
Drs. John Consemulder:  

‘De Grote Griep Greep’ en nieuw The Human Condition Tv-kanaal 

 

Ik vond interessante informatie over griep in een boekje uit 1994, die mogelijk zeer 
relevant kan zijn in relatie tot de overmatige maatregelen die nu wereldwijd worden 
genomen ‘in de strijd tegen’ het Coronavirus.  Ik heb het over het boek 'In de 
Greep van de Griep: wetenswaardigheden over een venijnig virus' van de auteur 
René Steenhorst (medisch journalist van de Telegraaf destijds, hij werkt nu 
kennelijk voor Trouw ).  

 

Het boek leest als een groot propaganda huzarenstuk voor de regelgevingssinstanties 
en de farmaceutische industrie (en de vaccinindustrie), dus veel waarheden zullen 
we hier niet vinden (en ook geen leefstijl gerelateerde, voeding gerelateerde en 
natuurlijke geneeswijzen adviezen, laat staan iets over intraveneus hoog gedoseerd 
gebruik van bijvoorbeeld vitamine C...) Later werd mijn vermoeden enigszins 
bevestigd, want het overduidelijk gesponsorde boek komt van ...(Philips) Solvay 
Duphar Nederland BV! Jawel, het ernstig milieu- en leven vervuilende (en 
gifwolken en kanker creërende) farmaceutisch-chemisch bedrijf dat groot is 
geworden met pesticiden, ontbladeringsmiddelen (denk aan Agent Orange van 
Monsanto en Vietnamoorlog?), landbouwgif en farmaceutisch gif. Ook weer helder! 

Toch zijn er een altijd interessante opmerkingen, die in een ander daglicht bezien 
heel waardevol kunnen zijn voor de observaties bij de Coronacrisis als het om 
besmetting gaat… 
 

Uit de Curricula vitae van de geadviseerde 'experts' blijkt dat de ene adviseur 
bestuursfuncties bekleed bij de Gezondheidsraad (weet u de omkooppoging nog 
aan het adres van arts dr Hans Moolenburgh vanuit de Gezondheidsraad na eerdere 
bedreigingen aan zijn adres tijdens zijn anti-fluoriderings periode!?), voorzitter van 
de Nederlandse Influenza Stichting (had vaccinatieverkoper Ab Osterhaus ook niet 
iets te maken met die Gezondheidsraad en die stichting overigens? 
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/ab-osterhaus-leugens-en-de-spaanse-
griep/) . En zagen we Ted van Essen van precies van dezelfde Nederlandse Influenza 
Stichting ook al niet verschijnen als 'adviseur' over de Coronacris? Dezelfde man 
die 'buttons na griepprik' als haast Nazi-praktijken (Davidster, iemand?) wilde 
invoeren (zie: https://www.telegraaf.nl/nieuws/464805393/button-na-griepprik-is-
respectloos)?  
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Elders lees ik: "Influenzavaccinatie krijgt het karakter van een programma. De 
Nederlandse Influenza Stichting (NIS) geeft actief voorlichting aan de 
risicogroepen. Dit gebeurt met Postbus 51-spots. VWS en de industrie financieren 
de voorlichting. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) steunen deze 
campagne.") Ook weer helder. De andere geraadpleegde expert zit in het bestuur 
van (wie was ook alweer de voorzitter van) ESWI! Ja Osterhaus inderdaad. Deze 
heer is verbonden aan andere in belangen verstrengelde clubs. Ook weer helder. 
Een derde adviseur is hoofd van de groep Collectieve Preventie bij het ministerie 
van Welzijn, gezondheid en cultuur. Nog helderder. De spelers veranderen, maar 
het spel blijft hetzelfde? Goed, dat was dat, kunnen we nu over naar wat relevante 
informatie met betrekking tot griep besmetting! 
 

