
BARCELONA, diumenge, 20 de març de 2016, de 10 a 14 h.        CURS 
 

DESMUNTAR L'HEPATITIS C  
 

DOS PREVIS: 1) Per què amaguen els oficialistes (i molts alternatius) que el fetge és l'únic òrgan 
humà que pot regenerar-se al cent per cent, la qual cosa donaria enorme tranquil·litat a qualsevol 
persona a qui li diguessin que té "problemes de fetge "? En realitat, aquest silenci és la causa de 
l'actual epidèmia de "greus, cròniques i mortals ‘hepatitis’". 2) Si la terminació "-itis" significa 
"inflamació", per què i com s'ha arribat a inculcar  en la societat que "-itis" indica "infecció", i que 
"les inflamacions de fetge són causades per 'terribles virus'"? 
 

COM ERA UNA HEPATITIS DE VERITAT, és a dir, una hep atitis a seques, abans que es comencés 
a afegir lletres darrere d’"Hepatitis"? Ara es parl a de "Hepatitis A, B o C", oi? Doncs bé, et convido 
a posar en un cercador d'internet la paraula "Hepatitis" i a afegir lletres a partir de la C. Per favor, 
escriu-me només si NO et sorprens de fins a quin lletra arribes. 
 

CONEIXES PERSONES MAJORS DE 60 ANYS? Si et plau, pregunta-lis si de nens o de joves van 
sentir sobre familiars, amics o veïns que tenien hepatitis, i si recorden com se'ls tractava i quants 
d'ells van morir d'hepatitis (cosa aquesta de "morir d'hepatitis" ara tant de moda) 
 

I, de passada, pregunta també, si et plau, quants d'aquells casos van desenvolupar una "HEPATITIS 
CRÒNICA" (ara igualment tant de moda) 
 

És l'anomenada "Hepatitis C" la primera aplicació dels trucs que van anar descobrint i utilitzant les 
anomenades "comunitats internacionals científica i mèdica" en construir el muntatge SIDA? 
 

REGLES DE JOC DE L’"HEPATITIS C", copiades de les utilitzades pels CDC per fer el "muntatge 
SIDA": 1) es genera por al voltant d'una "nova (variant de) malaltia"; 2) se la converteix en supo-
sada "epidèmia" (amb una majoria de suposats "malalts que no saben que ho estan"); 3) es culpa a 
un virus que ningú demostra científicament que existeixi; 4) es diagnostica amb uns tests-nyap; 5) 
s'administren uns fàrmacs quimioteràpics disfressats d'antivirals; 6) s'utilitzen uns "marcadors 
indirectes" que permeten presentar com a beneficiosos uns fàrmacs que estan enverinant als que els 
prenen; 7) les víctimes del muntatge, convertides en "malalts" degudament terroritzats, i les seves 
"associacions reivindicatives" són utilitzades com ariets perquè "lluitin per la seva vida" engreixant 
al muntatge, als especialistes oficialistes i a les farmacèutiques; 8) els polítics -els més "combatius i 
solidaris", més- donen suport als "malalts" per complir aquestes lamentables funcions; 9) ... 
 

TRACTAMENTS NATURALS. Però NO per "l'hepatitis C" s inó per a les persones que, tenint 
problemes de salut (cosa que NO passa en la majoria de persones que tenen la desgràcia de donar 
positiu als tets-trampa), són arrossegades pels aquests tests-nyap al "MUNTATGE HEPATITIS C". 
 

ELS TRACTAMENTS "MIRACLE" DE MODA. Por, màrqueting,  poder, estafa, supernegoci,... 
 

COM DESMUNTAR L’"HEPATITIS C"? Probablement la mill or via és recolzar-se i donar suport 
al DESMUNTATGE DE LA SIDA. La caiguda de la SIDA significaria automàticament la caiguda de 
l’"hepatitis C". Fetes les regles d'un joc, el joc funciona ... mentre no es trenqui alguna regla. 
 

Per LLUÍS BOTINAS, investigador independent, president de Plural-21, 

autor del llibre DESMONTAR EL SIDA (clic per descarregar gratuïtament) 
Contribució: 15 �    Descompte: 30%: socis i associacions afectats; 20%: 

estudiants, aturats, jubilats 

NOTA: Que ningú no deixi de venir per raons 
econòmiques 

         Cal inscriure’s prèviament per a assegurar la realització del curs i per a reservar plaça 
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