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Peter Borger
Dr Molecular Biology

PB (Msc Biologie, PhD Medische Wetenschappen) is een

Nederlandse moleculair bioloog, wetenschappelijk schrijver &

Café Weltschmerz organiseert

samen met Voor Waarheid:

Summer Summit 2022 op 5, 6 en 7 augustus

Tijdens deze bijeenkomst hoort u het echte verhaal over covid19, de wereldwijde ontwikkelingen en de

Nieuwe Wereld Orde Initiatieven. Iedereen die geïnteresseerd is in ongecensureerde wetenschap,

echte verhalen gebaseerd op feiten en cijfers is welkom om deze speciale summit bij te wonen en mee

te praten.

De sprekers gedurende deze dagen zijn onder meer:

Pierre Capel, Richard Werner, Mads Palsvig, Ivor Cummings, Martin Haditsch, Pieter Borger en Theo

Schetters, Raisa Blommestein en Kees van der Pijl.

Kaartjes bemachtigt u via onderstaande link:

www.voorwaarheid.nu

Ben je donateur van en/of vrijwilliger bij Café Weltschmerz of Virus Waarheid? Stuur een mail

naar info@voorwaarheid.nl en ontvang een vorstelijke korting: 2 kaartjes voor de prijs van een.

Dat geldt voor de toegangsprijs van het congres, de catering moet apart geboekt worden.

Café Weltschmerz wil echter haar trouwste kijkers en supporters belonen en verloot maar liefst 5 (!)

kaartjes onder haar donateurs. Het enige dat je hier als donateur voor hoeft te doen is de volgende

vraag te beantwoorden: Wie zat(en) in de Boerenspecial aan tafel met Gideon van Meijeren?

Mail je antwoord naar webshop@weltschmerz.nl, uit de juiste antwoorden worden 5 winnaars

getrokken.

Nog geen donateur? Dit kan nog steeds. Klik op het plaatje onder de sprekers van de Summer

Summit 2022:
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auteur. Hij heeft voor meerdere wetenschappelijke instellingen

gewerkt, waaronder de Universiteit van Groningen

(Nederland), de Universiteit van Sydney (Australië), de

Universiteit van Bazel (Zwitserland), en de Universiteit van

Zurich (Zwitserland). Als expert in moleculair en genoom

biologie omtrent genexpressie en signaaltransductienetwerk,

heeft PB meer dan 70 artikelen gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, waaronder de

New England J. Medical Journal. PB werkt aan het niet-proteïne codering gedeelte van het

genoom en dit deel is betrokken bij het genereren van variatie in de gen regulerende

programmering. Hij is de hypothese aan het beoordelen dat transponeerbare elementen de

voorlopers zijn van retrovirussen . Hij is de auteur van de internationale bestseller “Darwin

Revisited or how to understand biology in the 21st century” en hij is een bestuurslid van de

ICLSS, een internationaal consortium van levenswetenschappen welke nauwgezet de

wetenschap achter de coronamaatregelen volgt.

Kees van der Pijl
Prof Dr Political Sciences

Dr. Kees van der Pijl (1947) heeft Rechten en Politieke

Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden in

Nederland. Hij was docent bij de Universiteit van Amsterdam

en vanaf 2000 professor Internationale Relaties aan de

Universiteit van Sussex in de UK. Toen hij in 2012 met

pensioen ging was hij departementshoofd, directeur van het

Centrum voor de Globale Politieke Economie, en

hoofdonderzoeker bij Leverhulme Zijn boeken zijn in het

Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Turks en Russisch verschenen, waaronder The

Making of an Atlantic Ruling Class(1984, nieuwe editie 2012), Transnational Classes and

International Relations (1998), en Global Rivalries from the Cold War to Iraq (2006). In 2008

kreeg hij de Deutscher Memorial Prijs voor het boek Nomads, Empires, States (2007, vol. I

of Modes of Foreign Relations and Political Economy, vols. II en III 2010 en 2014). 2014). Hij

fungeerde als redacteur voor meerdere collecties, waarvan het meest recent The Militarization

of the European Union (2021). Zijn laatste boek heet States of Emergency. Keeping the Global

Population in Check (2022), gebaseerd op het Nederlandse origineel, Pandemie van de

Angst (2021) welke is vertaald in meerdere talen, Hij werkt momenteel aan een boek over het

Oekraïne conflict, en verlengede versie van het boek Flight MH17, Ukraine and the New Cold

War (2018). Hij heeft afstand genomen van zijn emeritus-status in 2019 in protest tegen de

pogingen om zijn perspectief op de Israëlische rol in de 9/11 aanvallen te censureren.

