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Benvolgut/da amic/ga:  
 
T'escric perquè constes en els meus llistats com a persona interessada -per motius 
diversos- en "el tema SIDA" i les seves greus conseqüències de tot ordre.  
 
Pel present missatge vull prendre/reprendre contacte i comunicar/recordar-te que cada 
tercer dissabte de mes exposo a Barcelona les propostes que faig per ACABAR AMB 
LA SIDA  després de 24 anys (1990-2014) d'estar ficat a fons en aquesta qüestió 
assassina. A Madrid les exposo cada trimestre; la propera vegada serà el 13 de 
desembre.  
 
La propera sessió a Barcelona serà el 15 de novembre. Imparteixo els cursos de 
"Formació de DESMUNTADOR*S DE LA SIDA"  al local de Plural-21, 
c/Cartagena, 230, 5è 1a.  
 
M'agradaria que tinguessis present que em vaig creure la versió oficial durant deu anys 
(1981-1991). Després vaig ser dissident durant 18 anys (1991-2009), i t'aclareixo tot 
seguit que no renego en absolut d'aquell període doncs ser dissident era el millor que hi 
havia llavors, i perquè a més vaig aprendre dels científics, metges i etiquetats dissidents 
moltes qüestions tècniques complicades, així com moltes experiències viscudes, que 
sense ells mai hagués conegut.  
 
Però el 2009 vaig arribar a la conclusió que no n'hi havia prou amb ser dissident. Calia 
fer un pas més, el pas que considero definitiu: de ser "dissident de la versió oficial de 
la SIDA"  a ser "desmuntador de la construcció o maquinària o fabricació o 
engranatge SIDA".  
 
En efecte, lentament (em va prendre ni més ni menys que 18 llargs anys, deixant 
amics/gues i coneguts/des pel camí) vaig anar comprenent que els dissidents 
comparteixen amb els oficialistes el primer i principal engany llançat en 1981, el més 
greu de tots: que la SIDA és una malaltia, afirmació proclamada sense base científica 



alguna al juny de 1981. I els dissidents no s'han adonat que totes les mentides posteriors 
que denuncien amb tota la raó del món (suposada "mortalitat inevitable" al principi i 
suposada "malaltia crònica" des de 1995, epidèmia inexistent, suposat "VIH", 
"transmissions" fictícies, uns sapastres tests-atrapa-víctimes, tractament amb dos 
quimioteràpies -una disfressada com "antiviral" i una altra camuflada com "preventiva"-
, “càrrega viral” que crea un fatal supeditació als còctels ja que presenta com a 
beneficiosos -"Felicitats perquè t'ha baixat la càrrega viral fins a fer imperceptible!"- 
uns còctels que en realitat estan matant a les persones que els ingereixen, etc) van tenir 
com a objectiu precisament no només tapar el primer engany sinó anar pas a pas, en un 
procés que els va prendre ni més ni menys que 14 anys (1981-1995), donant-li una 
aparença pseudocientífica i tecnològica. ¿Per a què? Doncs per tal d’aconseguir que la 
humanitat i, en primer lloc, les mateixes víctimes directes, creguessin, acceptessin i, 
lamentablement, (per ara) la majoria acabés sucumbint a aquesta enorme maquinària 
assassina.  
 
Una vegada entès que la SIDA no és una malaltia, lògicament la pregunta que sorgeix 
és: "Llavors, què és en realitat la SIDA?". I la millor resposta que he trobat és que 
"això" anomenat SIDA és un muntatge criminal construït pels CDC (Centers for 
Disease Control, amb base a Atlanta) des dels EUA per al món sencer. En 
conseqüència, el que cal fer no és "repensar la SIDA" ni "replantejar-la" ni "reevaluar-
la" i ni tan sols "superar-la" (aquesta darrera és la millor proposta dissident que conec) 
sinó destruir-la. Això significa passar a ser un/a actiu/va DESMUNTADOR/A. Per això 
el meu llibre publicat es titula "DESMUNTAR LA SIDA"  (es pot baixar gratuïtament 
de la web de Cauac Editorial Nativa), i per això faig periòdicament -cada tercer dissabte 
a Barcelona, cada trimestre a Madrid... i allà on me'ls organitzin- els meus dos cursos 
de "Formació de DESMUNTADOR*S DE LA SIDA".  Al matí explico pas a pas 
com es va muntar la SIDA, i a la tarda responc amb dues dotzenes de propostes la 
pregunta Com desmuntar la SIDA?  
 
