
Resumo dos Dias 1 a 6 do Processo do Grande Júri - O Tribunal da Opinião Pública             - 
Provavelmente o Processo Jurídico Mais Importante de Sempre na Terra 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(OMS), Black Rock e Pfizer estão prestes a ser indiciados por crimes contra a 
humanidade. As provas contra eles estão a ser apresentadas por uma série de 
testemunhas e advogados. Leia o resumo do julgamento abaixo. As próximas 
duas semanas podem ser cruciais para o seu - e o seu – future. 
 

Esteja preparado para a informação que se revele desconfortável. 
 
Introdução ao Processo do Grande Júri 
Os últimos dois anos da covid-19 têm sido diferentes dos outros anos. Os governos do mundo responderam de uma forma que 
nunca tínhamos visto antes. As nossas comunidades foram encerradas por períodos de tempo e tem havido pressão para serem 
testadas e vacinadas. Em muitos aspectos, tem sido um tempo confuso com informações contraditórias. Pode ser difícil saber o 
quê e em quem confiar. Assim, antes de ser apresentado mais adiante ao processo do Grande Júri, eis o pano de fundo e para ele, 
incluindo quem o está a liderar.  
 

Antecedentes sobre o Processo do Grande Júri.  
Em Junho de 2020, quatro advogados formaram a Comissão de Investigação da Corona de Berlim. O advogado líder neste grupo, 
bem como no processo do Grande Júri, é o Dr. Reiner Fuellmich, que no seu tempo, entre outros, condenou a Volkswagen por 
enganar as emissões dos seus automóveis a diesel (Dieselgate), bem como o Deutsche Bank. A Comissão de Inquérito Corona 
realizou mais de 100 audições de peritos de todo o mundo, num total de cerca de 500 horas. Com base nisto, descobriram que 
chegou o momento de um julgamento do Grande Júri (inspirado na tradição jurídica americana), em que são apresentadas provas 
para decidir se devem ser indiciados por Crimes Contra a Humanidade.   

 

O objectivo do processo do Grande Júri é:  
1. apresentar provas aos povos do mundo num Tribunal Popular chamado: O Tribunal Popular da Opinião Pública. O objectivo é 
dar ao público a imagem completa do que se está a passar. O processo é facilitado por um grupo de advogados altamente 
considerados e bem sucedidos e um juiz. Testemunhas especializadas em várias áreas irão testemunhar no caso. 
2. Avaliar e decidir se indiciar Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS), Bill Gates, Black Rock e 
Pfizer por crimes contra a humanidade 

 
Resumo do dia 1 de 5 de Fevereiro de 2022 - Observações de abertura 
Os antecedentes do processo do Grande Júri, a base jurídica (Direito Natural) incluindo a prática jurídica nos Estados Unidos, foi 
revista por dois advogados americanos incluindo um professor. O Dr. Reiner Fuellmich deu uma visão geral de vários factos que 
apontam para um crime planeado contra a humanidade com muitas mentiras. As "vacinas" são tudo menos seguras! Foram 
apresentados tratamentos alternativos e seguros contra a covid-19, utilizados com grande sucesso. E foi argumentado que mesmo 
que uma grande mentira fosse repetida milhares de vezes, continua a ser uma mentira. 

 
Resumo do Dia 2, 12 de Fevereiro de 2022 - O contexto histórico e geopolítico geral de tudo isto 
O contexto histórico foi revisto com o verdadeiro centro de poder localizado na cidade de Londres e em Wall Street nos EUA. Uma 
máfia financeira constituída por um pequeno grupo de famílias incluindo a Fundação Bill e Melinda Gates, o Fórum Económico 
Mundial e os seus Jovens Líderes Globais aterrorizaram a população mundial para obter o controlo total. O Estado Profundo é 
liderado por um pequeno grupo de pessoas, incluindo Kissinger. Um sistema semelhante ao Sistema de Crédito Social da China 
está planeado para ser espalhado por todo o mundo. O mercado financeiro tomou o controlo da OMS e da ONU sem qualquer 
legitimidade democrática.  

A crise Covid-19 foi criada utilizando um protocolo de teste PCR proposto por Christian Drosten. O teste PCR permitiu à OMS 
declarar uma pandemia e comunicar uma pandemia de teste, o que acabou por levar à injecção de grandes partes da população 
mundial com as chamadas "vacinas" - a imposição de lockdown, passaportes de vacinas, etc.  

