
Resume af dag 1 til 6 i Grand Jury-processen – The Court of Public Opinion                         – 
sandsynligvis den vigtigste juridiske proces nogensinde på jordkloden 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(WHO), Black Rock og Pfizer risikerer lige om lidt at blive tiltalt for forbrydelser 
mod menneskeheden. Beviserne mod dem bliver fremlagt af en række vidner og 
advokater. Læs resume af retsprocessen herunder. De næste to uger kan blive 
afgørende for deres – og din fremtid. 
 

Vær forberedt på at den information der kommer frem, kan være ubehagelig. 
 
Introduktion til Grand Jury-processen 
De sidste to års tid med covid-19 har været anderledes end andre år. Verdens regeringer har reageret på en måde, vi 
ikke har oplevet før. Vores samfund har været lukket ned i perioder, og der har været et pres for at lade sig teste og 
vaccinere. Det har på mange måder været en forvirrende tid med modstridende informationer. Det kan være svært at 
vide hvad og hvem man kan have tillid til. Så inden du præsenteres yderligere for Grand Jury-processen, får du her 
baggrunden og for den, inklusiv hvem der står i spidsen for den.  
 
Baggrunden for Grand Jury-processen.  
I juni 2020 stiftede fire advokater Berlin Corona Undersøgelses Kommissionen. Den ledende advokat i denne gruppe 
samt i Grand Jury-processen er Dr. Reiner Fuellmich, der i sin tid bl.a. fik dømt Volkswagen for snyd med emissionerne 
fra deres dieselbiler (Dieselgate) samt Deutsche Bank. Corona Undersøgelses Kommissionen har gennemført over 100 
høringer af eksperter fra hele verden af samlet set omkring 500 timers varighed. På baggrund af dette, har de fundet, at 
det nu er tid til en Grand Jury-proces (inspireret af amerikansk juridisk tradition), hvor beviser fremlægges for at afgøre, 
om der skal rejses tiltale for Forbrydelser mod Menneskeheden.   
 
Formålet med Grand Jury-processen er:  
1. At fremlægge beviser for jordens befolkning ved en Folkedomstol kaldt: The Peoples Court of Public Opinion. Målet er 
at give offentligheden det fulde billede af, hvad der foregår. Processen faciliteres af en gruppe højt estimerede og 
succesfulde advokater og én dommer. Ekspertvidner indenfor forskellige områder vil afgive vidneudsagn i sagen. 
2. Vurdere og beslutte om Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO), Black 
Rock og Pfizer skal tiltales for forbrydelser mod menneskeheden 
 
Resume af dag 1 den 5. februar 2022 – Åbningsbemærkninger 
Baggrunden for Grand jury-processen, det juridiske grundlag (Naturloven) inklusive den juridiske praksis i USA blev 
gennemgået af to amerikanske advokater inkl. en professor. Dr. Reiner Fuellmich gav et overblik over diverse forhold, 
der peger på, at der er tale om en planlagt forbrydelse mod menneskeheden med masser af løgne. ”Vaccinerne” er alt 
andet end sikre! Der blev redegjort for alternative og sikre behandlinger mod covid-19, anvendt med stor succes. Og der 
blev argumenteret for, at selv om en stor løgn blev gentaget tusindvis af gange, er den fortsat en løgn.  

Resume af dag 2 den 12. februar 2022 – Den generelle historiske og geopolitiske baggrund for alt dette 
Den historiske baggrund blev gennemgået med det virkelige magtcenter placeret i City of London og Wall Street in USA. 
En financiel mafia bestående af en lille gruppe af familier, inklusive Bill and Melinda Gates Foundation, World Economic 
Forum og deres Young Global Leaders har terroriseret verdens befolkning for at opnå total kontrol. Deep State er ledet 
af en lille gruppe mennesker, herunder Kissinger. Et system lignende Kinas Social Credit System er planlagt til at blive 
udbredt til hele verden. Det finansielle marked har taget kontrol over WHO og FN uden nogen form for demokratisk 
legitimitet.  

Covid-19-krisen blev skabt ved brug af en PCR-test-protokol forslået af Christian Drosten. PCR-testen gjorde det muligt 
for WHO at erklære pandemi og kommunikere en test-pandemi, der i sidste ende førte til injektion af store dele af 
verdens befolkning med de såkaldte ”vacciner”, - indførsel af lockdown, vaccinepas mv.  
 