Allereerst een belangrijke (en juiste, alleen niet volledige, want vergeet de 
afwezigheid van goede sanitaire voorzieningen niet en afwezigheid van gezonde 
voeding en hygiëne onder andere ook niet) constatering op pag. 41 - met een 
vergelijking tussen de grieppandemie van 1889 en de vaak aangehaalde miljoenen 
doden door de Spaanse griep uit 1918: : "Allereerst was er toen geen wereldoorlog 
die gepaard ging met verplaatsing van mensenmassa's en met een vaak verminderde 
lichamelijke weerstand bij soldaten: zij moesten onder barre omstandigheden in de 
loopgraven leven. In dit verband zij opgemerkt dat het niet zozeer het griepvirus 
was dat de slachtoffers doodde, maar secundaire infecties met kwaadaardige 
bacteriën, zoals streptococcen, die hun kans kregen in door griep verzwakte 
patiënten. “Men zou meer kunnen spreken over de Amerikaanse griep (ik zou 
willen zeggen leger-griep want hoe vaak breekt juist binnen het militaire apparaat – 
de meest gevaccineerde groep ter wereld vermoedelijk - daar niet een infectieziekte 
uit, al dan niet vanwege  biologische oorlogsvoering of vanuit een natuurlijke 
oorsprong).  

 

Zien we de interessante vergelijking met de Coronagriep!? Het gaat om de 
VATBAARHEID, en dus de epi-genetische factoren zoals ik al jaren aantoon (naast 
de foutieve 'microbetheorie' en andere incorrecte zaken) ...de levensstijl, de 
voeding, de sanitaire voorzieningen, de hygiëne, de sociale en woon/werk 
omstandigheden, afwezigheid van armoede en oorlog.. Net zoals keer op keer in het 
verleden is gebleken dat bij massavaccinatie programma's juist de gebieden en 
populatie die niet gevaccineerd was...maar wel aan al die preventieve maatregelen 
had gewerkt...er juist geen epidemie uitbrak, maar juist wel bij de massaal 
gevaccineerde populatie! Op pagina 64 behandelt men of we weer miljoenen doden 



kunnen verwachten, zoals kennelijk bij de Spaanse griep het geval zou zijn geweest: 
"Nee deze sterfte zal zich nu zeker niet voordoen. En waarom niet? Onder meer 
omdat de wereldbevolking nu de beschikking heeft over antibiotica". Juist, los van 
de bacteriële gedaanteverwisselingen en de fascinerende toenemende immuniteit 
tegen antibiotica (resistentie probleem) geeft dit wel aan, dat de situatie tijdens de 
Spaanse griep absoluut niet te vergelijken is met de situatie van nu (tenzij we 
midden in een biologische oorlogsvoering zitten?)... 

Daarentegen is dit ook veelzeggend voor de onjuiste testen en sterftecijfers, waar we 
inmiddels wat over vernemen, waar mensen gelabeld en geclassificeerd worden als 
Corona slachtoffers, terwijl ze waarschijnlijk zijn gestorven aan juist die 'secundaire 
infecties' en complicaties (los van hoe oud, ziek en zwak ze mogelijk al waren). Pagina 
65: "Vroeger is vastgesteld dat zestig tot zeventig procent van de slachtoffers tijdens 
een grote griepepidemie stierf aan de secundaire superinfectie met de 
'staphylococcus aureus', dezelfde bacterie die tegenwoordig veel ziekenhuisdirecties 
hoofdbrekens bezorgt omdat zij op verpleegafdelingen en intensive care-units zo kan 
gaan woekeren dat er gezondheidsrisico’s voor patiënten optreden"....  

 

Op pagina 44 lezen we: "Later bleek echter dat in dezelfde periode reeds een om 
militaire redenen geheim gehouden epidemische uitbreiding geconstateerd was op de 
legerfronten...". Wat voor oorsprong heet het Coronavirus en hoe weten wij wat 
ons dan onthouden wordt of juist voorgelogen wordt? 
Pagina 45: "De Rouw, de angst voor elkaar". Na een heel angstscenario volgt de 
tekst: "de burgers waren bang voor elkaar geworden". Is dit een beproefde methode 
om bepaalde zaken anders voor te stellen en tijdens een lock-down haast militair er 
door heen te drukken, nu de ANGST regeert? 

Op pagina 69 'ziekte der sterren'… Zie hier de kosmische...bron van epidemieën. 
Hier kom ik in de nabije toekomst nog op terug, de bio-elektromagnetische, 
electra-genetische, epi-genetische, gravito-biologische en het cyclische karakter van 
epidemieën… 

 
Pagina 70: "Een andere omschrijving van influenza is 'invloed van slechte lucht'". 
Wuhan, iemand? Biologische oorlogsvoering lab Wuhan, iemand? Uit de grond 
gestampt ziekenhuis met versterkte ramen gelijkend een gevangenis in Wuhan, 
iemand? Uitgerold 5G in Wuhan, iemand? Geo-engineering (en ‘griepachtige’ 
verschijnselen, iemand?). Je hebt slechte lucht, en je hebt slechte lucht... 
Pagina 77, eerst een leuke verhandeling over kou en tocht bij griep. "Conclusie: van 
kou alleen word je niet ziek. ook niet van tocht..." 