Mads Palsvig (DK)
MSc Law & BSc Finance

Mads Palsvig is de partijleider van JFK21 (Earth freedom and

knowledge), wiens speerpunt het is om de banken te

hervormen, waardoor de waarde van geldcreatie ten goede

komt aan de bevolking in plaats van vooral ten goede komen

aan de multinationals en vastgoedinvesteerders.

Mads Palsvig heeft een achtergrond in het investeringswezen,

waar hij heeft gewerkt bij Credit Suisse First Boston en later

bij Barclays en Morgan Stanley. Na in 2002 interessante

boeken van Harrods tegen te zijn gekomen, begon een reis van verlichting welke het steeds

moeilijker maakte nog in het financiële systeem te werken. Voor Mads bleek de bankenwereld

steeds meer een door en door immorele constructie wiens uitoefening van macht complete

landen heeft vernietigd.

JFK21 is opgericht in 2016 en heeft een partij programma gebaseerd op uitgebreide
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systeemveranderingen zoals het afschaffen van de centrale bank regel, wat betekent dat

betalingsmiddelen door de overheid dienen te worden uitgegeven en dient vrij te zijn van rente.

Maar ook dat het belastingsysteem van Denemarken een flinke hervorming dient te ondergaan,

met daarbij een totale afschaffing van loonbelasting en vennootschapsbelasting, waarna het

inkomen van de overheid zal voortkomen vanuit een 1% fee op alle digitale betalingen. JFK21

zet zich in voor de decentralisatie van macht, het introduceren van criminele aansprakelijkheid

voor misdaden tegen de menselijkheid, het verlaten van de EU, alsmede het verbieden van

lobby organisaties en vrijhandelsverdragen. Naast het organisatie beleid, werkt de partij aan

problemen in de gezondheidssector, de landbouw en het milieu.

Willem Engel
MSc Pharmaceutical Sciences

Ik heb Biofarmaceutische Wetenschappen gestudeerd vanaf

1996-2001 (Leiden) en ben toen verder gegaan met een

Doctoraat in toegepaste nanotechnologie in enkelvoudige cel

analyse 2002-2008 (Enschede & Leiden). Na het indienen van

mijn proefschrift veranderde mijn leven radicaal, na een reis

rond de wereld heb ik de moeilijke beslissing gemaakt om

fulltime te gaan dansen aangezien dit meer mijn roeping was.

Dat eindigde abrupt toen C19 om de hoek kwam kijken en ik

werd toen teruggeroepen naar de frontlinie van de wetenschap. Sinds de start heb ik mijn leven

gecommitteerd aan het informeren van het publiek over de verdraaiing van de wetenschap en

de propaganda van de traditionele media. Dit door bijeenkomsten te organiseren, demonstraties

te organiseren, petities op te stellen, en bovenal door rechtszaken aan te spannen tegen de

Nederlandse staat over de maatregelen, de PCR-test, de injecties, eerlijke en transparante

informatie en mensenrechten in het algemeen.

Theo Schetters
Prof dr Veterinary Tropical Diseases

Theo Schetters heeft biologie bij de Universiteit van Utrecht in

Nederland gestudeerd. In 1980 was hij in dienst bij het

Departement van Immunologie en de Veterinaire Faculteit van

de Universiteit van Utrecht, waar hij heeft gewerkt aan de

antigene diversiteit van Trypanosoma parasieten. Van 1981

tot 1987 werkte hij bij het Departement van Cytologie en

Histologie bij de Universiteit van Nijmegen in Nederland waar

hij immuun ontvankelijkheid van muizen tegen de Plasmodium

berghei infectie heeft onderzocht. In 1986 heeft hij een doctoraat in Geneeskunde behaald bij

de Universiteit van Nijmegen in Nederland en ontving hij bezoekende wetenschapper award van

de Royal Society (London) om te werken aan malaria immunologie bij het National Institute for

Medical Research in Mill Hill, London (GB). Van 1988 tot 2014 heeft hij gewerkt bij Intervet