Aquest plantejament exigeix treure el "tema SIDA" del camp científic-mèdic (on el van 
situar i on, lamentablement, el segueixen situant els dissidents) per ubicar-lo en el 
camp jurídic-criminal o, millor, polític-jurídic-cr iminal.   
 
Em va ajudar enormement a fer aquest pas decisiu l'actuació de CLARK BAKER  i la 
seva OMSJ (Office of Medical and Scientific Justice), qui, pel que conec, és l'únic 
dissident que està a l'ofensiva, a l'atac (els altres dissidents estan a la defensiva). Des 
d'octubre de 2009 ha aconseguit fins ara que en 56 ocasions els tribunals -alguns, 
militars- dels EUA hagin hagut de deixar en llibertat a persones a les quals se'ls 
demanava desenes d'anys de presó per haver suposadament "contagiat" o "transmès" el 
suposat "VIH" a terceres persones. Adjunto un article sobre això: "Quina és la clau per 
acabar amb la SIDA?".  
 
Entès que la SIDA és un muntatge, el "tractament adequat de la SIDA" a escala 
personal és senzillíssim, infalible, instantani i gratuït: consisteix a apartar-se, sortir-se, 
escapar-se, alliberar-se de l'engranatge SIDA. Si algú ho fa conscientment i decidida, 
per aquesta persona s’haurà acabat de manera definitiva el problema SIDA. I també 
començaria a reduir-se el negoci "tractar la SIDA". Però disminuiria no només per als 
oficialistes i la seva doble quimioteràpia, sinó també per als dissidents i els seus sovint 
innecessaris antioxidants, vitamines, oligoelements, "remuntadors i enfortidors de les 
defenses", etc.  



 
Si les moltes persones atrapades per la gran bola de neu destructiva de la SIDA (moltes, 
encara que menys de les que oficialment ens diuen, doncs les xifres oficials de la SIDA 
està molt inflades ja que com més grans són les xifres afirmades, majors són la por a la 
població, els diners que aflueixen, el poder associat, les comissions corresponents, la 
carrera dels oficialistes, etc.) donessin aquest pas emancipador, la SIDA s'extingiria en 
breu temps.  
 
I només aproximadament el 15% de les seves ja ex víctimes presentarien problemes 
reals de salut (i vull subratllar que "això" anomenat SIDA NO és un problema de salut), 
ja que oficialment se sap però es silencia que al voltant del 85% de les persones 
etiquetades "seropositives" i no tractades, es mantenen asimptomàtiques. En efecte, 
resulta que, en contra de la imatge que s'ha imbuït en la societat, la gran majoria de 
persones que tenen la desgràcia de donar positiu al nyap anomenat "tests de la SIDA", 
és asimptomàtica. I malgrat l'impacte i les greus conseqüències que té l'etiquetatge com 
"seropositiu", un 85% dels etiquetats no tractats es manté asimptomàtic.  
 
És clar, els problemes reals de salut que tingui el 15% restant evolucionaran molt millor 
i molt més ràpid si, a més de deixar d'intoxicar amb les quimioteràpies oficials i altres 
tòxics, són tractats (ara sí: millor alternativament, de manera no agressiva) al marge de 
tota la història i de tota la histèria de la SIDA.  
 
Pel que fa a l'escala col·lectiva, el "tractament adequat de la SIDA"  és justament el 
que ja he assenyalat: desmantellar aquest muntatge criminal.  
 
Adjunto la present Convocatòria i també els programes detallats dels dos cursos de 
"Formació de DESMUNTADOR*S DE LA SIDA"  que impartiré el dissabte 15 de 
novembre al c/Cartagena, 230, 5è 1a:  
I) al matí explicaré pas a pas "COM ES VA MUNTAR LA SIDA?" , és a dir, com els 
CDC van anar construint al llarg de 14 anys (1981-1995) la maquinària destructiva 
SIDA,  
i II) a la tarda desenvoluparé "COM DESMUNTAR LA SIDA?"  per mitjà de dues 
dotzenes de propostes, nombre que s'ampliarà amb les iniciatives que surtin d'entre 
els/les propis/pròpies assistents.  
 
Tant de bo vulguis-i-puguis venir!  
 
