Forskningscenter for Livskvalitet, København (vært),
OOC – Organizationen til OPlysning om Corona Virus COVID-19 (sponsor) &
DFF – Danmarks Frie Fjernsyn (Denmark’s Free Television) (distributør)
Inviterer dig til

Første Internationale Konference om COVID-19
– Farer, Lockdowns, Vacciner & Forebyggelse

ONLINE OG NYTORV, KØBENHAVNS GAMLE BY,
17. MAJ 2021 - 9.30-13.30 (UCT + 2) OG
18. MAJ 2021 - 10.00-15.00 (UCT + 2)

17. maj 9:30 - 13:30
1.
2.
3.
4.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi og Dr. Søren Ventegodt: COVID-19 Pandemien
Prof. Dr. Ulrike Kämmerer: Virussen og testen
Prof. Dr. Harald Walach og Prof. Dr. Christof Kuhbandner:
De forebyggende foranstaltninger
Prof. Dr. Martin Haditsch: Principper for vaccination

18. maj 10:00 - 15:00
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Wolfgang Wodarg: Meningsfuld versus meningsløs vaccination
Prof. Dr. Dolores Cahill: Farer på kort og lang sigt ved COVID-vaccination
Dr. Mike Yeadon og professor Dr. Andreas Sönnichsen: Etik inden for
medicinsk og farmaceutisk videnskab
Dr. Wolfgang Wodarg og Dr. Søren Ventegodt: Det store billede
Dr. Reiner Fuellmich og Dr. Renate Holzeisen: Juridiske midler til at
beskytte befolkningen

(deltagelse I konferencen sker personligt eller by proxy således at andre fortæller om den
pågældende forskers arbejde)
Hver præsentation vil blive modereret af professor Dr. Med Sucharit Bhakdi
Gratis onlinekonference - stream den fra www.denmarksfree.tv / www.danmarksfriefjernsyn
De ni præsentationer optages og sendes internationalt af DFF (Danmarks Frie Fjernsyn) - www.DenmarksFree.TV / www.DanmarksFrieFjernsyn.dk. DFF udsender konferencen og alle dele heraf i film,
tv-præsentationer, radioprogrammer mm.
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Formålet med konferencen
Denne gratis onlinekonference giver dig svaret på
disse brændende spørgsmål:
Er corona pandemien virkelig – er den farlig – og er
den stadigt pågående?
Er de forebyggende foranstaltninger, der er vedtaget
af de fleste landes regeringer, herunder vaccinationsprogrammer, produktive eller kontraproduktive i
forhold til befolkningernes sundhed, lykke og trivsel?
Hvad fortæller ærlig videnskab os om SarsCov-2
og COVID-19 vedrørende:
Faren - er der en reel koronapandemi, eller er faren
blevet overvurderet?
Lockdowns osv. - er de politiske handlinger relateret
til koronapandemien retfærdiggjort af videnskaben?
COVID-19 eksperimentelle vacciner og genterapier er de rationelle? Er de sikre? Kan de virke?
For hvem vil konferencen være af interesse
Konferencen henvender sig til læger, sundhedspersonale, videnskabsmænd, politikere, pædagoger, jurister, offentlige myndigheder, medierne og offentligheden.
Fysisk deltagelse gratis er også mulig på Nytorv,
hvor vi har ansøgt om anerkendelse af denne konference som “meningsdannende forsamling”.
Online deltagelse sker ved streaming fra www.danmarksfriefjernsyn.dk og en række andre platforme,
der annonceres fra side www.DanmarksFrieFjernsyn.dk.
Kontakt
Til medierne: for mere information ring 0045
2066766 eller send os en e-mail til info@denmarksfriefjernsyn.dk.
For kontakt til arrangørerne, skriv til ventegodt@livskvalitet.org

