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¿EN QUINA SOCIETAT VIURE? ¿QUINA CATALUNYA VOLEM?

UNA SOCIETAT I UNA CATALUNYA QUE ES DECLARIN...

... TERRITORI LLIURE DEL MUNTATGE SIDA
Cursos de FORMACIÓ DE DESMUNTADORS DE LA SIDA - I (cada tercer dissabte de mes)
VERSIÓ OFICIALISTES i VERSIÓ DISSIDENTS,

o VERSIÓ DESMUNTADORS?

SIDA-malaltia o SIDA-muntatge?
1981-2016: 35 anys de l'homicida engranatge SIDA

COM ES VA MUNTAR LA SIDA?
LLUÍS BOTINAS. El 1990 es va implicar en "això " anomenat SIDA creient-se la versió oficial.
President de Plural-21, PRIMER TERRITORI LLIURE DEL MUNTATGE SIDA AL MÓN.
Autor de DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar –tampoco alternativamente- sino un engranaje
made in USA a desmantelar (gratuït a: http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf)
i de EL VIH/SIDA ES UNA FICCIÓN. Preguntas para desmontar el SIDA, este engranaje criminal ‘made in USA’
(unes 600 pàgines; després de dos anys d'estar retingut per l'editorial, ara està lliure però pendent d'actualització... i d'editorial)
Veure entrevista per Alish a http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-botinas/
Dirigit a persones que (1) han combinat en un buscador d'Internet el terme 'SIDA' amb alguna de les paraules 'verdad', 'mentira',
'fraude', 'estafa', 'engaño', 'trampa' , 'montaje', 'disidentes', 'desmontar'... i han descobert un món (encara molt més gran si posen
les paraules en anglès) que està sent censurat; (2) ja coneixen des de fa temps arguments dissidents; (3) han observat punts
inexplicables, interessos foscos contradiccions,... a la SIDA oficial, i/o (4) van veure què ha passat amb l'anunciada "terrible pandèmia
de terrible grip A", i que, aquí i ara, volen accedir a una explicació global i coherent de què és en realitat 'això' anomenat SIDA.

Dissabte, 19 de març de 2016, de 10.00 a 14.00 hores

PROGRAMA

Els CDC (Centers for Disease Control, Atlanta, USA) van trigar 14 anys (1981-1995) en construir la SIDA. Passos:
1 – 1981: als USA, a partir del 5 de juny els CDC van afirmar, sense cap prova científica, que havien detectat en
homosexuals una malaltia contagiosa, caracteritzada per una immunodeficiència i ¡inevitablement mortal!, a la qual van
posar el nom de GRID (Gay Related Immunodeficiency). Així van posar en marxa la construcció de la SIDA. I per
justificar aquest primer engany, els CDC van dirigir tots els trucs, heterodòxies, fraus i corrupcions necessàries per poder
imposar una falsedat mundial que tingués una aparença pseudocientífica i tecnològica.
2 - 1982: els CDC afirmen al juny amb 452 casos que hi ha una "epidèmia", inclouen "les quatre h” i 12 malalties ja
existents com a “definitòries de cas de SIDA”, canvien el nom a SIDA i afirmen que "la SIDA és vírica", conseqüentment
promouen totes les trampes necessàries fins poder anunciar fraudulentament al món que "s'ha trobat el virus causant".
3 - 1983.05.20: el Dr. Luc Montagnier afirma (sense demostrar-ho) a la revista Science haver aïllat un virus
en un premalalt de SIDA. Per aquest article sense cap rigor, li van concedir el Premi Nobel de Medicina el 2008.
4 - 1984.04.23: sense cap article científic que l'avalés, el Dr. Robert Gallo anuncia en roda de premsa que ha trobat
“el virus causant de la SIDA”. Així va néixer la ficció que des de 1987 s’anomena VIH/SIDA, basada a més a més
en un frau científic a la revista Science del 4 de maig, com demostren tres documents fets públics el 2008.
5 - 1985: es dissenyen, fabriquen i aproven uns tests ELISA no per diagnosticar "infecció per VIH" sinó només
per fer screening (cribratge) de les donacions de sang i destruir aquelles que donessin positiu.
6 - 1987: minirevolució dins de la SIDA oficial: els CDC introdueixen “la H” dels heterosexuals, aproven el test WB, el 14
d'agost imposen que 'test positiu' significa 'infecció activa per VIH', aproven el quimioteràpic AZT i encunyen “VIH/SIDA”.
7 - 1995: gran revolució dins del VIH/SIDA oficial, i queda instaurat el muntatge SIDA tal com es conegut avui.
Consta de cinc components: 1) es canvia el model de suposat VIH, passant del "model Gallo-Montagnier" al "model Ho";
2) s'aproven els còctels; 3) s'aplica aquesta quimioteràpia sota la consigna "colpejar ràpid , colpejar fort" ; 4) s'introdueix
el fals marcador indirecte anomenat "càrrega viral"; 5) es passa de l'engany "la SIDA és inevitablement mortal" a la
mentida "la SIDA és una malaltia crònica", afirmació més suau però també falsa.
8 – A més, s'abordarà com els CDC van incloure com a "malalties definitòries de SIDA" processos biològics que, en
l'enfocament del Dr. Hamer, apareixen justament amb l'etiquetatge o quan supera els conflictes biològics que provoca.
9 - Per què els CDC van construir l'engranatge criminal SIDA? Hipòtesi suau. Hipòtesi dura.
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Cursos de FORMACIÓ DE DESMUNTADORS DE LA SIDA – I I (cada tercer dissabte de mes)

