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Dr. Zev (Vladimir) Zelenko je lékař z New Yorku, který když vypukla tak zvaná pandemie, 

rozdal všem svým starším pacientům Plaquenil a skoro nikdo z nich nebyl nemocný a nemusel 

do nemocnice. Během své lékařské praxe léčil nejen bývalého presidenta Trumpa, ale mnohé 

jiné významné osobnosti a státníky i z cizích zemí. 

Dal na internet všem k použití návod na úspěšnou léčbu Covidu, kterou později censura stáhla. 

Tento předpis se sestával hlavně z větších dávek vitamínu D a C, plus zinek, Plaquenil a 

Ivermectin. Pro vážnější případy předepisoval léky, které jsou k dostání pouze na předpis od 

lékaře. 

Ve videu Dr. Zelenko promluvil k neznámé společnosti a řekl následující: 

„Prvně, chci poděkovat Bohu za tuto chvíli. Věřím, že to, co se v současné době děje je válka 

mezi dvěma druhy názorů. Ten první názor je, že jsme byli stvořeni Bohem k jeho podobě, že 

náš život je posvátný, máme určitá lidská práva a Bůh sám rozhodne kolik z nás bude žít na této 

planetě, jak dlouho budeme žít a jestli budeme volní lidé. 

„Ten druhý názor je asi založen na Darwinově přežití těch nejschopnějších, nebo také na 

eugenice a s největší pravděpodobností vznikl už kdysi dávno, s tím hadem v ráji, v Edenu. 

Tento názor uznává hierarchické rozdělení lidské populace a věří, že někteří lidé jsou lepší než 

ostatní. Podle nich existují tři skupiny lidstva. Ta první je superman, neboli jak by řekl Kant, 

„übermensch,“ ta druhá je běžný člověk, neboli „mensch“ a ta třetí je podčlověk. 

„Jestliže se vám to zdá povědomé, to je proto, že před asi 80 lety byla na stejném základě 

vytvořena nacistická teorie. Nacisté věřili, že jsou potomci arijských bohů, že Anglo-Sasové by 

měli být zotročeni a sloužit jim a že podlidé, ke kterým i já patřím, jsou jednak Slované, fyzicky 

postižení, političtí vězni, cikáni a tyto chtěli naházet do ohně a spálit na prach. 

„Tato ideologie neskončila s nacismem, ale vynořila se znovu v dnešní době a není vůbec anti-

semitická. Je zakořeněna v něčem zcela jiném. Tak zvané elity si myslí, že jsou dokonale 

vyvinutí tvorové – já si myslím, že jsou o moc stupínků níže – a že kvůli jejich bohatství, moci a 

intelektuální nadřazenosti mají právo rozhodovat jak moc nás zůstane na planetě, jak dlouho 

budeme žít, kdo z nás bude svobodný člověk a jiné věci. A proto, jak jste si jistě všimli, to první, 

co zkoušejí odstranit jsou kostely a jim podobné instituce. Důvod za tím je jednoduchý, když se 

pokloním Bohu, tak se nebudu klanět jim. 

„Mechanismus, který používají (na naše ovládání), je strach. Dnes vládne všude globální 

hromadná psychóza, kdy tato zvrácená zvířata použila media na vytvoření lživých historek, které 

nás všecky uvrhly do života plného chronického napětí, strachu a izolace od ostatních. Jestli 

někdo z vás studoval podstatu psychologické války, tak víte, že tyto dva body, napětí a izolace 

dokážou způsobit, že se většina lidí rozpadne psychologicky a stanou se zranitelní, důvěřiví a 

snadno ovladatelní. Pak jim nabídnou tak říkajíc zlaté tele, jakýsi falešný slib, tak lidé tomu 

uvěří, protože to krátkodobě odstraní jejich napětí. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvc4n08_pvc


„Není to nic intelektuálního, to všecko je čistě emocionální. Když budete někomu z těchto lidí, i 

těm vysoce intelektuálním, kteří do této pasti upadli zkoušet v tomto oponovat, stanou se 

bojovnými, protože co tím ve skutečnosti děláte je, že je přivádíte zpátky do stavu napětí a 

strachu, ve kterém v žádném případě nechtějí být. To je dnešní skutečnost. 

„Jsem obdivovatel krále Davida a jeho žalmů a ten dává velmi dobrý návod na život. Říká: 

„odvraťte se od špatností, dělejte dobro a žijte.“ 

„Vždycky jsme si mysleli, že jsme svobodní lidé a víte, ve skutečnosti, ta svoboda není zadarmo. 

Byli jsme svobodní kvůli tomu, že předešlé generace byly ochotny kvůli tomu přinášet oběti. Ta 

otázka je – budou naše děti svobodné? Odpověď je závislá na tom, co jsme pro to ochotni 

obětovat. 

„Tato generace byla obdařena určitými schopnostmi a proto je zodpovědná za to, že se podívá 

prapůvodnímu hadu přímo do očí a řekne „ne!“ A pak mu usekne hlavu. Ten důvod, proč je dnes 

všecko tak jak to je, je protože my sami dovolujeme, aby tomu tak bylo. Protože nás je mnohem 

víc než jich a taktika našeho nepřítele je vystrašit nás a rozdělit. Když jsme rozděleni, pak nás 

mohou utloukat jednu část po druhé, na což je pouze jedna odezva: zvednout hlavy a s pomocí 

pokud možno nenásilné neposlušnosti odmítnout všecku tyranii, odvrhnout diktáty loutkového 

dementa z Bílého domu a pochopit, že stojíme proti dobře vybavenému nepříteli, který má před 

námi nádskok. Jenomže my máme něco, co tento nepřítel nemá a to je boží pomoc. 