Om konference koordinator, professor Dr. Med
Sucharit Bhakdi
Sucharit Bhakdi er medicinsk mikrobiolog, og
har gjort store videnskabelige opdagelser
inden for immunologi,
infektionssygdomme,
cellebiologi og hjerte-kar-sygdomme.
Bhakdi blev født i Washington, DC og studerede medicin ved universitetet i Bonn i Tyskland, hvorfra han
modtog sin doktorgrad i 1970. Han var postdoktoral
forsker ved Max Planck Institute for Immunobiology
and Epigenetics i Freiburg fra 1972 til 1976 og ved
Protein Laboratoriet i København fra 1976 til 1977.
Han kom til Institut for Medicinsk Mikrobiologi ved
Giessen Universitet i 1977 og blev udnævnt til lektor i
1982. Han blev udnævnt til formand for Institut for
Medicinsk Mikrobiologi og Hygiejne ved University of
Mainz i 1990, en stilling han havde indtil sin pensionering i 2012.
Sucharit Bhakdi har offentliggjort over tre hundrede
videnskabelige peer-reviewede artikler inden for immunologi, bakteriologi, virologi og parasitologi, hvilke
er blevet citeret over 20.000 gange, og for hvilke han
har modtaget adskillige priser og fortjenstordenen
for Rheinland-Pfalz.
Sucharit Bhakdi er medforfatter til bogen “Corona,
Falsk alarm? Fakta og tal.” som han har skrevet sammen med sin hustru Karina Reiss. Den originale bog
“Corona - Fehlalarm?” blev udgivet på tysk af Goldegg Verlag i 2020 og er blevet oversat til 10 sprog.
Bogen lå på toppen af den tyske bestsellerliste i 15
uger i træk. Forfatternes opfølgningsbog “Corona
Unmasked” udkom i begyndelsen af m
 aj 2021 og er
allerede på toppen af bestsellerlisten i Tyskland.
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Organizing Committee
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Tyskland
(formand for Organizing Committee)
Direktør Dr. Søren Ventegodt, Danmark
Prof. Dr. Niels Jørgen Andersen, Norge
Professor Dr. Joav Merrick, Israel
Prof. Dr. Dolores Cahill, Storbritannien
OOCs videnskabelige komité
Professor Dr. Sucharit Bhakdi
Dr. Leonard Coldwell
Dr. med. Peer Eifler
Professor Dr. Pietro Vernazza
Professor Dr. Stefan W. Hockertz
Prof. Dr. Jay Bhattacharya
Dr. Søren Ventegodt
Vært
Forskningscenter for Livskvalitet, København
Danmark
Speakers (in order of appearance):
Professor Dr Med Sucharit Bhakdi
Professor emeritus og tidligere formand, Institut for
Medicinsk Mikrobiologi og Hygiejne, University of
Mainz.
Direktør Dr Søren Ventegodt
Læge, europæisk kandidatgrad i komplementær,
psykosocial og integrativ medicin, forsker i holistisk
medicin og livskvalitet.
Prof. Dr. Ulrike Kämmerer
Molekylærbiolog og immunolog, University of
Würzburg.

Prof. Dr. Harald Walach
Professor ved det medicinske universitet i Poznan,
Polen og ved det medicinske fakultet ved universitetet Witten-Herdecke, Tyskland.
Prof. Dr. Christof Kuhbandner
Professor i psykologi, University of Regensburg,
Professor Dr. Martin Haditsch
Professor i medicinsk mikrobiologi og virologi, TravelMedCenter Leonding og Institut for Mikrobiologi
ved Labor Hannover MVZ GmbH.
Dr. Wolfgang Wodarg
Intern mediciner og lungelæge, socialmedicinsk
specialist, lægelig ekspert i hygiejne- og miljømedicin og tidligere chef for sundhedsafdelingen i
Flensborg.
Professor Dr. Dolores Cahill
Professor i translationel videnskab, specialist i molekylærbiologi, bioteknologi og klinisk immunologi, University College Dublin.
Dr. Mike Yeadon
Tidligere vicepræsident og chefforsker for allergi og
luftvejssygdomme, Pfizer
Professor Dr. Andreas Sönnichsen
Professor i almen praksis og familiemedicin
Dr. Reiner Fuellmich
Advokat og tidligere professor og lektor ved universiteter i Tyskland og Estland.
Dr. Renate Holzeisen
Advokat og økonom, Sydtyrol