International (Boxmeer, Nederland) waar hij een vaccin tegen Coccidiose in kippen (Nobilis®

Cox ATM) en ook een vaccin tegen Babesia infecties in honden (Nobivac® Piro) heeft

ontwikkeld. Hij is de uitvinder van recombinant vaccines tegen Babesia divergentie en Babesia

Canis, en verbeterde de vaccine formule tegen de Rhipicephalus teek. Hij is de oprichter van

ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccines tegen protozoaire

infecties Hij heeft een Bijzonder Professor positie bij het Departement van Veterinaire Tropische

Ziektes, bij de Universiteit van Pretoria, Pretoria, South Africa. Hij is lid van de redactieraad van

Veterinaire Parasitologie (Elsevier Publishers) en van Parasitologie (Cambridge University

Press). Hij heeft meer dan 100 wetenschappelijke artikelen (waaronder hoofdstukken in boeken)

gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften.
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Ivor Cummins (IR)
MSc Biochemical Engineering

Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI PMP heeft zijn

Biochemische Techniek diploma in 1990 behaald. Hij heeft 25

jaar gespendeerd in zakelijk technische en management

posities. Zijn carrière specialiteit was het leiden van grote

wereldwijde teams in complexe probleemoplossende

activiteiten. Zij unieke kwaliteit is het snel oplossen van

complexe multifactoriële problemen, door daarbij alle facetten

van wetenschap en technologie erbij te betrekken – er is geen

veld waarin hij geen snelle succesvolle oplossing heeft kunnen integreren.

Sinds 2012 heeft Ivor intensief de oorzaak van Moderne Chronische Ziekte onderzocht. Een

bijzondere focus is cardiovasculair ziektes, diabetes en obesitas geweest. Hij deelt zijn

onderzoek inzichten op publieke spreker evenementen over heel de wereld, waar hij de

belangrijke nutritionele en levensstijlinterventies voor een goede gezondheid en persoonlijke

productiviteit deelt. Hij heeft gepresenteerd over de hoofdoorzaak van hartziektes op de British

Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) in London. Hij heeft ook

met Ierse professors van medicijnen op een podium gedebatteerd bij de jaarlijkse conferentie

van de Irish National Institute of Preventative Cardiology (NIPC). Over het laatste decennium

heeft hij publiek over de hele wereld geboeid – in de VS, VK, Estland, Israël, Zwitserland,

Duitsland etc. Sinds maart 2020 heeft Ivor zijn probleemoplossende, analytische en

biochemische expertise ingezet voor diepe en openbarende analyses over de Covid19

pandemische situatie.

Pierre Capel
Prof Dr Experimental Immunology

Pierre Capel is Emeritus Professor Experimentele

Geneeskunde, en is gepassioneerd over wetenschap. Hij wil

zijn kennis graag beschikbaar stellen voor het grote publiek.

Zijn onderzoek is vooral gericht op fundamentele

immunologische mechanismen, alsmede praktische

ontwikkeling van nieuwe vormen van kanker-immuuntherapie.

Hij heeft ook veel ervaring op het gebied van vaccin

ontwikkeling en genetische modificatie, wat hem in staat stelt

om de huidige Covid situatie op wetenschappelijke basis te analyseren.

Raisa Blommenstein
Mr Dr Law & Philosophy

Raisa Blommestijn (1994) is een rechtsfilosoof, publicist en

politiek commentator. Ze heeft zowel Rechten als Filosofie

gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. In april 2022 heeft

ze succesvol haar Proefschrift verdedigd over de Weimar

Republiek, de val van democratie en zijn verval naar

totalitarisme (“De geest van Weimar. Een democratie in

crisis”). Ze heeft gepubliceerd over meerdere onderwerpen,

o.a. vrijheid van meningsuiting, democratische theorie,

totalitarisme, de Europese Unie en politieke correctheid. Tijdens de corona crisis heeft ze

bijgedragen aan meerdere rechtszaken aangespannen om fundamentele rechten te handhaven.

Niek Rogger
MD & MA philosophy
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Ik heb filosofie en sociologie gestudeerd bij de Universiteit van

Luzern, Zwitserland, waar ik ben afgestudeerd met een

proefschrift over de fenomenologie van Edmund Husserl.

Na het afronden van deze studie heb ik in München

geneeskunde gestudeerd. Mijn basisinteresse in onderzoek bij

verschillende departementen (München, Zürich, Leiden) was

het combineren van natuurlijke en conventionele

geneeskunde.

