí vojnoví štváči bažia po absolútnej
svetovláde.
Títo páni už prostredníctvom prvých dvoch svetových vojen získali nadvládu nad Európou.
A práve priamo pred našimi očami pod zámienkou humanity a do pláštika demokracie
odetými útočnými vojnami zabrali africký kontinent a jeho nerastné bohatstvo.
V ďalšom kroku však chcú dostať na kolená svojho v súčasnosti najväčšieho a
najnebezpečnejšieho rivala: Rusko, potom však aj Čínu a nesmieme zabudnúť Irán.
A tu to začína byť pre nás skutočne nebezpečné. Zabratím Ukrajiny americkí vojnoví štváči
do istej miery prenikli až do predsiene Ruska.
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Právoplatné, demokratické referendum, ktoré vrátilo ukrajinský Krym späť Rusku, však
americkým vojnovým štváčom spravilo riadny škrt cez rozpočet. Pretože svoj boj proti Rusku by
nikdy nedokázali vyhrať sami.
Z toho dôvodu masové médiá poslušné americkým záujmom označili hlasovanie o Kryme za
nelegálne.
A to napriek tomu, že každé dieťa vie, že išlo o úplne legálne a korektné referendum.
Ako však bolo povedané: USA nedokážu svoj boj proti Rusku vyhrať samy.
A práve tu je šanca pre naše európske krajiny.
Americkí vojnoví štváči môžu získať nadvládu nad Ruskom iba zapojením armád NATO a
armád Európy.
Z toho dôvodu musia vytvárať ustavične nové dôvody na vojnu, aby sa európske štáty
dostatočne otvorili vojne. Na dosiahnutie tohto cieľa nie je pre týchto samozvaných svetovládcov
žiadna cena privysoká.
Preto ak médiám poslušným americkým záujmom budeme venovať pozornosť, vojnová
propaganda bude napredovať zo dňa na deň drastickejšie. Ak budeme venovať masmédiám
pozornosť, teroristickí vojnoví štváči budú mať vždy situáciu výhodnú pre obe strany:
Môžu naďalej bez zábran strieľať bezbranných občanov, ukrižovať bezmocné deti, vláčiť
ich matky na reťazi za svojim tankom, až z nich ostanú iba kostry. Matky úprimne
demonštrujúcich občanov Ukrajiny môžu naďalej terorizovať, zabíjať, znásilňovať a upaľovať,
aby potom vinu hodili na svojich kolegov, svojich nacistických vazalov.
Takto z každej nacionalistickej vôle ľudu a a každého národného povedomia spravia
smradľavé hovno.
Pokým venujeme pozornosť hlavným médiám s teroristami v úzadí, môžu naďalej v mene
pro-ruských aktivistov a separatistov vyhadzovať do vzduchu nemocnice, školy, lietadlá a obytné
domy. Zhadzovať na národ kazetové a iné bomby.
To všetko môžu nerušene robiť, pretože nimi ovládané masmédiá zakrývajú ich
teroristické útoky tým, že kategoricky odmietnu akýkoľvek protinázor, nech je akokoľvek
presvedčivý.
Amerikou riadení teroristi skrátka môžu šíriť každé klamstvo o Rusku tak dlho, ako sa im to
hodí.
Svoje vlastné bojové zariadenia, ktoré im poskytli vojnoví štváči, môžu používať podľa
ľubovôle, aby to potom zvalili na Rusov alebo takzvaných ruských separatistov.
A to všetko sleduje vždy jeden a ten istý cieľ:
Chcú donútiť Rusko, aby zasiahlo, chcú ho donútiť aby vstúpilo do vojny, aby potom
všetky národy Európy, zblbnuté a pomýlené médiami, mohli vohnať do vojny proti Rusku.
Ak sa to podarí, svetovládou posadnutí štváči dosiahli cieľ: a my Európania opäť raz
obetujeme svoje životy v ich vojnách a zničíme a vykrvácame naše národy do poslednej kvapky
krvi.
Ak novej teroristickej pučistickej vláde Ukrajiny, resp. za ňou stojacim americkým
vojnovým štváčom bezodkladne a natrvalo neodmietneme všetku podporu, nasledujúce obrazy
sa čoskoro môžu stať naším vlastným osudom.
Potom môžu takéto hríby vznikať aj nad našimi hlavami.
Potom budú na uliciach ležať naše matky, otcovia, starí rodičia.
Potom budú na zemi ležať naše milované a bezmocné deti roztrhané na kusy.
Potom budú strieľať aj na teba a ešte sa presvedčia, či si skutočne mŕtvy.
Potom znásilnia a olúpia aj naše matky, ženy a dcéry.
A potom sa aj ty ocitneš na úteku, budeš umierať hladom a smädom.
A budú horieť aj naše domy.
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Naše ženy a priateľky budú trhané na kusy.
A takto budú vyzerať aj naše mestá. A naše mŕtvoly budú ležať všade.
A potom, keď pre týchto, diablom posadnutých vojnových štváčov, vystrieľame posledný
pušný prach, keď sa celá Európa bude kúpať vo vlastnej krvi, keď bude na kolenách v krvi aj
Rusko, keď však aj Čína a všetky ostatné krajiny, vtiahnuté do tejto vojny, stratia posledné matky
a otcov, synov a dcéry, ostane dúfať už iba v jedno:
Aby títo, mocou posadnutí, utrpenie spôsobujúci, vojnoví štváči napokon opäť neprišli aj ako
spasitelia, ktorí sa opäť nechajú oslavovať ako osloboditelia, aby povojnové generácie klamali
sfalšovanou históriou.