Pagina 78 en 79 (en nu wordt het interessant!): "Maar alweer, iemand die een 
beetje griep heeft is beslist niet in staat alle passagiers van een tram te besmetten, 
tenzij hij deze stuk voor stuk in het gelaat hoest of niest"... Pardon? Alle 
'intelligente' lock-downs zijn niet alleen enorm mensenrechten beperkend, vrijheid 
ontnemend, maar vooral zinloos en en overbodig dus!? 
Lees mee: “Sinds de jaren vijftig zijn allerlei experimenten uitgevoerd om na te gaan 
hoe een verkoudheidsvirus van de een bij de ander terecht komt. En waarom de een 
wel ziek wordt en de ander niet. Er is daartoe zelfs kleurstof gebruikt. in de neuzen 
van de snotteraars werd een beetje gekleurd poeder gebruikt. En wat bleek? Binnen 
de kortste keren hadden zij zichzelf en alles wat zij vastpakten besmet. Vervolgens 
lieten onderzoekers snotterende kinderenkaart spelen. De inmiddels smoezelige 
speelkaarten werden na gebruik ingezet tijdens een potje 'pesten' door gezonde 
volwassen vrijwilligers. Maar....niemand werd ziek. Met een verborgen camera kon 
worden aangetoond dat vrijwel iedereen onopgemerkt aan zijn neus zat of zo nu en 
dan met de handen in de ogen wreef”.   

 
“Andere wetenschappers plaatsten eens midden in een kamer een scherm. Aan de 
ene kant werden snotterende kinderen geplaatst en aan de andere kant gezonde 
vrijwilligers. Toen werden de gezonde vrijwilligers wel ziek! dat gebeurde nadat er 
een ventilator bij de kinderen was geplaatst die de lucht vol virusdeeltjes naar de 
vrijwilligers aan de overzijde blies. Met andere woorden: virusdeeltjes kunnen via de 
lucht worden overgebracht. Doch alleen in besloten ruimtes. . Een 'besmette' wind 
kan alleen voor infecties zorgen als er sprake is van een situatie waar meer mensen 
dicht bij elkaar zijn. In een voetbalstadion zou dit verhaal beslist niet opgaan. tenzij 
de een de ander op de tribune openlijk aan-hoest. Hoe het ook zij, belangrijker dan 
kou en tocht is iemands weerstand".  

 

WOW! Een aantal observaties: allereerst noemt de auteur helaas niet de bronnen 
(dat doen echte journalisten, toch?), ten tweede kan ik wel wat kanttekeningen 
plaatsen over de ware aard en proces van 'besmetting' (waarbij de auteur 
overduidelijk niet op de hoogte is van Russisch bio-elektromagnetisch, bio-energetisch 
en gravito-biologisch - al dan niet militair - onderzoek, wat ik al beschreef in mijn 
boek 'Blauwdruk' en dus nog op terug kom in ene toekomstig artikel), maar ten 
derde: is deze informatie niet ongelofelijk veelzeggend met betrekking tot de 
overmatige, dictatoriale, vrijheidsbeperkende, mensenrechten ontnemende aard van 
de 'intelligente' lock-down!? Vinden we het echt nog acceptabel dat we als burgers 
zo’n beetje allemaal eenzijdig ontslag krijgen, plotsklaps werkeloos worden, ineens 
onbetaalde leraren van onze kinderen worden en ondertussen dus ook ons werk 



thuis niet kunnen voortzetten terwijl onze privacy geschonden wordt door juffies 
die online onze huiskamer binnen komen en onze laptops confisqueren?   
 