In de klinische praktijk focus ik op algemene zorg met een

vooruitziende blik. De bekrompenheid van de training voor algemeen arts heeft uiteindelijk mijn

carriere als algemeen arts beindigd. Ik heb me aangesloten bij een groep artsen wie covid

behandelen en ben zo langzamerhand in een wereld van mensen die echt om elkaar geven

terecht gekomen! Het is hier, waar mijn hart wilt dat ik ben.

k heb een kleine artsenpraktijk in algemene geneeskunde, waar vooral auriculotherapie,

antroposofie, fytotherapie en functionele geneeskunde worden toegepast.

Drs. A. H van Walraven
MD & Occupational Physician

Drs. Drs. A.H van Walraven is geregistreerd Bedrijfsarts en 48

jaar oud. in 1992 startte hij zijn studie Geneeskunde en in

2003 deed hij zijn artsexamen. Hij is werkzaam geweest in de

volgende vakgebieden van 2004-2014:

Psychiatrie, chirurgie, huisartsgeneeskunde, spoedeisende

hulp, sportgeneeskunde, alarmcentrale arts ANWB.

Van Walraven is nu 3 jaar geregistreerd Bedrijfsarts.

(specialisatie afgerond) en is ZZP bedrijfsarts sinds

01-04-2021. (www.bedrijfsartstotaal.nl) Hiernaast is hij Vice voorzitter NTG (Nederlands

Teleartsen Genootschap) sinds januari 2022.

Professor Richard A. Werner (DE)
Prof Dr Economy

Richard heeft gewerkt voor Deutsche Bank als chief

economist voor Jardine Fleming Seucrities (Asia) Ltd.,

Shimomura Genoot bij de Development Bank of Japan in

Tokyo, en was een Europese Commissie Doctoraat Genoot bij

de University of Oxford. Richard heeft een investeringen

advies bedrijf opgericht en adviseert top institutionele investeerders wereldwijd sinds 1998. Hij

werd ook een Senior Consultant bij de Asian Development Bank, waarbij hij de Thaise overheid

heeft geadviseerd in 1999 bij het beëindigen van hun IMF programma. Van 2000 tot 2003 was

Richard lid van de Asset Allocation Committe van TelWel, een 6.2 miljard dollar bedrijven

pensioen fonds van de Nippon Telephone and Telegraph Communications Group. In 2006 werd

Richard Senior Managing Director en Senior Portfolio Manager bij Bear Stearns Asset

Management Ltd., waarbij de Bear Sterans Global Aplha Fund in London werd opgericht. Voor

meer dan een decennium was Richard een actief lid van de ECB Shadow Council, en sinds

2010 was hij betrokken bij het plannen en opstarten van gemeenschapsbanken in GB en

andere laden.

Paul de Hert (BE)
Prof Dr Privacy & Technology and Criminal Law

Paul de Hert is een volwaardige professor en codirecteur van
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de Fundamental Rights Research Centre (FRC) bij de Vrije

Universiteit Brussel (VUB), België, en assistent professor bij

de Tilburg Universiteit (TILT), Nederland. Gedurende zijn

carrière, heeft de Hert uitgebreid geschreven of privacy en

technologie, mensenrechten en strafrecht. Een

mensenrechten benadering gecombineerd met zorg voor

theorie is de gemeenschappelijk noemer voor al zijn werk.

Martin Haditsch (AT)
Prof MD Dr Microbiology

Martin Haditsch werkt momenteel bij de TravelMedCenter

Leonding (goedgekeurd gele koorts vaccinatie centrum) en

het departement van microbiologie bij Labor Hannover MVZ

GmbH. Huidige velden van interesse zijn reizen en tropische

geneeskunde en infectueuze ziektes in het algemeen, door

teken gedragen encefalitis, bacteriële en parasitologische

ziektes in detail. Hij geeft regelmatig les in reisgeneeskunde

en vaccinatie in Oostenrijk en Duitsland, en geeft ongeveer 50

presentaties per jaar. Hij heeft meer dan 900 lessen gegeven op alle continenten behalve

Zuid-Amerika en Antarctica.
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Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:

NL23 TRIO 0390 4379 13

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

Ja, ik help!

De impact van Café Weltschmerz

Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt

over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan

bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz

Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest
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