Als CDC els costà 14 anys (1981-95) construir la SIDA
Acabar amb la SIDA pot ser qüestió de 14 mesos... o de 14 setmanes

COM DESMUNTAR LA SIDA?
Acabar amb el primer dogma mundial de terror imposat el 1981,
i amb un important (decisiu?) component del Nou Ordre Mundial
Dirigit a persones que ja han comprès que ACABAR AMB LA SIDA no és una qüestió científica-mèdica
sinó política-jurídica-criminal, i que han decidit formar-se i entrenar-se
per dedicar part del seu temps, energia, creativitat i esperances a DESMUNTAR LA SIDA

Dissabte, 19 de març de 2016, de 16.00 a 20.00 hores

PROGRAMA

0 - Canviar d'actitud. Fer cristal·litzar més de 28 anys de Repensar, Replantejar o Reavaluar la SIDA, amb accions
dirigides a ACABAR AMB LA SIDA. Assimilar a fons que des d'octubre de 2009 Clark Baker ha aconseguit als USA
que 57 persones a les que es demanava 10, 25, 40 o més anys de presó per suposadament "haver contagiat el VIH"
suposat, quedin en llibertat perquè cap oficialista pot demostrar que l'acusat "té el VIH" ja que els tests són un nyap.
1 - Sobre CASTILLO DE NAIPES. Un mundo sin SIDA puede estar más cerca de lo que Ud. piensa.
2 - Propostes per DESMUNTAR LA SIDA (pas a pas, i potser molt ràpidament, ja que és un castell de cartes).
- Testimonis Anònims però Autèntics (TAA) escrits per les mateixes víctimes del muntatge. Recollida massiva. Etc.
- Declarar-se TERRITORI LLIURE DEL MUNTATGE SIDA i formar Grups DESMUNTAR LA SIDA a cada ciutat.
- TRENCAR LA CENSURA: Aconseguir la circulació massiva del material crític (Internet, DVD, llibres, adhesius...).
- ACCIONS JUDICIALS: Inundar amb denúncies i querelles exigint indemnitzacions i responsabilitats. Intervenir en els
judicis defensant als pares amenaçats de treure'ls els seus fills, a acusats d'"encomanar el VIH"... Recuperar i aplicar la
Lex Acilia Repetundarum. Cas Levine: les farmacèutiques són responsables tot i que avisin en els seus prospectes. Etc.
- DAVANT L'ADMINISTRACIÓ: Moratòria immediata (fins a aconseguir la prohibició total): 1) en l'aplicació dels
(alegals?) "tests-atrapa-víctimes", i 2) en l'administració dels anomenats "còctels", que són quimioteràpia disfressada
d'"antivirals". Exigir responsabilitats als que han permès l'aplicació massiva de l'homicida muntatge SIDA. Etc.
- HOSPITALS: Informar. Exigir el consentiment informat. Requerir la repetició de les "proves de la SIDA". Etc.
- DAVANT LES AUTORITATS CIENTÍFIQUES, MÈDIQUES, UNIVERSITÀRIES, POLÍTICO-ADMINISTRATIVES...
Exigir els articles científics de referència originals de tots i cadascun els punts oficials del VIH/SIDA.
- DAVANT LA CONDUCTA CRIMINAL DEL Dr.GALLO: Pressionar Science. Dur-lo a judici. Fer web Gallocriminal. Etc.
- DAVANT LA CONTRADICTÒRIA CONDUCTA DEL Dr. LUC Montagnier: Retirada del Premi Nobel. Etc.
- DAVANT LES FARMACÈUTIQUES DE LA SIDA: Avisar els accionistes del risc que corren de que s'enfonsin.
- INTEL·LECTUALS I ARTISTES: demostrar-los que van ser manipulats i que rectifiquin recolzant el desmuntatge.
- RECOLLIR SIGNATURES DE PERSONALITATS PER... ACABAR? DEBATRE? Connectar amb d’altres signants.
- INICIATIVES DE TOT TIPUS: Pont aeri amb Austràlia per tornar "seronegatiu". Candidatures ACABAR AMB LA SIDA
a les eleccions. Formació de tribunals. Localitzar bons crítics en fòrums. Concerts. Samarretes. Etc.
- DAVANT ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: No anar a buscar els importants; ja vindran darrere quan tinguem prou
força. Cultivar els petits susceptibles d'interessar-se. Anar documentant periodistes rigorosos, freelance,... Etc.
- Constituir "Grups ACABAR AMB LA SIDA" a cada ciutat de cada país, i coordinar-se mundialment. Etc.
3 - Per la convocatòria-organització d'una Conferència Internacional ACABAR AMB LA SIDA (CI-AS). Aquesta
necessitat ja va ser aprovada per la Conferència Internacional celebrada a Vers (França) els passats 21 i 22-juny-2012.
4 - Importància estratègica d'acabar amb la SIDA, i beneficis per a la humanitat, la vida, el planeta i... TOT!
La SIDA és la baula feble de la cadena, i el seu desmuntatge significarà qüestionar el conjunt de la medicina, de la
ciència i de la societat oficials que l'han creada, i obrirà espais de llibertat on es puguin aplicar els molts coneixements
i els enormes recursos beneficiosos per a la societat que actualment estan sent silenciats, marginats, represaliats...

Contribució: 30 €* Descompte: socis i comitès antiSIDA: 30%; estudiants, aturats, jubilats,...: 20%

*NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques
INSCRIPCIONS: trucar a Plural-21 (93 450 13 00) o escriure a lluis.botinas@plural-21.org
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