
Grand Jury Corona onderzoeken.

Een groep juristen, artsen en wetenschappers onderzoeken de werkelijke gebeurtenissen
rondom de Corona pandemie.
Alle informatie is te vinden op www.grand-jury.net en de onderzoekers website:
https://corona-ausschuss.de/en/

Roadshow voorjaar 2022 USA:
https://crimesagainsthumanitytour.com/

Samenvattingen met Nederlandse ondertiteling kunnen worden gevonden op
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2022/02/07/dag-1-grand-jury-proces-video-nl-ondertitel
d/

Het onderzoek is onderverdeeld in 6 thema's. Ieder heeft een hoorzitting van 5 tot 6 uur waarin
in veel detail wordt gesproken over de thema's:

1. Opening statements.
2. Historische achtergrond
3. PCR test.
4. Injecties en psychologische oorlogsvoering.
5. Economische en financiële destructie.
6. Eugenetica en vooruit kijken.

Het onderzoek is opgezet in de vorm van een Grand Jury volgens het rechtssysteem van de
USA. Het doel is dat de wereldbevolking zelf kan oordelen aangezien het ons allemaal aangaat.
Hieruit kunnen later in verschillende landen en op internationaal niveau rechtszaken
plaatsvinden.

Zeer korte samenvatting.

Er is nooit een pandemie geweest alleen een door een valse PCR test gecreëerde "plandemie".
Er is sprake van een zorgvuldig geplande operatie waarbij de complete bevolking in massa
psychose is gebracht.
De meeste slachtoffers zijn gevallen door bewust foutieve medicatie protocollen.
De drie Covid varianten zijn genetisch zo verschillend dat de conclusie is dat deze in een
laboratorium gecreëerd zijn. En we in feite spreken over biologische oorlogsvoering tegen de
wereldbevolking.
Dit alles is zorgvuldig de afgelopen decennia gepland. Waarbij alle grote instituten, WHO, FDA
en andere instanties die de ethische aspecten van de medische sector moeten bewaken zijn
gecorrumpeerd door betaling en lobby van big Pharma. Regeringen in vele landen zijn
geïnfiltreerd door leiders die door World Economic Forum middels het Young global leader
program. Deze leiders zijn in feite gehersenspoeld voor een technocratische takeover van de
wereldbevolking.

Management summary.
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Het onderzoek is onderverdeeld in 6 thema's. Ieder heeft een hoorzitting van 5 tot 6 uur waarin
in veel detail wordt gesproken over de thema's:

1. Opening statements.
2. Historische achtergrond
3. PCR test.
4. Injecties en psychologische oorlogsvoering.
5. Economische en financiële destructie.
6. Eugenetica en vooruit kijken.

2. Historisch perspectief.
De oorsprong van deze hele beweging en machtsgreep kan worden terug gevoerd naar de
wereldwijde elite met op de achtergrond de bankiers en financiers die vanuit de city of London
de wereld controleren. Namen als Rothschild omringd door de globaal 200 elite families die de
Engelse elite vormen werden genoemd. De World Economic Forum (WEF) is in feite het regie
centrum. Van hieruit zijn sinds 1992 middels het Young Global Leader en Global Shapers
programma's wereldwijd regeringen en ook bestuur van veel grote steden, NGO's en
multilaterale organisaties geïnfiltreerd. Klaus Schwab gaf in 2016 tijdens een lezing op Harvard
universiteit trots aan dat vele regeringen, Canada (meer dan de helft van het kabinet), Frankrijk,
Oostenrijk, Australia en Nieuw Zeeland geïnfiltreerd waren (eigen bewoordingen). Dit geldt o.a.
ook voor Angela Merkel en
Ursula von der Leyen en ook Mark Rutte, Victor Orban (Hongarije) en ook interessant genoeg
Vladimir Putin! In feite kun je hier spreken van een soort hersenspoeling en trainen van een elite
volgens een bepaald gedachtegoed.

