Commemoració del 30è Aniversari de Plural-21
Portem 30 anys tenint cura de la Vida en un planeta viu

Apliquem el que hem aprés
a desmuntar la Genocida ‘Operació Coronavirus’
i a instaurar la Nostra Nova·Antiga Forma de Vida”
al servei de tots els pobles, del 99% de la població mundial
Et convidem a actualitzar cada dia la web de l’aniversari perquè anirem afegint noves intervencions a:
català https://desmontandolapandemia.plural-21.org/
castellano https://desmontandolapandemia.plural-21.org/?lang=es
Cada activitat es farà en la llengua en que està escrita o anunciada

Es transmitirá on-line en directe, de forma gratuita pel nostre canal
https://www.twitch.tv/plural_21/
Divendres, 2 octubre

1990-2020: 30 anys tenint cura de la vida en un planeta viu. Trajectòria i testimonis
19:30-20:30: Lluís Botinas: Agraïments i breu Història dels 30 anys
Carme Soriano, la sòcia més antigua, autora del llibre ELISA mató a Ruth (trucada telefònica). José Luís Ruíz coordina el canal
twitch de Plural-21. Cristina Fenoy, dinamizadora de Plural-21. Josep Golanó, soci (Barcelona). Luis e Irene, socios (viven en
Castilla). Emilio Vázquez socio (desde Brasil). Patrick Quanten (metge belga). Christiane S. Meulemans, Presidenta de la
Fundación Meulemans, co-descubridora de la Endolinguística (grabación de 3 min). Persones presents.
Dissabte, 3 octubre (matì)

Entendre adequadament què està passant al món, i situar-hi l’Estado Español i en particular Catalunya
10-10:20: Lluís Botinas: “Fi de la Modernitat, inici d’un Nou Cicle Còsmic, fallida de l’Estado-Español” i llibertat de Catalunya: un esbós”
10:20-11: Jesús Gabriel Gutiérrez (astròleg, escriptor): “Una visió geopolítica segons l’Astrologia Mundial”
11-11:40: Pere Romero (sociòleg, professor jubilat): “Introducció a la situació geopolítica actual”
11:40-12: “Juan Armenio” (activista armenio; por confirmar): “Guerra entre Azerbaiyán y mi país”
12:15-14: Joan Carles Olmedillas (enginyer comunicacions) i Núria Marín (biòloga), col·laboradors de la Plataforma Stop 5G:
“Coses que no te han dicho del 5G”
Dissabte, 3 octubre (tarda)

Estem davant de la genocida Operació tapadora “Pandèmia de Coronavirus”? És qüestió de vida o mort?
16-16:45: Francesc Colet (activista climàtic): “Geoingenieria: ¿Y si la verdad fuera otra?” Telegram: GEOINGENIERIA BCN y Nuevo
Orden Mundial
16:30-17:15: Lluís Botinas: “Comprendre el que està passant des del punt de vista VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT” (veure
entrevista per Miguel Celades “Genocidio programado a la humanidad” https://www.youtube.com/watch?v=VWh3wqfR_3s )
Diumenge, 4 octubre (matì)

La censura mata. Mort a la censura i presó als censors!!!
10-10:30h. Lluís Botinas: “Com a mínim des de l’11-S del 2001, la realitat demostra que la democràcia és la negació de la llibertat
d'expressió i del dret de tothom a la informació”
10:30-11: Pedro Riba (periodista veterà; títol a concretar)
11-12h. Santi Royuela (físic, impulsor del canal Expediente Royuela) “1.136 assassinats documentats: una part de l’aparell de l’
‘Estado Español’ mata una mitjana de dues persones a la setmana durant 10 anys protegida -fins ara- per la resta de tot l’aparell”
12-14. Carme Huertas: “Ingeniería lingüística. Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la
fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social. Lenguaje y manipulación: el lenguaje de
terror del periodismo”
Diumenge, 4 octubre (tarda)

Existeix el nou virus SARS-CoV-2? Els tests que hi estan relacionats, ¿quina validesa tenen?
16-17:30: Jesús García Blanca: “Resumen de mis artículos respectivos en la revista DSalud
17:30-18:30: Javier Herráez (metge especialista oncologia, assessor NMG): “Visión general de un médico de la Operación
Pseudopandemia”
18.30: Conversació informal entre dues infermeres: Ester Burrel (investigadora independent) i Rita Prats (amb més 46 anys de
servei. Doctoranda en Antropologia)