Resume af dag 3 den 13. februar 2022 – PCR-testen (og alternative effektive og sikre behandlinger)  
Flere læger forklarede, hvordan PCR-testen blev introduceret som et diagnostisk redskab, hvad den ikke er egnet til. 
Christian Drosten vidste, at PCR-testen giver mange falsk positive. Mange mennesker døde som følge af behandling med 
Remdesivir, efter anbefaling af Anthony Fauci. Remdesivir forårsager massive forekomster af leversvigt, nyresvigt og 
hjerteanfald.  
 

I UK (red., og i DK) var der ikke overdødelighed inden introduktion af ”vaccinen”, men det var der efter introduktion. 
Personer uden symptomer er ikke i stand til at smitte andre. Hydroxychloroquin, Ivermectin, D-vitaminer og andre 
kendte behandlinger er fundet sikre og effektive siden tidligt i 2020, hvilket overflødiggør ”vaccination”!  



Find mere info på FBF.one/dissens, - og spred budskabet til dine medmennesker 

 
Resume af dag 4 den 19. februar 2022 – Injektioner og psykologisk krigsførelse 
Der blev under testen af Pfizers såkaldte ”vacciner” fundet flere så alvorlige bivirkninger, at det burde have stoppet 
forsøgene øjeblikkelig. I stedet blev de alarmerende resultater skjult. De giftige sprøjter blev sendt ud til befolkningen, 
trods visheden om store skadevirkninger på nogle vaccine-batches (red., se graf med Data er fra den amerikanske 
VAERS-database. Lignende enorme forskelle er dokumenteret i Sverige og Danmark).    

Note (red.): Antal registrerede bivirkninger pr. batch for Pfizer. Som du han se er der registreret 2 til 3600 gange, eller 
100% til 360.000% så mange bivirkninger fra nogle batchnumre, som fra andre batchnumre.   

Grand Jury vil søge at bevise i retten, at det var bevidst, at ”vaccinerne”/injektionerne skadede så forskelligt. Der blev 
talt om den store mentale skade de to års isolation mv. har forårsaget. 
 
Resume af dag 5 den 20. februar 2022 – Økonomisk og Finansiel Destruktion 
Corona er ifølge Dr. Reiner Fuellmich en afledningsmanøvre, så hvad er det, vi ikke må se? Patrick M. Wood med 
www.Technocracy.news  forklarede, at kapitalismen er under angreb af Davos-gruppen, World Economic Forum, FN, 
WHO, verdens elite m.fl. Formålet er at erstatte kapitalisme med et technocracy. Technocracy er et økonomisk system, 
der lignende det Kina praktiserer på diktatorisk vis med massiv overvågning og kontrol af befolkningen.  

Processen begyndte på initiativ af David Rockefeller (i 1973), senere FN (i 1974), Gro H. Brundtland (i 1987), Agenda 21 
af FN i Rio (i 1992) og Agenda 2030 af FN (i 2015). Målet er at kontrollere samfundet fuldstændigt som fx beskrevet i 
Orson Welles’ roman 1984.  

Udviklingen i Canada viser med alt tydelighed, at det ikke handler om sundhed, men derimod om magt og kontrol. 
Globalisterne ønsker centralisering af magten i en verdensregering integreret via WHO og FN kombineret med et digitalt 
kontrolnet af digital programmerbar valuta, digital overvågning, digital ID, vaccinepas mv. I marts 2022 vedtog det 
danske Folketing at alle danske telefonsamtaler og e-mails skal overvåges, - som eksempel.  
 
Resume af dag 6 den 26. februar 2022 – Eugenik + afsluttende argumenter og den videre udsigt 
For yderligere information henvises der til FBF.one/dissens. Om to uger stemmer Grand Juryen om de seks tiltalte skal 
retsforfølges for Forbrydelser mod Menneskeheden. 

PS: Det anbefales, at du ser denne information sammen med nogle andre, så I har mulighed for at tale om det.  
PPS: Vær forberedt på at den info der kommer frem, kan være ubehagelig. Bl.a. fordi du sandsynligvis vil forstå, at vores 
politikere, sundhedsmyndigheder og presse har ført os bag lyset i minimum 2 år. Og det er ubehageligt! 
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