De manier waarop de WHO deze pandemie en de daarop volgende maatregelen heeft
uitgevoerd is volstrekt in strijd met de eigen voorschriften. Nauwkeuriger kijkend is er sprake
van een zorgvuldig vooral geplande operatie. Het is volstrekt uniek dat vrijwel alle landen van
de wereld gelijk in lockdown gaan. Waar protest was tegen deze aanpak zoals bv in Tanzania
overleed ineens de betreffende premier? Diverse keren is een "oefening" gedaan hoe om te
gaan bij uitbraak van een pandemie, wat terugkijkend in feite voorbereidingen waren.

3. De PCR test waarmee getest wordt of mensen besmet zijn met covid 19 is daarvoor niet
geschikt en heeft geen wetenschappelijke onderbouwing hiervoor. De uitvinder van de PCR test
en Nobelprijs winnaar, dr. Kary Mullis heeft hier lang tegen gestreden. En hij is eind 2019
overleden.
Het gebruik van deze test hiervan heeft tot een unieke situatie in de medische wetenschap
geleid dat de diagnose van een arts over de aard van de ziekte vervangen is door een
diagnostische tool die niet werkt. Waardoor er sprake is van heel veel vals- positieve gevallen.
Artsen zijn dus in feite in een onmogelijke positie geplaatst en kunnen alleen nog maar volgens
protocol blind uitvoeren wat t systeem voorschrijft.



De Covid 19 virus kan prima behandeld worden met middelen zoals ivermectin en HCQ. Deze
zijn echter in veel landen al snel verboden en voorraad door de overheid opgekocht.
De zware ziektegevallen bij mensen die in het ziekenhuis belanden zijn volgens diagnose van
ervaren artsen met name te danken aan allergische reacties op de residuen van de Covid virus.
Behandeling van deze mensen wordt volgens een verplicht protocol gedaan met als
belangrijkste middel remdesivir leidt tot een groot aantal slachtoffers. Van alle mogelijke
middelen heeft remdesivir verreweg de hoogste kans op orgaan falen, met name nieren. Wat
vervolgens leidt tot vocht ophoping in de longen en ademhaling problemen en overleiden zoals
in de eerste fase in maart/ april 2020 werd beschreven. Er is hier dus sprake van bewust
gecreëerde slachtoffers door foutieve medicijnen. In de VS is het nu zo dat artsen en
ziekenhuizen alleen dit mogen voorschrijven en zelfs 20 procent bonus ontvangen voor de
behandeling als ze dit doen. Ook krijgen ze bonus voor alle patiënten die als Covid besmet
worden geregistreerd.

Er is nooit een pandemie geweest zelfs kijkend naar de besmettings cijfers, en zelfs met
slachtoffers van verkeerde medicatie en vaccinaties. De cijfers zijn wereldwijd niet hoger dan
een seizoens griep.

Injecties en psychologische oorlogsvoering.
De vaccinaties zijn onmogelijk snel ontwikkelend. En alle regelgeving t.a.v. gebruik voor de
mens wederom aan de laars gelapt. Er waren patenten op de virus variant voor 2020 en ook
vermeldingen in o.a. jaarverslag van Moderna van 2019, zodat wederom de conclusie is dat dit
jarenlange voorbereiding heeft gehad.

mRNA vaccinaties.
De mRNA vaccinaties hebben nooit bewezen te werken tegen virussen. Inmiddels heeft ruim
een jaar vaccinaties volgens cijfers ongeveer de helft van alle bijwerkingen en doden door
vaccinaties van de afgelopen 50 jaar opgeleverd. Vaccinatie, herhaling en dan weer twee keer
booster is absoluut waanzin. Als je een eerste keer niet werk dan levert herhaling ook niets op.
Vaccinaties van mensen die al corona en dus immuun waren is ook waanzin.  Autopsie van
mensen die na de vaccinatie overleden geeft aan dat er heel veel orgaan schade is opgetreden
en ook sprake is van oneigenlijke stoffen. Ook is er bewijs van nano deeltjes in het lichaam.
Eindconclusie ook hier is dat dit bewust gecreëerd is en dus bijdraagt aan de hypothese van
een bewuste genocide op de wereldbevolking.

