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

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

 

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 og dommeren. 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” har vist sig 
at være alt andet end sikre! Der er alternative og sikre behandlinger mod covid-19, - anvendt med stor succes. Og der 
blev argumenteret for, at selv om en løgn bliver gentaget tusindvis af gange, er den fortsat en løgn.  

Resume af og optagelser af Grand Jury-processen dag 1 til dag 6, kan findes på FBF.one/dissens  
 
Opfølgning 
1. For tiden holder Dr. Reiner Fuellmich en velfortjent ferie af nogle ugers varighed.  
2. Grand Jury vil beslutte hvem af de seks tiltalte der skal retsforfølges for Forbrydelser mod Menneskeheden. 
3. Grand juryen vil på et tidspunkt lave 20 minutters sammenklip af de enkelte dage. 
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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