
Sammanfattning av dag 1 till 6 i Grand Jury-processen - den allmänna opinionens domstol - 
förmodligen den viktigaste juridiska processen någonsin på jorden 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus (WHO), Black Rock och Pfizer är på väg att åtalas för brott 
mot mänskligheten. Bevisen mot dem kommer att läggas fram av ett 
antal vittnen och advokater. Läs sammanfattningen av rättegången 
nedan. De kommande två veckorna kan vara avgörande för deras - och 
din - framtid. 
 

Var beredd på att den information som kommer fram kan vara obekväm. 
 
Introduktion till processen för den stora juryn 
De senaste två åren av covid-19 har varit annorlunda än andra år. Världens regeringar har reagerat på ett sätt som vi 
inte har sett tidigare. Våra samhällen har varit stängda under perioder och det har funnits ett tryck på att testa sig och 
vaccinera sig. På många sätt har det varit en förvirrande tid med motstridig information. Det kan vara svårt att veta vad 
och vem man ska lita på. Så innan du får ytterligare information om processen med den stora juryn, följer här 
bakgrunden till den, inklusive vem som leder den.  

Bakgrund till processen med den stora juryn.  
I juni 2020 bildade fyra advokater Berlin Corona Investigation Commission. Den ledande advokaten i den här gruppen, 
liksom i Grand Jury-processen, är Dr. Reiner Fuellmich, som på sin tid bland annat dömde Volkswagen för fusk med 
utsläppen från deras dieselbilar (Dieselgate), liksom Deutsche Bank. Corona-utredningskommissionen har genomfört 
över 100 utfrågningar med experter från hela världen, totalt cirka 500 timmar. På grundval av detta har de kommit fram 
till att det nu är dags för en Grand Jury-rättegång (inspirerad av amerikansk rättstradition), där bevis läggs fram för att 
avgöra om man ska väcka åtal för brott mot mänskligheten.   

Syftet med den stora juryns arbete är följande:  
1. Att lägga fram bevis för världens folk i en folkdomstol som kallas: The Peoples Court of Public Opinion. Målet är att ge 
allmänheten en fullständig bild av vad som händer. Processen underlättas av en grupp högt ansedda och framgångsrika 
jurister och en domare. Expertvittnen inom olika områden kommer att vittna i målet. 
2. Bedöma och besluta om Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO), Bill Gates, Black 
Rock och Pfizer ska åtalas för brott mot mänskligheten. 

Sammanfattning av dag 1 den 5 februari 2022 - Inledande kommentarer 
Bakgrunden till Grand Jury-processen, den rättsliga grunden (naturrätt) och den rättsliga praktiken i USA granskades av 
två amerikanska jurister och en professor. Dr Reiner Fuellmich gav en översikt över olika fakta som pekar på ett planerat 
brott mot mänskligheten med många lögner. Alternativa och säkra behandlingar mot covid-19, som används med stor 
framgång, presenterades. Och det hävdades att även om en stor lögn upprepas tusentals gånger är den fortfarande en 
lögn.  

Sammanfattning av dag 2, 12 februari 2022 - Den allmänna historiska och geopolitiska bakgrunden till allt detta 
Den historiska bakgrunden granskades, med det verkliga maktcentret i City of London och Wall Street i USA. En 
finansmaffia bestående av en liten grupp familjer, däribland Bill och Melinda Gates Foundation, World Economic Forum 
och deras Young Global Leaders, har terroriserat världens befolkning för att få total kontroll. Den djupa staten leds av en 
liten grupp människor, däribland Kissinger. Ett system som liknar Kinas sociala kreditsystem planeras att spridas till hela 
världen. Finansmarknaden har tagit kontroll över WHO och FN utan någon demokratisk legitimitet.  

Covid-19-krisen skapades med hjälp av ett PCR-testprotokoll som föreslagits av Christian Drosten. PCR-testet gjorde det 
möjligt för WHO att förklara en pandemi och kommunicera en testpandemi, vilket så småningom ledde till att stora 
delar av världens befolkning injicerades med de så kallade "vaccinerna", att man införde lockdown, vaccinpass osv.  

