
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 

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

 

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 EUA foi revista por 
dois advogados americanos e pelo juiz. 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" provaram ser tudo menos seguras! Existem tratamentos 
alternativos e seguros para a covid-19, - utilizados com grande sucesso. E foi argumentado que mesmo que uma mentira se repita 
milhares de vezes, continua a ser uma mentira.  

Resumo e filmagens do processo do Grande Júri dia 1 ao dia 6, podem ser encontrados em FBF.one/dissens 

 
Seguimento 
1. actualmente, o Dr. Reiner Fuellmich está a tirar umas merecidas férias de várias semanas.  
2. O Grande Júri decidirá quais dos seis arguidos serão processados por Crimes Contra a Humanidade. 
3. O Grande Júri fará a dada altura resumos de 20 minutos de cada dia. 
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! 
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Por dissensMEDIA 