Nog los van het feit dat zo geen 'natuurlijke groepsimmuniteit' kan worden 
opgebouwd (en dit nota bene waar men altijd alleen over door vaccinaties 
kunstmatig en levensgevaarlijk opgebouwde onvolledige en ineffectieve valse 
'bescherming' en 'groepsimmuniteit' sprak voorheen...)!? En juist alleen in besloten 
ruimtes? Doelt u ook op de hele bevolking die gevangen zit in incubatieruimtes? En 
ondertussen niet massaal kan protesteren tegen de levensgevaarlijk, uiterst 
waanzinnige uitrol van 5G, terwijl ook de oprukkende surveillancestaat wordt 
geïmplementeerd zonder ‘verzet’? We doen het samen, ook de vrijwillige 
onderdrukking, zoiets? Blijf thuis, houd afstand, creer chaos binneshuis en zorg 
voor legen wereld buitenshuis. En het EK (en dus ook alle evenementen en hele 
bedrijfsleven kon altijd al gewoon doorgaan, want nogmaals: “Een 'besmette' wind 
kan alleen voor infecties zorgen als er sprake is van een situatie waar meer mensen 
dicht bij elkaar zijn. In een voetbalstadion zou dit verhaal beslist niet opgaan. tenzij 
de een de ander op de tribune openlijk aan-hoest.", lezen we vervolgens. Pardon? 
WE WORDEN BEDROGEN? Of hoeft hier geen vraagteken achter... 

 

Het Nationaal Influenza Centrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Grote 
vriend en beschermheer van Ab Osterhaus, ook als deze zo onder vuur der 
belangenverstrengeling ligt dat er zelfs een kamerdebat moet komen: 
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/ab-osterhaus-leugens-en-de-spaanse-
griep/) is ook eerste meldpunt en laboratorium voor het WHO (ook al zo 
onafhankelijk en betrouwbaar). Geeft niet, maar lees vervolgens (nadat in het boek 
eerst opgememerkt wordt dat alle - zeer niet onafhankelijke 'experts' - het roerend 
met de auteur eens zijn en samen concluderen dat "influenza een sterk onderschatte 
ziekte is" op pagina 96-97): 
 
 
"De bezorgdheid over de gevolgen van de griep herleefde een paar jaar geleden - 
toen de Rotterdamse viroloog dr. M.J.W. Sprenger de tot dan toe in Nederland 
gehanteerde sterftecijfers door influenza onder de loep nam. En wat bleek? De 
sterfteregistratie gaf bij lange na niet het werkelijk beeld van de griep weer. Bij elke 
geregistreerde griepdode moesten er 2 worden bijgeteld"...  
 
 



Wacht even, is dit de reden van de opgehitste Corona-hype met niet alleen 
ontbrekende en/of onbetrouwbare testen en sterftecijfers? Zij hier dubbele 
standaarden aan het werk? Aan de ene kant blijken de 'ware cijfers ‘van de 
griepdoden kunstmatig te zijn opgekrikt en aan de andere kant worden vaak de lage 
(oorspronkelijke, echte?) cijfers van de gewone griep gehanteerd om te doen laten 
lijken dat het sterftecijfer door het Coronavirus veel ernstiger is!? 
 
 
"Dr. Sprenger verrichte zijn studie bij het Nationaal Influenza Centrum van de 
Erasmus universiteit Rotterdam en promoveerde er vervolgens in 1989 op. Als 
gevolg van zijn berekeningen moest het jaarlijks dodental door influenza sterk 
worden bijgesteld. Als gemiddeld sterftecijfer wordt thans (1994, redactie) 
gehanteerd: 2200 doden door influenza(achtige ziektebeelden) per jaar in 
Nederland. Maar in de praktijk blijkt dat cijfer aanzienlijk te schommelen: zonder 
al te veel epidemische invloeden overlijden jaarlijks tussen 2000 en 4000 
Nederlanders aan de (complicaties van) griep"... 
 
 
"Sprenger meldde dat de werkelijke sterfte door influenza zeker drie keer zo hoog 
was. Wij waren altijd uitgegaan van een sterfte onder bejaarden van tussen 300 en 
1000 mensen per jaar, maar de werkelijkheid lag nu ineens heel anders." En komt 
het! "BIJ ELK OVERLIJDENSGEVAL DOOR GRIEP MOESTEN EEN 
HARTPATIËNT EN EEN LONGPATIËNT WORDEN OPGETELD, zo had 
Sprenger becijferd...De risicogroep bleek maar liefst drie keer groter te zijn"...  
 
 
Begrijpt U nu wat ik bedoel met "je hebt leugens, nog grotere leugens en 
STATISTIEKEN (en DEFINITIEVERSCHUIVINGEN, weet u nog vanuit het 
WHO bij de vorige 'p(l)andemie'"? Nog maar even in de herhaling: Aan de ene 
kant blijken de 'ware cijfers' van de (gewone) griepdoden kunstmatig te zijn 
opgekrikt en aan de andere kant worden vaak de lage (echte?) cijfers van de gewone 
griep gehanteerd om te doen laten lijken dat het sterftecijfer door het Coronavirus 
veel ernstiger is!?  
 
