
 

Preklad videa známeho autora mnohých kníh – MUDr. Jana Hnízdila 

„Som dospel k záveru, že o Covid tu vôbec nejde. Oni vedia, že PCR-testy sú k ničomu, vedia to na 

ministerstve, vie to FDA (pozn. úrad pre kontrolu potravín a liekov), CDC (pozn. americká agentúra 

pre kontrolu chorôb)...Oni vedia, že respirátory nechránia. Oni vedia, že lockdown je úplne k ničomu. 

Oni vedia, že vakcíny nielenže neúčinkujú, ale že majú potenciálne nežiadúce... Oni to vedia... hm 

hm. Toto skutočne je cielená, organizovaná akcia. Psychopatom sa za necelé dva roky podarilo 

rozvrátiť zdravotníctvo, ekonomiku, školstvo, kultúru, vzdelanosť, a stačil im k tomu strach. Vyvolať 

strach, poštvať ľudí proti sebe. A Oni, Oni tie údaje majú. Oni ich dostávajú dnes a denne. Tu 

akákoľvek právna medicínska argumentácia, to je ako keď hráte tenis o betónovú stenu... to sa vám 

jednoducho vracia, Oni idú podľa tých svojich nôt, hlava – nehlava. A keď pominie strach z jednej 

mutácie, objaví sa iná mutácia. A keď pominie strach z mutácie, tak musia vyvolať strach z trestu. 

Ale neustále musia držať, držať atmosféru strachu, pretože pokiaľ sa ľudia boja, tak s nimi môžete 

manipulovať. A Oni s nami manipulujú dva roky, dva roky nám vymývajú mozgy. Odporúčam 

všetkým knihu Brainwashing (pozn. vymývanie mozgov)... neuropsychologičky Kathleen Taylorovej, 

tam je to popísané po bodoch. Vyvolajte strach, nejaký nepriateľ - vírus... ponúknite riešenie - 

vakcínu, testy. To riešenie vám musia ponúkať celebrity, opantané titulmi, profesori. Je jedno, že 

nemajú s medicínou nič spoločného. Potom musíte... ak chýba dôkaz účinku, musíte  to nahradiť 

dôkazom sociálnym. To znamená, že keď to robia všetci, keď sa očkujú všetci, tak na tom... tak to 

nemôže byť klamstvo. Ale môže! No a ďalší efekt brainwashingu, kumulatívny, že keď ľuďom 

dlhodobo vymývate mozog, dva roky dostávajú dnes a denne správy o počtoch, teda údajne 

nakazených s tým, že ide len o pozitívne testovaných, v mrazničkách, v hromadných hroboch... tak 

teda aj veľmi odolní začnú teda pochybovať o tom, kde je vlastne tá pravda. A kde je dnes vlastne tá 

pravda? Takže ja vidím jedinú možnosť... (pozn. obrátil sa na MUDr.Pekovu), ďakujem pani doktorke 

Pekovej... hľadať tú pravdu. Hájiť a presadzovať tú pravdu a individuálne sa za ňu postaviť. Tu nestačí 

podpisovať petície, schádzať sa, ale tu musí každý urobiť sám za seba individuálne rozhodnutie: NIE! 

Ja sa nenechám zotročiť! A cieľ je, cieľ toho je ľudí zotročiť, zdevastovať a ovládnuť. To je celý cieľ 

tej akcie s tým, že k tomu bol využitý ako zámienka, vírus a medicína. Ďakujem za pozornosť!“ 

(pozn. Potlesk) 

Zdroj:  https://cz24.news/dobre-vedi-ze-vakciny-a-testy-jsou-k-nicemu-hnizdil-zasel-o-krok-dal/  
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„Ak chceš poznať pravdu, počúvaj toho, komu zakazujú hovoriť.“ 