Dilluns, 5 octubre

Els tests són un engany tecnològic, basat en un engany científic per tal de generar un engany social
19:30-20:30: Lluís Botinas: “Una tecnologia que hauria de ser de confirmació (i encara en un cert percentatge), convertida en una
ruleta russa que serveix: 1) donar falsa seguretat a la població terroritzada, i 2) estri de manipulació per part d’autoritats terroristes”
20:30: PROVISIONAL: Proyección del curso del Dr. Alfred Hässig (1921-1999, Catedrático de Inmunología de la Univ. de Berna,
asesor científico OMS y Consejo de Europa, y director “ad honorem” de la Cruz Roja Suiza y la Internacional. En 1997 por C.O.B.R.A.
Dimarts, 6 octubre

Existeix la nova malaltia COVID-19? Hi ha realment una pandèmia de COVID-19?
-Toni Cuspinera (advocat associació “Ensalut): “La 5G, el control de la població i la perpetuació al poder a costa de la salut pública”
19:45-20:15: María Jesús Clavera (metgessa, pediatre, epidemiòloga): “Les pandèmies reals que són silenciades: infertilitat,
avortaments involuntaris, autisme, malalties rares, ...”
20:15-21:15: Cristina Fenoy (veterinària, homeòpata, divulgadora de la NMG): “Los veterinarios están acostumbrados a tratar
epidemias pero no han sido ni siquiera consultados. Y nunca aplican confinamiento”
Dimecres, 7 octubre

Si existeix el nou SARS-CoV-2 i si existeix la nova COVID-19, ¿n’és la causa?
19:30: Jesús García Blanca: “¿Cumple el SARS-CoV-2 no ya los postulados de Koch sinó sus posteriores revisiones para virus?”
Dijous, 8 octubre

Existeix el contagi? Suposant que sí: com evitar bio-lògicament i sense riscos el contagi?
---Lluís Botinas (basant-me en Jon Rappoport https://nomorefakenews.com/ ): “L’absoluta impossibilitat de fer una vacuna realment
eficaç per la malaltia COVID-19 (fins i tot suposant que existeixin el suposat virus i la suposada malaltia)”
---evitar el (suposat) contagi: alcalinitzant; amb ionitzadors; amb ozonitzadors; ...
Divendres, 9 octubre

Si un nou virus causa una nova malaltia, la millor forma d’evitar-la és enfortir el terreny. Com enfortir-lo? – I
---Antonio Tagliati: “La base de la vida es el ritmo en el cuerpo y la respiración. Cuidando el ritmo se mantiene sano el cuerpo”
---Lluís Botinas: “Una dotzena de pràctiques i recursos gratuïts per estar tots més forts”
---Franju Serra (llicenciat en Ciències de l’Activitat Física, investigador en NMG): “Reforçar el terreny des de les 5 Lleis Biològiques”
Dissabte, 10 octubre (matì)

Si un nou virus causa una nova malaltia, la millor forma d’evitar-la és enfortir el terreny. Com enfortir-lo?– II
11-12: Daniel Igual (acupuntor): ”Visio de la plandemia i elements de protecció des de l’acupuntura i la Medicina Tradicional Xinesa”
12-13: Teresa Morera (ex-farmacéutica, naturópata): “La medicalització química sempre afebleix el terreny i reforça la malaltia”
---Teresa Ilari: (metgessa, resident a Nicaragua): “L’aigua de mar: el millor aliment, medicament ... i reforçant!”
---Fèlix Mora: “Alimentació: alguns consells senzills, pràctics i econòmics però importantíssims”
Dissabte, 10 octubre (tarda)

Suposant que hi hagi malalts d’aquesta suposada nova malaltia, ¿com tenir-ne cura? Hi ha tractaments notòxics, eficaços i econòmics?
Diumenge, 11 octubre (matì)

Com actuar per acabar amb aquesta “Operació coronavirus” i per establir la NOSTRA NOVA·ANTIGA
FORMA DE VIDA?
---Noelia Mudarra (advocada, especialista en Dret audiovisual i publicitari): “Operació coronavirus i els drets fonamentals en joc”
Diumenge, 11 octubre (tarda)

És l’hora dels Líders Naturals. Espai i veu a algunes de les moltes iniciatives i accions que s’estan
realitzant PER GUANYAR!!!
16-17: Lluís Botinas: “Els Líders Naturals del Poble hem de reemplaçar els actuals Líders Artificials que -amb l’única excepció de
Bielorússia- estan aplicant la genocida ‘Operació Coronavirus’”
---Testimoni (gravat) del bielorús Kubera (professor de ioga), un exiliat de consciència que defensa al President del que va haver de
fugir perquè protegeix al poble bielorús davant de la genocida ‘Operació Coronavirus’”
---participació de representants de diverses entitats que estan mobilitzant-se i fent propostes alternatives
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