Pretože s určitosťou budú všetko prezentovať tak, aby z toho v konečnom dôsledku vyšli ako
svätci.
Nie!
Tentoraz sme ich zavčasu odhalili ako to, čo skutočne sú:
Nemilosrdní ničitelia národov!
Nelegitímni, samozvaní naoko svetovládcovia!
Falošní spasitelia! A všetky ich masmédiá sú ich falošní proféti!
Preto:
Národy Európy, povstaňte!
Odoprite týmto vojnovým štváčom akúkoľvek spoluprácu, akýkoľvek prístup do svojho
pohraničia, do svojho vzdušného priestoru.
Chopte sa svojej zvrchovanosti vo vzdušnom priestore a zabráňte týmto egoistom akýkoľvek
prelet.
Ďaleko lepšia ako akákoľvek ďalšia kooperácia s týmito vojnovými zločincami by bola
konštruktívna spolupráca s Ruskom.
Nikdy nezabúdajme, že títo vojnoví štváči, ktorí práve chcú celú Európu vtiahnuť do
vojny, sú tí istí, ktorí ešte pred nedávnom pred našimi očami, pred bežiacimi kamerami
rozbombardovali celé národy ako Irak, na základe drzo vymyslených klamstiev.
Spomeňte si na klamstvo s kuvajtskými inkubátormi. Všetky tieto rozbombardované krajiny
boli pritom oveľa lepšie, ako oni.
Spravte preto koniec tomuto protiprávnemu medzinárodnému terorizmu, ktorý je vedený
pod pláštikom humánnosti a demokracie!
Kto má aspoň trocha zdravého rozumu, si uvedomí, že Európa dokáže v súčasnosti
existovať iba v priateľskom vzťahu s Ruskom.
Iba v jednote so všetkými krajinami, ktoré Američania napadli, obsadili, zmasakrovali a
dobyli, sa môže začať trvalé, svetové obdobie mieru.
Jednu vec si však musíme uvedomiť:
Ak sa necháme pohltiť súčasnou vojnovou propagandou hlavných médií, ak sa necháme
definitívne pohltiť, zatiahnu nás do vojny proti Rusku, a potom proti Číne a ďalším!
A na pôde Európy vzplanie aj Tretia svetová vojna a práve tu napokon nebude víťazov –
iba porazených!
Ak títo vojnoví štváči dosiahnu svoj cieľ a presadia svoju vytúženú svetovládu a svoj
proklamovaný Nový svetový poriadok, našimi budúcimi pánmi sa stanú presne tí istí diktátori,
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ktorí priamo pred našimi očami spravili týmto národom všetky tie hrôzy.
Myslíte, že s nami budú zaobchádzať lepšie? Uvedomte si, že z hadov a škorpiónov sa
nikdy nestanú jahňatá.
Budú aj s nami zaobchádzať tak, ako to robia už teraz so svojimi národmi.
Veď sa pozrite, ako táto naoko americká vláda vyciciava vlastný národ. Podľa toho
poznáte, že americký národ vôbec nevníma ako vlastný národ!
Inak by sa o tento národ starali s láskou ako o vlastné deti. No nerobia to!
Pozrite sa, ako tretinu svetového obyvateľstva nečinne prenechali hladu, zatiaľ čo pod
pláštikom ľudskosti už desaťročia vrážajú nespočetné miliardy dolárov do svojej vojnovej
mašinérie.
A práve títo nemilosrdní ničitelia národov sa potom stanú našimi novými pánmi, ak sa im
nepostavíme a vydáme sa správnym kurzom.
Preto zabráňte vstupu do vojny v prospech cieľov propagovaných Amerikou a médiami.
Ako však títo vojnoví štváči dokázali podviesť a obalamutiť naše národy?
Pretože sme všetci zaslepení médiami!
Pretože sme sa nastavili na ich hollywoodsku produkciu.
Zmutovali sme na mentálne krvilačných, ľahostajných, egoistických fantastov!
Pretože sme prepadli zotročovaniu za cenu rozkoše!
Dali sme sa oslabiť všetkým tým zlom, ktoré na nás z Ameriky pôsobilo.
Stali sme sa otrokmi sexu, otrokmi drog, otrokmi alkoholu, otrokmi hier!
Zmutovali sme na slabochov, posadnutých peniazmi a zábavou.
Na absolútne ľahostajných, bezcitných a v podstate protiľudských egoistov!
Hypnotizovaní svojou pohrúženosťou do rozkoše vpustili sme hady a škorpióny do svojej
krajiny, nepostavili sme sa vpusteným vlkom a šakalom.
Ľahkovážne sme prijali každé klamstvo, nech bolo akokoľvek veľké, len nech nič
nenaruší našu kávičku, hodovanie, oslavu, spev a tanec.
Zatiaľ čo sme si mysleli, že máme všetko, potajme nám všetko zobrali.
A že to je skutočne tak, o tom sa čoskoro trpko presvedčíme.
Ak teda naše národy zaniknú, majte pred očami, že to všetko sa deje iba preto, lebo sme sadli
na lep celosvetovej mediálnej sekte, pekelne prefíkanej sekte vojnových štváčov.
Pretože sme sa nechali ovládnuť zákernými pánmi, ktorí k nám vnikli ako vlci v ovčom
rúchu a rozložili naše národy.
Stali sme sa, mierne povedané, obeťami sekty.
Obeťami najväčšej smrtiacej sekty všetkých čias!

(Titulky ďurino, august 2014
www.auria.sk/blog)
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