 
En zien we hier ook de blauwdruk van het grote griep bedrog, dat zo’n beetje elke 
dode (lees nog eens: "BIJ ELK OVERLIJDENSGEVAL DOOR GRIEP 
MOESTEN EEN HARTPATIËNT EN EN EEN LONGPATIËNT WORDEN 



OPGETELD"!) geclassificeerd moet gaan worden als een Corona-sterfgeval, om zo 
de Corona hype nog erger te doen laten lijken?  
 
 
Ik krijg melding van diverse ontbrekende (of zeer onbetrouwbare of onjuiste) tests 
en ook onjuiste sterftecijfers en zelfs meldingen van kennissen en vrienden die 
melden dat zij een dergelijk 'gemisdiagnosticeerde dode' als extra verlies moeten 
verwerken (en ook nog eens geen afscheid mogen nemen vanwege de schandalige 
lock-down)...Men gaat dus op mensonterende wijze letterlijk 'over lijken' en 
daarom moeten wat mij betreft ook echt 'alle lijken uit de kast' over deze 
Coronacrisis.  
 
 
Professor Masurel bladert door het proefschrift van dr. Sprenger en vervolgt: "De 
statistieken die wij steeds hadden gehanteerd, klopten dus niet. Mensen voor wie 
griep de laatste druppel in hun ziekteproces was geweest, waren geboekt bij de 
doodsoorzaken 'hartziekten' en 'longaandoeningen'. Dat was niet terecht, zoals 
Sprenger heeft weten aan te tonen."  
 
 
Hier wordt dus al toegegeven dat de griepcijfers ook bestaan uit de cijfers van 
mensen met hartproblemen en longaandoeningen!? Weet u de 'discussie' met Freek 
nog, of andere kinderen die na en door de vaccinatie zelf waren overleden (of denk 
aan SIDS)!? Het lag vanuit het huichelachtige en bedrieglijke RIVM en de 
Gezondheidsraad altijd aan andere factoren (niet dat ze dit konden aantonen 
overigens, laat staan uitsluiten dat het natuurlijk niet aan de vaccinatie had 
gelegen). Erfelijkheid, verzwakt immuunsysteem, overige vatbaarheid, andere (virale 
en/of bacteriële) infectieziekten of medische onderliggende problematiek, werden 
ingezet om de vaccinatieleugen (vaccinaties zijn namelijk aangetoond 
onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk) koste wat kost te 
verdedigen.  
 
 
Mogen we in deze omgekeerde wereld die door draait, dan misschien ook de valse 
dubbele standaard weer terugdraaien en concluderen dat hartpatiënten gewoon 
hartpatiënten zijn en longpatiënten gewoon longpatiënten? En dat zij ook net zo 
goed overleden hadden kunnen zijn door precies die andere factoren waar het RIVM 
en de Gezondheidsraad zo graag mee schermen (en de heilige graal genaamd 
vaccinatiebeleid mee willen beschermen)?  



 
 
Of moeten we andersom dan maar concluderen dat de meeste sterfgevallen 
uiteindelijk gewoon een direct of indirect gevolg zijn van vaccinaties!? Net zo 
makkelijk dan toch?  
 
 
Begrijpt U? Wederom is het de leugen die regeert. Medische deceptie, valse 
statistieken, opgehitste angstpraktijken enzovoorts. Ook een 'halve waarheid' komt 
in dit geval nog steeds aan als een pertinente leugen... Worden wij op tijd wakker? 
Of moeten wij eerst nog verder wakker geschud worden? Nog even wat laatste 
nieuws… 
Komt de Digitale Davidster eraan voor de wereldbevolking? Belachelijk idee? 
Inderdaad, maar zie hier, ondertussen in Italië: 'Having the right antibodies to the 
virus in one’s blood — a potential marker of immunity — may soon determine 
who gets to work and who does not, who is locked down and who is free.' 

