Comitetul German de Investigatii Corona a adunat depozitii de la un numar mare de oameni de
stiinta si experti internationali incepand cu 10 iulie 2020.
Avocatul Dr. Reiner Fuellmich, unul dintre membrii Comitetului, a publicat depozitia sa, care la
momentul acestei scrieri a fost vizualizata de peste 1,3 milioane de oameni in 10 zile.
Concluziile comitetului sunt urmatoarele:











Criza corona trebuie redenumita "Scandalul Corona"
Este:
 Cel mai mare caz de delicte de pana acum
 Cea mai mare crima impotriva umanitatii comisa vreodata
Cei responsabilii trebuie sa fie:
 Sanctionati penal pentru crime impotriva umanitatii
 Dati in judecata pentru daune civile
Decese
 Nu exista o mortalitate excesiva in nicio tara
 Mortalitatea cauzata de virusul corona echivaleaza cu gripa sezoniera
 94% dintre decesele din Bergamo au fost cauzate de transferul pacientilor bolnavi la aziluri de
batrani, unde au infectat batrani care aveau un sistem imunitar slab
 Medicii si spitalele din intreaga lume au fost platite pentru a declara victime decedate ale
Covid-19
 Autopsiile au demonstrat:
 Decesele aproape in totalitate au fost cauzate de afectiuni pre-existente grave
 Aproape toate decesele au fost oameni foarte in varsta
 Suedia (fara carantina) si Marea Britanie (carantina stricta) au statistici comparabile
privind boala si mortalitatea
 Statele din America cu si fara carantina au statistici comparabile privind bolile si mortalitatea
Sanatate
 Spitalele raman goale, iar unele se confrunta cu faliment
 Populatiile au imunitate pe baza celulelor T de la valurile anterioare de gripa
 Este nevoie de doar 15-25% de infectie a populatiei pentru a putea fi atinsa imunitatea de
turma si a fost deja atinsa
 Doar atunci cand o persoana are simptome, o infectie poate fi contagioasa
Teste:
 Multi oameni de stiinta numesc asta o pandemie de teste PCR, nu o pandemie corona
 Persoanele foarte sanatoase si neinfectioase pot avea rezultate pozitive ale testelor
 Probabilitatea de rezultate fals-pozitive este de 89-94% sau aproape de certitudine
 Prof. Drosten si-a dezvoltat testul PCR dintr-un vechi virus SARS fara sa fi vazut vreodata
virusul Wuhan real din China
 Testul PCR nu se bazeaza pe dovezi stiintifice cu privire la infectii
 Testele PCR sunt inutile pentru detectarea infectiilor
 Un test PCR pozitiv nu inseamna ca exista o infectie sau ca a fost gasit un virus intact










Amplificarea esantioanelor la peste 35 de cicluri nu este fiabila, dar OMS a recomandat 45 de
cicluri
Ilegalitati:
 Guvernul german a carantinat, a impus distantarea sociala/ purtarea mastii pe baza unei
singure opinii
 Carantina a fost impusa cand virusul deja se retragea
 Carantinarile s-au bazat pe infectii inexistente
 Fostul presedinte al curtii constitutionale federale germane s-a indoit de constitutionalitatea
masurilor corona
 Fostul judecator al Curtii Supreme din Regatul Unit, Lord Sumption, a concluzionat ca nu
exista nicio baza factuala pentru panica si nicio baza legala pentru masurile corona
 RKI german (echivalent CDC) a recomandat sa nu fie efectuate autopsii
 Masurile Corona nu au o baza suficienta de fapt sau de drept, sunt neconstitutionale si
trebuie abrogate imediat
 Niciun om de stiinta serios nu da validitate modelelor de computer false ale lui Neil Ferguson
care avertizeaza despre milioane de morti
 Mass-media de masa a esuat complet in a raporta faptele adevarate ale asa-numitei
pandemii
 Democratia risca sa fie inlocuita de modele totalitare fasciste
 Drosten (al testului PCR), Tedros al OMS si altii au comis crime impotriva umanitatii, asa cum
sunt definite in Codul Penal International
 Politicienii pot evita sa fie dati in judecata odata cu sarlatanii si criminalii prin inceperea mult
asteptatului proces de dezbatere stiintifica publica
Conspiraţie:
 Politicienii si mass-media au condus deliberat populatia la panica
 Copiii au fost facuti in mod calculat sa se simta responsabili „pentru moartea chinuita si
dureroasa a parintilor si bunicilor lor daca nu respecta regulile Corona”
 Inutilul test PCR este folosit pentru a crea teama si nu pentru a diagnostica
 Nu se poate vorbi despre un al doilea val
Vatamare si daune:
 Dovezi de imense daune de sanatate si economice aduse populatiilor
 Masurile anti-corona:
 Au ucis nenumarati oameni
 Au distrus nenumarate companii si persoane din intreaga lume
 Copiii sunt luati de la parintii lor
 Copiii sunt traumatizati in masa
 Sunt asteptate falimente in intreprinderile mici si mijlocii
Remediere:
 Trebuie depus un proces de actiune colectiva in America sau Canada, toate partile afectate
din intreaga lume avand posibilitatea de a participa
 Companiile si persoanele care desfasoara activitati independente trebuie despagubite pentru
daune