I vull comunicar-te que qui fa els meus dos cursos de "Formació de 
DESMUNTADOR*S DE LA SIDA"  pot acudir sempre que vulgui els següents a 
refrescar, a aprofundir, a actualitzar, a entrenar-se, ...  
 
Si us plau, estudia críticament  
--- el material adjuntat  
--- les entrevistes de ràdio que em van fer Miguel Rix el dia 8 de gener d'aquest any i 
Pedro Riba el següent dia 18 (i també, encara que és sobretot sobre Plural-21 en general, 
la de Teresa Yusta diumenge 18 de maig a Ràdio Euskadi)  
--- i tot el que trobis.  
 
I una molt bona notícia és que l'importantíssim llibre "FEAR OF THE INVISIBLE" , 
de la veterana periodista JANINE ROBERTS , pot baixar-se traduït al castellà 



("MIEDO A LO INVISIBLE") , en PDF i gratuïtament, de l'interessant bloc 
SUPERANDO EL SIDA que porta el Dr. MANUEL GARRIDO . Aquí Janine va fer 
públics per primera vegada tres documents que demostren que el Dr. Gallo va fer frau 
científic en els quatre articles publicats per la revista Science el 4 de maig del 1984, 
textos que són oficialment considerats ni més ni menys que "els articles científics de 
referència originals que demostren que el VIH va ser aïllat i que és la causa de la 
SIDA". O sigui que tots i cadascun dels punts de la versió oficial VIH/SIDA no només 
són falsos sinó que, a més, es basen en un frau científic.  
 
Et suggereixo que preparis (millor per escrit) preguntes, crítiques, propostes..., per 
aprofitar millor dissabte i perquè tot*s avancem el màxim possible.  
 
Una altra bona notícia és que s'ha format un petit "Grup de Barcelona DESMUNTAR 
LA SIDA" (G-BCN-DS) . Tant de bo aviat es formin "Grups DESMUNTAR LA 
SIDA"  a Madrid i a moltes ciutats de tots els països!  
 
Una forta abraçada  
 
Lluís Botinas  
PD-1: Vull cridar la teva atenció sobre la frase que SEMPRE posem en les nostres 
activitats: NOTA: QUE NINGÚ DEIXI DE VENIR PER RAONS 
ECONÒMIQUES  
 
PD-2: Adjunto una importantíssima recapitulació (en anglès, sorry) de títols d'articles 
crítics (també en anglès) agrupats per temes i subtemes (segons criteris d'una de les 
diverses corrents de dissidents) feta pel Dr. Henry BAUER , que (per ara) es resisteix a 
donar el decisiu pas dissident a desmuntador... que és el que m'agradaria fessin els 
dissidents després de debatre i aclarir que la SIDA no és una malaltia sinó un muntatge. 
Una tercera bona notícia és que s'està actuant perquè al novembre aparegui la versió en 
castellà del també important llibre del Dr. Bauer "THE ORIGIN, PERSISTENCE 
AND FAILINGS OF HIV/AIDS THEORY"  ("ORIGEN, PERSISTÈNCIA I 
FRACÀS DE LA TEORIA VIH/SIDA").  Si vols, pots encarregar-me'l prèviament.  
 
PD-3: I una quarta bona notícia ("l'última, però no per això la menys important") és 
l'estudi publicat en aquest enllaç: http://hdl.handle.net/10609/31361 (també ho 
adjunto) on el bioinformàtic MIGUEL ROMERO  ha trobat que diverses seqüències de 
lletres genètiques (àcid nucleic) i d'aminoàcids (proteïnes) oficialment atribuïdes al 
suposat "VIH" com suposadament específiques, apareixen repetides, al 90 o més per 
cent, i desenes de vegades, en bases de dades públiques que contenen seqüenciacions no 
només de fongs i altres microbis sinó fins i tot de cromosomes de l'Homo Sapiens i 
d'ossos fòssils de l'Homo Sapiens Neanderthalensis... és a dir, ¡de l'Home de 
Neandertal! Cal acabar de calibrar l'abast que té aquesta troballa, però SEGUR QUE ÉS 
IMPORTANT i que pot tenir molt positives conseqüències cara a DESMUNTAR LA 
SIDA  
 
PD-4: Així mateix, adjunto uns cartellets a col·locar on es consideri adequat... i es 
pugui. 