„Je to situace David proti Goliášovi a my jsme ten David. My jsme spojené lidstvo božího 

vědomí. Náš nepřítel chce vědomí Boha zničit. Proto musíme postupovat v opačném směru. 

„Je nutné v našich dětech pěstovat základní morálku. Tím myslím vzít děti z veřejných škol.* 

Celé dlouhé roky se veřejný školský systém pokoušel zničit duše našich dětí tím, že je učil 

zkaženosti, které vydával za normální. 

„Mnoho z vás ví o dvou městech z Bible, která byla zničena, Sodoma a Gomora. Otázka je proč 

byla zničena. Jedna odpověď je, že byla nemorální, ale to není ta správná odpověď, protože 

všecko kolem bylo nemorální. Takže v čem byla tato města odlišná? Odpověď na to je, že 

považovala nemorálnost za normální a udělali z ní zákon. To je způsob, jak dát Bohu najevo že 

ho nechceme, že ho zavrhujeme. Proto musíme jít opačným směrem. 

„Odstraníme naše děti ze spirituálního ohrožení tím, že je vezmeme z veřejných škol. A pak se 

musíme postarat o odstranění fyzického nebezpečí. Podle světové vražedné organizace (není 

vysvětleno která je tím míněna), tito vydali vyhlášku, že jestliže jsou děti ve škole, je to je forma 

našeho informovaného souhlasu (na příklad s očkováním bez vědomí rodičů). Jinými slovy nám 

tím říkají, že jsme taky nemuseli děti do školy poslat. A to, že jsme tak neučinili a ony jsou ve 

škole, to znamená, že tím dáváme svůj souhlas a oni teď mohou útočit nejen na jejich duše, ale i 

na jejich těla. Ve slušných lidských společnostech se rodiče obětovali pro dobro svých dětí. 

„Toto je biblická válka; je to válka, která se táhne od začátku stvoření. Ale my ji můžeme 

zavrhnout, my můžeme říci „ne!“ Můžeme se obrátit na Boha. A to je moje rada: stvoření je 

dynamické, v každém časovém intervalu je obsažen akt stvoření. To znamená, že nejste sami. To 

znamená, že Bůh vás utváří. A když vás utváří, tak je s vámi. 



„Napětí a strach existují pouze v takovém psychologickém a pocitovém prostoru, kde je boží 

vědomí nepřítomno. Když tato místa zaplníte vědomím Boha – není to snadná práce stále si 

uvědomovat boží přítomnost, ale co na tom! Je to nutné k tomu, abychom vydrželi tento útok na 

lidskou duši a na naši společnou lidskou duši, na společnou lidskou dobrotu a na skutečnost, že 

jsme byli všichni stvořeni k boží podobě. 

„Tímto žehnám celému svět a všem slušným lidem a říkám: zvedněte hlavy! Tato překážka má 

cenu pro ni zemřít. Nastal čas pro nás, pro naši generaci zaplatit cenu toho, že naše děti budou 

moci žít s vědomím Boha, že budou svobodní lidé a budou dobře prosperovat. Jestli se to stane, 

to záleží pouze na tom, co uděláme teď. Co uděláme dnes! 

„Modlím se za to, a doufám, že stejně smýšlející lidé, kteří jsou si vědomi Boha se spojí 

dohromady a tím naleznou útočiště a slušnost i když většina světa propadla tyranii. 

Nezapomeňte, že i málo světla dovede zapudit velkou tmu. 

„My všichni pocházíme ze stejného zdroje. Moje čtyřletá dcerka mně jednou řekla: „tatínku, ty 

jsi můj bratr.“ Ptal jsem se co tím míní a ona odpověděla, že když Bůh je její otec a Bůh je i můj 

otec, tak že jsme vlastně všichni bratři a sestry a my všichni jsme byli stvořeni k podobě boží. 

My všichni jsme obdrželi dar boží vědomosti, dar volného rozhodování a měli bychom tento dar 

využít správným způsobem a začít být ve službách nebeských, namísto abychom posluhovali 

svým vlastním strachům a zločinné agendě druhých lidí. 

„Je pouze jeden typ svobodného člověka a to je ten, kdo se rozhodl sloužit Bohu.“ 

Konec 

*V Americe existují základní i vyšší školy jak veřejné (public schools), tak soukromé, z nichž 

mnohé jsou při kostelích. Dnes už – bohužel – ani ty školy při kostelích nejsou to stejné co dříve, 

protože aby dostaly vládní příspěvky, musí povinně učit některé předměty, které nejsou přímo 

žádoucí. Výhoda je, že o tom jsou rodiče vždy předem uvědoměni a všecko je jim do detailu 

vysvětleno. 

K Dr. Zelenkovi chci ještě dodat, že sám je těžce nemocný a přesto zkouší ze všech sil pomáhat 

druhým. Je to obdivuhodný a vzácný člověk a věřím, že když říká, že „tato překážka má cenu pro 

ni zemřít,“ že tím myslí sebe. Dal v sázku všecko co má, včetně svého povolání a budoucnosti 

jak své vlastní, tak i své rodiny, aby lidem říkal pravdu. V dnešní době jsou tito odvážní lidé po 

celém světě stíháni a často zbavováni oprávnění provozovat lékařskou praxi. Pomocí soudů jsou 

připravováni o všecko, co mají a mnozí jsou i fyzicky likvidováni. 

 

 