 
Resumo do Dia 3 de 13 de Fevereiro de 2022 - Testes PCR (e tratamentos alternativos eficazes e seguros)  
Vários médicos explicaram como o teste PCR foi introduzido como ferramenta de diagnóstico, aquilo para que não é adequado. 
Christian Drosten sabia que o teste PCR dava muitos falsos positivos. Muitas pessoas morreram como resultado de tratamento 
com Remdesivir, seguindo a recomendação de Anthony Fauci. O remdesivir causa taxas maciças de insuficiência hepática, 
insuficiência renal e ataques cardíacos.  

No Reino Unido (ed., e na Dinamarca) não houve mortalidade excessiva antes da introdução da "vacina", mas houve após a 
introdução. As pessoas sem sintomas não são capazes de infectar outras. Hidroxicloroquina, Ivermectina, vitaminas D e outros 
tratamentos conhecidos foram considerados seguros e eficazes desde o início de 2020, tornando a vacinação desnecessária! 



Encontre mais informações em FBF.one/dissens, - e espalhe a palavra aos seus concidadãos 

 
Resumo do Dia 4, 19 de Fevereiro de 2022 - Injecções e guerra psicológica 
Durante os testes das chamadas "vacinas" da Pfizer, foram encontrados vários efeitos secundários tão graves que deveria ter 
parado imediatamente os testes. Em vez disso, os resultados alarmantes foram ocultados. As vacinas tóxicas foram enviadas ao 
público, apesar do conhecimento de grandes efeitos adversos em alguns lotes de vacinas (ed., ver gráfico com Dados é da base de 
dados VAERS dos EUA). Diferenças semelhantes enormes estão documentadas na Suécia e na Dinamarca).   

 
Nota (ed.): Número de reacções adversas registadas por lote para Pfizer. Como pode ver, há 2 a 3.600 vezes, ou 100% a 360.000% 
tantas reacções adversas registadas a partir de alguns números de lote como a partir de outros números de lote.   

O Grande Júri procurará provar em tribunal que foi deliberado que as "vacinas"/injecções prejudicaram de forma tão diferente. 
Falou-se dos grandes danos mentais causados pelos dois anos de isolamento, etc.  
 

Resumo do Dia 5, 20 de Fevereiro de 2022 - Destruição Económica e Financeira 
Corona é uma distracção, então o que é que não podemos ver? Patrick M. Wood com www.Technocracy.news explicou que o 
capitalismo está a ser atacado pelo Grupo Davos, Fórum Económico Mundial, ONU, OMS, elites mundiais, etc. O objectivo é 
substituir o capitalismo por uma tecnocracia. A tecnocracia é um sistema económico semelhante ao que a China pratica ditadura 
com vigilância e controlo maciço da população.  

O processo teve início por iniciativa de David Rockefeller (em 1973), mais tarde na ONU (em 1974), Gro H. Brundtland (em 1987), 
Agenda 21 da ONU no Rio (em 1992) e Agenda 2030 da ONU (em 2015). O objectivo é controlar completamente a sociedade, 
como descrito, por exemplo, no romance de Orson Welles de 1984.  

Os desenvolvimentos no Canadá mostram claramente que não se trata de saúde, mas de poder e controlo. Os globalistas querem 
uma centralização do poder num governo mundial integrado através da OMS e da ONU, combinada com uma rede de controlo 
digital de moeda digital programável, vigilância digital, identificação digital, passaportes de vacinas, etc. 
 

Resumo do Dia 6 de 26 de Fevereiro de 2022 - Eugenia + argumentos finais e o caminho a seguir 
Para mais informações, por favor visite FBF.one/dissens. Dentro de duas semanas, o Grande Júri votará sobre se os seis arguidos 
devem ser processados por Crimes Contra a Humanidade. 
 
PS: Recomenda-se que observe esta informação com outra pessoa para que tenha a oportunidade de falar sobre ela.  
PPS: Esteja preparado para a informação que se revele desconfortável. Em parte porque provavelmente compreenderá que os 
nossos políticos, autoridades sanitárias e imprensa nos têm enganado durante pelo menos 2 anos. E isso é desagradável! 

 
Publicado em 23 de Fevereiro de 2022, Actualizado em 4 de Março de 2022 - para impressão e postagem gratuitas 

Por dissensMEDIA 