Men vergeet overigens te melden dat de vaccinatiegeschiedenis niet alleen laat zien 
dat vaccinaties aantoonbaar onwetenschappelijk, zeer ineffectief en potentieel 
levensbedreigend zijn, maar ook dat de microbetheorie onjuist is en ook dat 
gevaccineerden met antilichamen in hun bloed JUIST niet 'beschermd' bleken te 
zijn, maar de ziekte juist kregen (of is dit feit hier juist het gegeven en dus de 
'bedoeling' van sommige groeperingen zou je je kunnen afvragen...). Valse (niet 
volledige en niet natuurlijke en zeker niet 'veilig en effectieve') 'kudde-immuniteit 
door vaccins? Nee? Lees verder! 

 
"A SPECIAL "LICENSE" for Italians who possess antibodies that show they have 
had, and beaten, the virus. The former prime minister, Matteo Renzi, a liberal, has 
spoken about a “COVID PASS” for the uninfected." 
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-
antibodies.html? 

 

En U dacht dat we alleen in een soort medische en financiële oorlog waren beland 
(en we geleerd hebben van WW2?)!? Bill Gates: "Eventually we will have some 
digital certificates to show who has recovered or been tested recently, or WHEN 
WE HAVE A VACCINE, WHO HAS RECEIVED IT”.  
https://techcrunch.com/2020/03/18/bill-gates-addresses-coronavirus-fears-and-
hopes-in-ama/ 
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Als mensen nu nog niet zien wat er hier gebeurt, dan begrijp ik nu pas echt waarom 
men spreekt over 'kudde-immuniteit', zoiets? Laten we hopen dat een groter 
percentage van onze bevolking wakker wordt, voor het gedaan is!? 

 

Als mensen goed lezen, dan wordt de 'Coronatest' nu in feite een soort "Ausweiss 
Bitte!" want anders heb je een probleem. Zelfs Mussolini zou dit misdadige en 
mensonterende plan vast briljant vinden... Nogmaals: Worden wij op tijd wakker? 

 

*** 

 

Dit artikel is direct na het lezen van het hierboven besproken boek ontstaan en is 
niet eens te bestempelen als een compleet ‘boekverslag’. Het is zeker ook niet 
bedoeld als alomvattend verslag van de Coronacrisis of grieppandemieën. Ook 
bespreek ik hier niet de mogelijke ‘positieve’ aspecten van de maatregelen of hoe we 
deze crisis ook als kans voor bewustwording kunnen opvatten, een kans voor 
positieve transformatie.  
 

Over transformatie gesproken: het allereerste boek wat ik als klein kind las (en 
steeds weer opnieuw leende bij de plaatselijke bibliotheek – en bewust te laat terug 
bracht omdat ik het zo indrukwekkend vond) was een klein boekje met mooie 
plaatjes. Het boek beschreef hoe een rups zich op een magische wijze wist om te 
toveren tot een vlinder. Toen ik vele jaren later mijzelf als groot kind had 
omgetoverd tot neuropsycholoog, auteur, spreker, onderzoeksjournalist en 
muziek/events/radio/TV producer, begreep ik dat deze symboliek prachtig weergaf 
welke ontwikkeling ikzelf aan het vervolmaken was. Uiteindelijk is het thema van 
de rups die verandert in een vlinder de afsluitende tekst geworden in mijn boek 
‘Blauwdruk’ (Ankh-Hermes, 2008). 

Ik realiseer mij nu dat de puzzel (waarvan ik niet wist dat ik die aan het maken was) 
op zijn plek valt omdat de vlinder zich steeds meer gaat manifesteren en 
transformeren. Ik besef nu ook dat dit thema van verandering , ontwikkeling, 
bewustwording, transformatie en evolutie een thema is wat weerspiegeld lijkt te 
worden in de bijzondere tijd waarin we nu leven. Een tijd van wereldwijde crisis op 
allerlei denkbare terreinen. Maar dus ook een grote kans voor echte verandering, 
daadwerkelijke transformatie! Een tijd vol met prachtige kansen. Een positieve 
overgangstijd, waarbij de laatste slok uit de gifbeker omgezet wordt naar een 



stralende nieuwe dageraad. Een tijd van bewust-wording, een tijd van bewust-zijn, 
een tijd waarbij de een-heid wordt hersteld… 

Via mijn HealingSoundMovement TV (en nu ook het nieuwe ‘the Human 
Condition’ Youtube kanaal probeer ik al jaren deze bewust-wording en trans-
formatie te versnellen, de menselijke evolutie een handje te helpen. Met de hulp 
van vele andere pioniers en bewustmakers (ik heb het gevoel hierbij op de schouders 
van reuzen te staan, of misschien wel op de vleugels van vele monarchvlinders) 
probeer ik de omgekeerde wereld die door draait, een slag terugwaarts in de 
toekomst te geven. Want de Nieuwe Wereld en de Nieuwe Realiteit, dat zijn wij 
allen samen als individuele bewuste (en bewust kiezende en handelende) personen. 

