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

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

 

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 domaren. Dr Reiner Fuellmich gav en översikt över olika fakta som pekar på ett planerat 
brott mot mänskligheten med många lögner. "Vaccinerna" har visat sig vara allt annat än säkra! Det finns alternativa och 
säkra behandlingar för covid-19, som används med stor framgång. Och det hävdades att även om en lögn upprepas 
tusentals gånger är den fortfarande en lögn.  

En sammanfattning och filmer från den stora juryns process dag 1 till dag 6 finns på FBF.one/dissens 

Uppföljning 
1. För närvarande tar Dr. Reiner Fuellmich en välförtjänt semester på flera veckor.  
2. Juryn kommer att besluta vem av de sex anklagade som ska åtalas för brott mot mänskligheten. 
3. Juryn kommer vid någon tidpunkt att göra 20 minuters sammanfattningar av varje dag. 
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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