(deltagelse I konferencen sker personligt eller by proxy således at andre fortæller om den
pågældende forskers arbejde)
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Denne konference vil søge at besvare vigtige spørgsmål
vedrørende COVID-19 og SARS-CoV-2 vira
1. Vi gennemgår den videnskabelige
dokumentation for:
a)… at SARS-CoV-2-virus findes og kan forårsage
sygdommen COVID 19
b)… at gensekvensen for SARS-CoV-2-virus er kendt
c)… at de begivenheder, der ligger til grund for viral
invasion, er kendt
d)…at PCR-testen giver pålidelig dokumentation for
diagnosen ”virusinfektion”, dvs. er diagnostisk bevis
for at aktiv virus forekommer
2. Vi gennemgår den videnskabelige
dokumentation for:
a)… at COVID-19 er en veldefineret ny sygdom
b)… at asymptomatiske inficerede individer ofte
spreder sygdommen
c) ... at COVID-19 er farligere end influenza (influenza
virus)
d)… at overdreven dødelighed set i visse lande med
sikkerhed skyldes virussen, og ikke den livsundertrykkende ”statskorona” altså de politiske midler til
at forebygge corona infektion.
3. Vi gennemgår den videnskabelige
dokumentation for:
a)… at lockdown-foranstaltninger…
b) ... at begrænsning af social interaktion…
c) ... at obligatorisk bug af mundbind…

…er vigtige for at forhindre spredning af virus og
ikke udgør nogen væsentlig fare for vores børn og
for samfundet.

4. Vi gennemgår den videnskabelige
dokumentation for:
a)… at vores immunsystem ikke genkender den nye
virus, så vi har brug for vaccination for at opnå beskyttelse
b)… at antistoffer mod virussen giver os beskyttelse
c) ... at de nye genbaserede vacciner har vist sig at
være effektive og sikre
d)… at bekymringer vedrørende alvorlige og dødelige bivirkninger forårsaget af vaccinerne er ubegrundede
f)… at vaccination af størstedelen af verdens befolkning skal forsøges
g)…at vaccination mod nye virus varianter skal udføres rutinemæssigt i fremtiden
h)…at kontrolforanstaltninger skal gennemføres,
herunder indføring af corona pas (digitale ”grønne
certifikater”).

Den afsluttende session vil behandle juridiske midler, hvorigennem befolkningen kan genvinde suverænitet i et demokratisk samfund.
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Doner venligst til OOC og DFF,
som sponsorerer og udsender konferencen

Støt OOC og DFF - doner venligst til OOC’s og DFF’s godkendte
indsamlinger, der støtter disse organisationers arbejde generelt:

Støt landsindsamlingerne til fordel for hhv. OOCs og DFFs
generelle arbejde, godkendt af Indsamlingsnævnet:

OOC - Organisationen til Oplysning om Corona
Organisationen for information om Corona-virus COVID-19.
CVR-nummer: 41359870

OOC - Paypal

OOC - Mobilepay

DFF - Paypal

DFF - Mobilepay

Kontonummer Reg 9570 nr. 13017522
Mobilepay 858420

OOC’s IBAN: SE421200000009570013017522
BIC (SWIFT-adresse) DABASESX

DANMARKS FRIE FJERNSYN, DFF
www.DanmarksFrieFjernsyn.dk / www.denmarksfree.tv
CVR: 41996196
Kontonummer Reg 9570 nr. 13196710
Mobilepay 434193

DFF’s IBAN: SE421200000009570013196710
BIC (SWIFT): DABASESX

OBS: Skriv “Donation / dit navn”
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