Via de 5 centrale pijlers Gezondheid, Spiritualiteit, Bewustzijn, Nieuwe 
Wetenschap en Duurzaamheid, probeer ik inhoud te geven aan de diep gekoesterde 
wens om een echte bijdrage te leveren aan het Echte Nieuws. Met behulp van 
inmiddels al meer dan 500 radio en Tv-interviews met diverse unieke, inspirerende, 
verbindende, bewustmakende en transformende auteurs, sprekers, wetenschappers, 
spirituele leraren, mystici, beleidsmakers, Elders, docenten en duurzame doeners, 
hoop ik  de hoofden en harten van vele mensen te verwarmen. 

Om een voorbeeld te geven van de grote diversiteit aan TV-gesprekken met 
kopstukken die verbonden zijn aan de 5 pijlers van HealingSoundMovement TV 
(en die als geheel een goed beeld vormen van het proces dat wij mensen doorlopen 
om van rups te transformeren top vlinder) , volgt hier een overzicht voor de 
beeldvorming: 

Bruce Lipton, Akiane, Dr. Konstatin Korotkov, Lynne McTaggart, Richard 
Hoagland, Dr. Eric Pearl, Keisha Crowther, Dr. Paul LaViolette, Janet 
Ossebaard, Peter Toonen, Peter Levenda, Richard Dolan, Hans Andeweg, Gerrit 
Teule, Janosh, Henk Franssen, Desiree Rover, Jannes Koetsier, Ramana, Bert 
Janssen, Heather Clewett, Dr. Jude Currivan, Zacciah Blackburn, Ronald Jan 
Heijn, Peter Vereecke, Sandra Hileard, Johan Oldenkamp, Robbert van den 
Broeke , David Icke, Prof. Dr. Ervin Laszlo, Dr. David Hamilton, Dr. Rupert 
Sheldrake, Dr. Michael Konig, Don Miquel Ruiz, David Wolfe, Marcel 
Messing, Roy Martina, Dannion Brinkley, Dr. Thornton Streeter, Kimberly 
Schipke, James Tyberonn, James en Desiree Hurtak, Dzar, Peruquois, Dr Joe 
Dispenza, Marije Oostindie, Sonja Buijs, Agnes van den Berg, Estaryia, Isha 
Judd, His Holiness the 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje, Tenzin Wangyal 
Rinpoche, Lama Gawang Rinpoche, Tulku Sonam Choedup Rinpoche, 
Grandfather Tlakaelel, Robert van Harten, Tamara Doloechanova, Dmitry 

http://www.healingsoundmovement.com/news/82/www.brucelipton.com/
http://www.akiane.com/
http://new.korotkov.org/
http://www.lynnemctaggart.com/
http://www.enterprisemission.com/
http://www.enterprisemission.com/
http://www.thereconnection.com/
http://littlegrandmother.net/default.aspx
http://starburstfound.org/
http://circularsite.com/
http://circularsite.com/
http://circularsite.com/
http://www.natuurlijketijd.nl/
http://sinisterforces.info/
http://keyholepublishing.com/
http://www.ecotherapie.org/
http://www.elektromagnetischekracht.nl/
http://www.elektromagnetischekracht.nl/
http://www.janosh.com/
http://site.genezendvermogen.nl/Default.aspx?sname=Home
http://www.desireerover.nl/
http://www.degezondepatient.nl/
http://www.ramana.nl/
http://www.bertjanssen.nl/
http://www.bertjanssen.nl/
http://www.inkavisions.com/
http://www.judecurrivan.com/
http://www.thecenteroflight.net/
http://www.wereldopdrift.nl/
http://www.wereldopdrift.nl/
http://www.belfort-group.eu/
http://www.remoteviewingunit.org/
http://www.pateo.nl/
http://www.robbertvandenbroeke.com/
http://www.robbertvandenbroeke.com/
http://www.robbertvandenbroeke.com/