Sammanfattning av dag 3 den 13 februari 2022 - PCR-testning (och alternativa effektiva och säkra behandlingar)  
Flera läkare förklarade hur PCR-testet infördes som ett diagnostiskt verktyg och vad det inte är lämpligt för. Christian 
Drosten visste att PCR-testet ger många falska positiva resultat. Många människor dog till följd av behandling med 
Remdesivir, enligt Anthony Faucis rekommendation. Remdesivir orsakar stora mängder leversvikt, njursvikt och 
hjärtattacker.  

I Storbritannien fanns det ingen överdödlighet före införandet av "vaccinet", men det fanns det efter införandet. 
Personer utan symtom kan inte smitta andra. Hydroxiklorokin, Ivermectin, D-vitamin och andra kända behandlingar har 
visat sig vara säkra och effektiva sedan början av 2020, vilket gör vaccination onödig! 



Mer information finns på FBF.one/dissens, - och sprid budskapet till dina medmänniskor. 

 
Sammanfattning av dag 4, 19 februari 2022 - Injektioner och psykologisk krigföring 
Under testningen av Pfizers så kallade "vacciner" upptäcktes flera biverkningar som var så allvarliga att man borde ha 
avbrutit testerna omedelbart. I stället doldes de alarmerande resultaten. De giftiga sprutorna skickades ut till 
allmänheten, trots att man visste att vissa vaccinsatser hade allvarliga biverkningar (se diagrammet med data från den 
amerikanska VAERS-databasen). Liknande stora skillnader finns i Sverige och Danmark.) 

 
Anmärkning (red.): Antal registrerade biverkningar per sats för Pfizer. Som du kan se är det 2 till 3 600 gånger, eller 100 
till 360 000 procent, så många biverkningar som registrerats från vissa batchnummer som från andra batchnummer.   

Juryn kommer att försöka bevisa i domstol att det var avsiktligt att "vaccinerna"/injektionerna skadade så olika. Det 
talades om de stora mentala skador som orsakats av de två åren av isolering osv. 

Sammanfattning av dag 5, 20 februari 2022 - Ekonomisk och finansiell förstörelse 
Corona är en distraktion, så vad får vi inte se? Patrick M. Wood från www.Technocracy.news förklarade att kapitalismen 
attackeras av Davosgruppen, World Economic Forum, FN, WHO, världseliten osv. Målet är att ersätta kapitalismen med 
en teknokrati. Teknokrati är ett ekonomiskt system som liknar det som Kina tillämpar diktatoriskt med massiv 
övervakning och kontroll av befolkningen.  

Processen inleddes på initiativ av David Rockefeller (1973), senare FN (1974), Gro H. Brundtland (1987), FN:s Agenda 21 i 
Rio (1992) och FN:s Agenda 2030 (2015). Målet är att kontrollera samhället helt och hållet, vilket till exempel beskrivs i 
Orson Welles roman 1984. 

Utvecklingen i Kanada visar tydligt att det inte handlar om hälsa, utan om makt och kontroll. Globalisterna vill 
centralisera makten i en världsregering som integreras via WHO och FN i kombination med ett digitalt kontrollnät av 
digital programmerbar valuta, digital övervakning, digital ID, vaccinpass osv. 

Sammanfattning av dag 6 den 26 februari 2022 - Eugenik + avslutande argument och vägen framåt 
Mer information finns på FBF.one/dissens. Om två veckor kommer juryn att rösta om huruvida de sex anklagade ska 
åtalas för brott mot mänskligheten. 

PS: Det rekommenderas att du tittar på den här informationen tillsammans med någon annan så att ni har möjlighet att 
prata om den.  
PPS: Var beredd på att informationen som kommer ut kan vara obehaglig. Delvis för att du förmodligen kommer att 
förstå att våra politiker, hälsovårdsmyndigheter och pressen har lurat oss i minst två år. Och det är obehagligt! 
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