Collectieve psychose.
Door bewust vanaf het eerste moment in 2020 de wereldbevolking in een staat van paniek
brengen zijn de beesten mensen in contine stress. Dit gekoppeld aan verplicht dragen van
maskers en isolatie leidt tot een complete acceptatie van op zich volstrekt onlogisch
maatregelen, die ook bewust onlogisch zijn om mensen in verwarring en daardoor in een staat
van paniek te houden.
Dit wordt wel het Stockholm syndroom genoemd.
Vervolgens wordt het heel moeilijk om zelfs met overtuigende bewijzen mensen te overtuigen
van dat in werkelijkheid iets heel anders is gebeurd.



Een onderdeel van deze strategie is ook de verschillende lockdowns gevolgd door periodes van
opening up.
Tot slot dragen ook cadeaus bij braaf volgen van de regels en verplicht vaccinaties hier aan bij.
Genoemd wordt gratis hamburgers (Canada), loterij tickets (Oostenrijk) en zelf gratis bezoek
aan een stripper bar in de VS.

5. Economische en financiële destructie.
In feite leiden alle voorgaande effecten op de collectieve psyche tot een totalitaire staat.
In Europa wordt al jaren stilletjes gewerkt aan een digitale identiteit. (nu vermomd als corona qr
paspoort). Ik vroeg me als econoom al jaren af wat de centrale banken etc van plan waren met
het geld systeem. De wereldeconomie is in feite sinds de banken crisis failliet. Of om het meer
correct te zeggen: lijkt failliet, want als je de 10 tot 30 triljoen meetelt die in belastingparadijzen
verstopt zit van de rijken der aarde dan ontstaat een ander plaatje.
Her begint nu duidelijk te worden wat WEF werkelijk van plan is met great reset: de wereld
economie met name MKB kapotmaken, want dit valt niet top- down te controleren. Vervolgens
krijgt iedereen een digitale identiteit geven. Waarna de wereld bevolking door de staat volledig
gecontroleerd kan worden zoals nu al in China gebeurt. En vervolgens is het plan om het
financiële systeem resetten met een digitale wereld munt. Zaken als Crypto currently worden
daarbij zo snel mogelijk verboden.  Alle schulden worden kwijt gescholden waarbij de
bezittingen in handen van het systeem komen. Vandaar de slogan van Klaus Schwab: "you will
own nothing and will be happy in 2030."

6. Eugenetics en vooruit kijken.
Eugenetics ofwel controle van de wereldbevolking door onder andere sterilisatie programma's is
een idee dat al in de koloniale tijd bestond en werd gebruikt. Middels bewust gecreëerde
hongersnoden zoals bijvoorbeeld in India en ook de aardappel hongersnoden in Ierland hield
men het volk er onder. Dit is ook in de 2e Wereldoorlog en ook bij Aboriginal in Australia, en
natives in Noord en Zuid Amerika gebeurd. In de 19e eeuw deed de theorie van Malthus
opgang: simpel gezegd dat de wereldbevolking exponentieel stijgt en de voedsel productie
eindig is. Oplossing is om met name groepen die je niet wilt zoals joden zigeuners, zwarten en
zo te steriliseren of zelfs proberen uit te roeien Bij de oprichting van de VN vervulde Julian
Huxley een belangrijke rol en was een bekend eugenetics aanhanger. Z'n broer Aldous Huxley
is bekend van "Brave New World" waarin dezelfde ideeën staan. De vader van Bill Gates was
een prominente eugenetics aanhanger.

