
როგორ იგეგმებოდა ის, რაც ახლა ხდება! 
 

პროგნოზული მოდელირება – ეს არის მოსახლეობის ინფორმირების პროცესი იმ 

მოვლენებზე, რომლებიც მალე უნდა მოხდეს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში 

გადაიღეს რამდენიმე ფილმი და ტელესერიალი... კორონავირუსის გლობალურ 

პანდემიაზე! 

 

2018 წელს დაავადებათა მოდელირების ინსტიტუტმა გადაიღო ვიდეო, რომელშიც 

ნათქვამია, რომ გრიპის ვირუსი წარმოშობილია ჩინეთიდან, უხანის რაიონიდან და 

ვრცელდება მთელს მსოფლიოში, კლავს რა მილიონობით ადამიანს. მათ ამას ”გრიპის 

გლობალური პანდემიის სიმულატორი” უწოდეს. სწორედ ეს მოხდა ორი წლის 

შემდეგ. რატომ თქვეს მათ, რომ ეს ჩინეთიდან იქნება? რატომ აფრიკიდან არა, სადაც 

გაცილებით მეტი დაავადებებია? ან რატომ სამხრეთ ამერიკა ან ინდოეთი არა?  

საიდან უნდა სცოდნოდათ მათ, რომ ჩინეთიდან გრიპის ვირუსი მოვა, რომელიც 

მთელ მსოფლიოს დაასნებოვნებს. მეტიც, დაასახელეს უხანი, როგორც წარმოშობის 

ადგილი? 

2017 წელს ენტონი ფაუჩიმ ძალიან უცნაური წინასწარმეტყველება გააკეთა კიდევ 

უფრო უცნაური თვითდაჯერებულობით. ფაუჩიმ სრული თავდაჯერებით 

განაცხადა, რომ ტრამპის პირველი ვადის განმავლობაში აუცილებლად მოხდება 

ინფექციური დაავადების აფეთქება.  

ახლა საინტერესო ამბავი: 2015 წელს ენტონი ფაუჩიმ ამ ლაბორატორიას 3.7 მილიონი 

დოლარი აჩუქა. ვერაფერს ხვდებით? იგივე ადამიანმა, რომელიც უახლოესი ორი 

წლის განმავლობაში ვირუსის მოულოდნელი აფეთქების გარანტიას იძლეოდა, 

თითქმის 4 მილიონი დოლარი მისცა ლაბორატორიას, რომელიც კორონავირუსების 

შემუშავებით არის დაკავებული! 

2019 წლის სექტემბერში – ასევე უშუალოდ აფეთქების წინ – მზადყოფნის 

მონიტორინგის გლობალურმა საბჭომ გამოაქვეყნა ანგარიში სათაურით «მსოფლიო 

საფრთხეშია». მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია მზადყოფნა... 

კორონავირუსის აფეთქებისთვის! ანგარიშის ყდაზე ასახულია კორონავირუსი და 

ადამიანები ნიღბებში. ანგარიშში ვკითხულობთ შემდეგ საინტერესო აბზაცს: 

«გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (WHO-ს ჩათვლით) ატარებს მინიმუმ ორ 

საერთოსისტემურ სასწავლო და მამოდელერებელ ვარჯიშს, მათ შორის ერთია განგებ 

გამოთავისუფლებული სასიკვდილო რესპირატორული პათოგენის გაუვნებელყოფის 

სწავლება». 

2019 წლის სექტემბერში – ასევე უშუალოდ აფეთქების წინ – მზადყოფნის 

მონიტორინგის გლობალურმა საბჭომ გამოაქვეყნა ანგარიში სათაურით  ”მსოფლიო 



საფრთხეშია”. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია მზადყოფნა... 

კორონავირუსის აფეთქებისთვის! ანგარიშის ყდაზე ასახულია კორონავირუსი და 

ადამიანები ნიღბებში. ანგარიშში ვკითხულობთ შემდეგ საინტერესო აბზაცს: 

 ”გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (WHO-ს ჩათვლით) ატარებს მინიმუმ ორ 

საერთოსისტემურ სასწავლო და მამოდელირებელ ვარჯიშს, მათ შორის ერთია  

განგებ გამოთავისუფლებული სასიკვდილო რესპირატორული პათოგენის 

გაუვნებელყოფის სწავლება”. 

აი, როგორ იგეგმებოდა ის, რაც ახლა ხდება! 

 

პროგნოზულ მოდელირებასთან დაკავშირებით: 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის 

გახსნის ჩვენების დროს მთელი მსოფლიოს თვალწინ გათამაშდა კორონავირუსის 

პანდემია. ათობით საავადმყოფო საწოლები, მედდათა დიდი რაოდენობა, რომლებიც 

მაკონტროლებელი სისტემის მარიონეტები გამხდარან, სიკვდილი დაბუდებულია 

გარშემო, დემონური გიგანტი მაღლდება მსოფლიოზე, და მთელი ეს წარმოდგენა ისე 

იყო გაშუქებული, რომ ციდან ის, როგორც კორონავირუსი, ისე მოჩანდა.  

 

რატომ აჩვენეს ოლიმპიადის გახსნის დროს  კორონავირუსის პანდემია? 

ხსენებული ფრაგმენტი ოლიმპიადის გახსნის ცრემონიალიდან შეგიძლია იხილოთ 

მისამართზე: https://www.youtube.com/watch?v=kdHpur-YOJM&feature=youtu.be 
 

წყაროები:  

https://madisonarealymesupportgroup.com/2020/09/30/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-

purpose/?fbclid=IwAR1oDNoYIt-62w9E4SxSdsdHrSgQI9rwqUCrGx5tNnL_oFmQyqv4JvxxXE4 

https://www.olympicchannel.com/ru/video/detail/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE

%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-2012/?uxreference=seealso 

 


