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In gesprek met Dr. Reiner Fuellmich
Rechtskundige Fuellmich bereidt de grootste collectieve rechtszaak

in de geschiedenis voor – “Neurenberg 2”

Fullmich: Neurenberg 2.0 in de maak
Enkele maanden geleden sprak advocaat Reiner Fuellmich met Jerm Warfare over
zijn plannen om de WHO aan te klagen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij
is een van de machtigste advocaten in Europa en bereidt momenteel de grootste
collectieve rechtszaak in de geschiedenis voor, ook bekend als “Neurenberg 2”.
Een paar dagen geleden sprak Fuellmich opnieuw met Jerm Warfare om de laatste
informatie door te nemen. “Er is licht aan het eind van de tunnel”, zei hij. “We
hebben rechtszaken gewonnen en we gaan er nog veel meer winnen”.

“Dit zijn de ergste misdaden tegen de mensheid die ooit zijn gepleegd”

Tijdens het interview zei hij over het Corona-proces: “Dit zijn de ergste mis-
daden tegen de mensheid die ooit zijn gepleegd. De weinige mensen die nog voor
zichzelf kunnen denken, ongeveer 10 tot 20 procent van de bevolking, weten dat
het nooit om een virus of gezondheid ging, maar om het uitdunnen van de wereld-
bevolking en controle”, zei hij.

Coronavaccins zijn genetische experimenten
De Coronavaccins hebben dus niets te maken met vaccinatie, maar maken deel uit
van genetische experimenten, zei hij. Fuellmich voegde eraan toe dat de spelers
achter de schermen veel fouten maken. Hij gelooft bijvoorbeeld dat de makers van
de vaccins niet hadden voorzien dat er nu zoveel bijwerkingen en sterfgevallen
zouden optreden.

“De meesterbreinen hebben al veel fouten gemaakt”

Hij sprak met een klokkenluider die zei dat ze oorspronkelijk van plan waren
dit hele scenario pas in 2050 uit te rollen. Toen werden de mensen die aan de
touwtjes trokken hebzuchtig en besloten de plannen veel eerder uit te voeren,
aldus de klokkenluider. “Ik denk dat ze daarom zoveel fouten maken”, zei Fuell-
mich, die getuigenissen afnam van meer dan 100 wetenschappers en deskundigen.

De advocaat zei verder dat een speciaal hof voor Neurenberg 2 nodig zou kunnen
zijn, omdat dit nu zo groot is dat het buiten het bereik van nationale rechtban-
ken zou kunnen vallen. “We hebben het bewijs”.

Een voltallige 3.000 superrijken trekken aan de touwtjes
Wie zijn die mensen die aan de touwtjes trekken? Volgens Fuellmich is het een
kliek van ongeveer 3.000 superrijken. Tot deze groep behoort onder meer de
Davos-kliek rond Klaus Schwab, en wat willen zij? Volledige controle over men-
sen. “Ze kopen dokters, ziekenhuispersoneel en politici om. Mensen die niet mee-
werken worden bedreigd. Ze gebruiken allerlei psychologische technieken om men-
sen te manipuleren”. Fuellmich sprak ook met een andere klokkenluider die uit-
legde waarom Europa het belangrijkste strijdtoneel in deze oorlog is.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten!



ETIENNE VAN RATTINGEN

Europa is volledig failliet. Pensioenfondsen worden 
geplunderd
“Europa  is  volledig  failliet.  De  pensioenfondsen  zijn  volledig  geplunderd.
Daarom willen ze Europa onder controle krijgen voordat de mensen doorhebben wat
er aan de hand is”.

Veel mensen zullen sterven
De mainstream media doen alsof een meerderheid van de mensen voorstander is van
de maatregelen. Dit is zeker niet het geval, volgens de advocaat. Bijna iedereen
met wie hij in Duitsland praat, weet dat bijvoorbeeld een mondkapje niet helpt
en laat zich informeren door alternatieve media. “De oude media sterven uit”.

Fuellmich’s advies

Verspreid de waarheid en de feiten zo veel moge-
lijk en verspil uw energie niet aan mensen die
zich absoluut willen laten vaccineren. We kunnen
niet iedereen redden. Er zullen veel mensen ster-
ven.
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