Bij de eerste duurzaamheid conferentie in Rio de Janeiro in 1992 ging één van de
kernprogrammas over bio-engineering. Genetisch manipulatie dus. Inmiddels is bijna iedere
levensvorm hieraan ten prooi gevallen. denk aan Monstanto die bijna alle zaden modificeren en
patenteren tot commercieel product met desastreuze gevolgen.

De laatste levensvorm is de mens! Op de website van Moderna vinden we deze quote: "we see
mRNA as the software of life". De vaccinaties kunnen dus gezien worden als Bio- enigineering
op mensen.



Getuigen verslagen uit Israël.
Israël kan gezien worden als de proeftuin van de wereld met zeer snel accepteren van
restricties en vaccinaties. Inmiddels heeft een groot deel van de bevolking 4 vaccinaties gehad.
Alle berichten over bijwerkingen worden volledig genegeerd door de overheid en medici,
bewijzen worden zelfs vernietigd door het systeem. Onderzoekers die hier ingestapt zijn
beschrijven een aantal schokkende verslagen van de vele duizenden die inmiddels
gerapporteerd hebben.

100 jaar Eugenetics en holocaust.
Als laatste is een Joodse dame uit Wenen, een holocaust overlever aan het woord. Zij laat zien
dat de afgelopen twee jaar exact dezelfde technieken zijn gebruikt als in de periode voor en in
de oorlogsjaren.
Ook geeft ze aan dat de veel genoemde Spaanse griep in feite ook een uit de hand gelopen
poging om biologische wapens te gebruiken in de eerste Wereld oorlog. Gefinancierd door de
Rockefeller foundation. Deze organisatie is sindsdien steeds direct betrokken geweest bij
vervolg activiteiten op dit vlak. En heeft ook directe invloed op de Amerikaanse FDA ( controle
organisatie medische sector).

De achtergrond van dit alles.

Waarom is dit alles gecreëerd?
Sinds de banken crisis van 2008 is de wereldeconomie in feite failliet en aan t infuus van steeds
grotere schuldenbergen gecreëerd door de centrale banken. En is er economische geen uitweg.
Macro leven we met een enorme schuldenberg. Aandelen, onroerend goed, obligaties, alles
geinflateerd is met meer dan twee keer de langjarige norm. Wat historisch altijd tot een crash
leidt. De cijfers nu zijn dramatischer dan wat in 1929 tot de Grote depressie leidde.
Het plan van de WEF hiervoor is om de héle wereldbevolking via een digitaal certificaat onder
controle te krijgen. Vervolgens als de wereldeconomie instort over te stappen op één digitale
wereldvaluta. Ergo: "in 2030 you will own nothing and be happy".

De wereldbevolking.
Een klein beetje positief nieuws aan het einde:
Doel van de Grand Jury is om de wereldbevolking te laten oordelen. En uit ervaring van
Canada, Nieuw Zeeland, Australia en ook steeds meer in Europa zie je dat het volk opstaat.
Een deel protesten en er ontstaat ook een steeds grotere grassroots beweging, met eigen
media etc.
De nieuwe wereld wordt geboren in de regio's en lokaal!

Hoe nu verder.



Van de ruim 20 uur hoorzittingen worden nu samenvattingen gemaakt. Uiteindelijk doel is om de
wereldbevolking te laten beslissen en welke mensen en organisaties vervolgens worden
aangeklaagd.

De belangrijke beschuldigden zijn:
Dr Fauci, hoofd FDA USA.
Bill Gates, sponsor WHO, investeerder in zowel Moderna als Pfizer.
Dr. Christian Drosten, fraudulent ontwikkeling PCR test.
Dr. Tedros, directeur World Health Organisation.
Pfizer pharmaceutical.
BlackRock Investment.

Roadshow voorjaar 2022 USA.

Inmiddels is door de onderzoekers gemeld dat dr Reiner Fulmich en collega's vanaf medio april
tot juni op tour gaan door de USA langs verschillende steden. Nadere details is op deze website
te vinden. https://crimesagainsthumanitytour.com/


