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Cidadão alemão, nascido em Honduras em 1965; reside permanentemente na Itália. É diácono
acadêmico e presidente da Junta Diretora da Salesians University; professor universitário permanente; cientista credenciado e escritor tradutor multilíngue.
Em 1989 terminou a sua formação e pós-graduação em Ciência da Computação, logo após fundou a sua primeira Escola de TI dirigida a Automação de Escritórios. Fez várias especializações
em diferentes países o que lhe permitiu dedicar-se a docência e à investigação científica desde
o âmbito da empresa privada. Mais tarde, cursou Direito e Ciências Políticas na Universidade
Nacional do Panamá; Agora, residindo na Italia, está estudando para o Doutorado em Teologia
no Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari annessi alla Pontificia Facoltà Teologica de la
Sardegna.
Ao longo de todos esses anos, proferiu e recebeu Seminários, Conferências, cursos extracurriculares e Cátedras de vários tipos e especializações ; Também colocou em andamento diversos projetos relacionados ao Humanismo Solidário, Segurança Alimentar , Acesso à Educação, Informática Jurídica, Inovação Sócio-Ecológica; Relações Político-Comerciais com a China; e a Ecesis.
Possui patentes de invenção e diversas publicações entre livros, revistas e jornais digitais. De sua
autoria, merecem destaque os sistemas de consulta jurídica JURE ©, LEX © e IndexLegum ©;

o sistema de compilação sistemática e progressiva da legislação latino-americana “Redplan Siglo 21”, instalado no Parlamento Latino-Americano, de São Paulo, e na Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, Brasília, desde 1999; as plataformas de “Parlamento
Virtual” instaladas no Senado da República do México, no Congresso Nacional de Honduras e no Congresso da República do Peru,
desde 1998; a revista “PulsoLatino” e o jornal “Buenos Días Hamburgo”, em alemão e espanhol, com o objetivo de promover a cultura
e divulgar informações sobre assistência social à comunidade de imigrantes latino-americanos radicada em Hamburgo, Alemanha.
Tem exercido voluntariado humanitário e de Direitos Humanos, continuamente, por 35 anos; enfocado em populações em estado de
vulnerabilidade, as que vivem em áreas impactadas pelas mudanças climáticas, mobilidade humana, os indocumentados ou emigrantes, e, em comunidades especiais, tais como: “Comunidades indígenas Guna Yala que habitam a selva de Chagres (Panamá); os grupos
especiais na região de Darien (Panamá), na fronteira com a Colômbia; e as comunidades “garífunas” radicadas no Panamá ”. Foi assessor e instrutor de Direitos Humanos para a Polícia Nacional e de organizações LGBTI no Panamá.
Foi membro y diretor de diversas organizações sociais, sindicais e privadas. Foi presidente da Lupo Societas Ius Romanum da Faculdade
de Direito da Universidade do Panamá e da Fundação Acadêmica Iustao. É sócio fundador do escritório de advocacia AKT & Partners.
Foi membro do Corpo Diplomático credenciado no Panamá de 2013 a 2019.
Na área política, foi candidato ao Parlamento de Hamburgo Alemanha, como integrante da lista de deputados do partido Die Linke nas
eleições de 2011; Delegado Legislativo Permanente em representação da Presidência do Congresso Nacional de Honduras perante o
Parlamento Latino-Americano, e perante o Foro de Presidentes dos Poderes Legislativos da América Central, para coordenar a elaboração das leis-modelo necessárias ao processo de homologação dos critérios educacionais e tecnológicos da América Central e presidente
da Assembléia Parlamentar Sino-Latino-Americana SINOLAT Pequim 2016-2017.
Na Junta Diretora da Salesians University, coordenou as equipes multidisciplinares encarregadas do credenciamento, fundação e gestão
de vários Institutos da Alma Matter: Câmara de Comercio Internacional de Café, o Instituto Balzac; IAMI, Iberoamerican Mediation
Institute; HDI Human Development Institut, Stella Maris Institute, Escola Bartolomeo Garelli; AICS-Aeroponics Innovation Center of
Sardegna ; GRETA Global Research of Ecesis & Techno-Environmental Academe; Projeto EDEN.
Seus idiomas são: Espanhol e Inglês. Compreende bem Alemão, Italiano e Português. Academicamente, tem conhecimentos básicos
do chinês simplificado.
Casado com uma brasileira tem 9 filhos (6 meninos e 3 meninas). Como Salesiano Cooperador, desde 1988, tem servido com devoção
a tarefa educativa no estilo de Don Bosco - experiência espiritual e educativa, que se fundamenta na razão, a religião e o amor, promovendo o Humanismo Solidário e o diálogo baseado na ciência e na razão.
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