Orlov, Konstatin Pavlidis, Prof. Alexander Trofimov, Prof. Vladimir Voeikov, 
Annette Beerens, Magdalena van den Berg, Sara Kyro Wissler, Anna Maria 
Palsdottir, Jemma Hawkins, Douwe Beerda, Froukje Strik, Fransje de Waard, 
Jurgen Welsink, Suzanne Cornelissen, Wim Lips, Marc Janssen, Prof. Dr. 
David Aldous, Norman Goodyear, Ortlieb Schrade, Prof. Matthijs Schouten, 
Bram van de Klundert, Henk Kieft, Ad Broere, Mischa Phillipsborn, Lea 
Manders, Eduardo Chianca Rocha, Dr. Herman Koning, Mark Smulders, 
Lucas Slager, Dr. Rauni Leena Luukanen Kilde, Ed Grimsley, Ferry Maidman, 
Grandma Chandra, Dr. Jan van Hemert, Pat Attenas, BearCloud, Kristin 
Burton, Carol Chandler, Jim Wagenaar, Drs. Marc Schechtl, Hayo Bol, Daniel 
Schechtl, Julian Kraaij, Dr. Wilfried van Walt van Praag, Wil van de Voort, 
Kathleen Ann Milner, Deva Premal & Miten, Prem Joshua, Jeff Volk, Jeroen 
van Putten, Shazrad Awyan,  Madhukar, Rupert Spira, Peter Fenner, Prof. 
Ulisse Di Corpo, Rita Carter, Amanda Feilding, Nnimmo Bassey, Dr. David 
Martin, Georg Ritschl, Dr. Brooks Agnew, Jeane Manning, Mark Dansie, 
Sterling D Allan, Dr. Nick Begich, Catherine Austin Fitts, Michael Tellinger, 
Ralph and Marsha Ring, Dr. Moray B King, James Martinez, honorary Paul 
Hellyer, en nog veel meer uitzonderlijke gasten die eerder al voor onze camera 
verschenen. 

Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=WiydC1FiMns Dit is het eerste 
interview wat nu geplaatst is op het nieuwe 'THE HUMAN CONDITION' 
YouTube Tv kanaal, een 2 uur durend diepte-interview met (conspiracy realist, 
auteur, spreker, check https://www.davidicke.com/) DAVID ICKE!  En ga naar 
https://www.youtube.com/watch?v=rFM1YUaeIns voor mijn gesprek met 
DRUNVALO MELCHIZEDEK. Ondanks de zware tijden waarin we nu zijn 
aanbeland, klinkt er vanuit deze auteurs, sprekers en leraren een HOOPVOLLE 
BOODSCHAP vanuit een kosmische evolutie die gaande is, waarbij ons nog een 
verassende tijd voor de boeg staat. Laten we het hopen en laten we ons op de 
positieve aspecten richten, in het ‘oog van de storm’… 
 
Abonneer je mijn nieuwe ‘The Human Condition’ Youtube kanaal (voor nu nog: 
https://www.youtube.com/channel/UClviG6cS5KEOJShejH9UBsQ) , want vanaf 
april 2020 zal ik met enige regelmaat al mijn meer dan 500 eerder opgenomen 
(meestal niet eerder vertoonde) HealingSoundMovement radio en tv-interviews, 
maar ook onze collectie van 5 jaar Centrum Zonnewijzer (we gaan ook weer verder 
online) lezingen, congressen en symposia verslagen en meer online uploaden! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WiydC1FiMns
https://www.youtube.com/watch?v=rFM1YUaeIns
https://www.youtube.com/channel/UClviG6cS5KEOJShejH9UBsQ


Ons kanaal https://www.youtube.com/user/HealingSoundMovement zal 
langzaamaan getransformeerd worden naar ons muziek en soundhealing kanaal en 
tevens gebruikt worden voor de releases vanuit ons HealingSoundMovement 
muziek label (zie en luister ook hier: 
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/een-bijzonder-hsm-project-is-
geboren/).   
 
 
Abonneer je vooral ook op het nieuwe The Human Condition kanaal, aangezien 
alle nieuwe interviews, lezingen en evenementen die resoneren met de thema’s van 
‘The Human Condition (from Caterpillar to Butterfly)’, op dit nieuwe kanaal 
zullen worden geplaatst. Alles met betrekking tot bewustzijn, bewustwording en 
transformatie voor een mooiere en duurzame wereld, niet alleen het 
bewustmakende, heilzame en inspirerende nieuws, maar ook alle zaken die 
transformatie behoeven, het ‘non-fake news’ en zaken gerelateerd aan wat ik het 
‘ConSpirituality nieuws pleeg te noemen. Alles in dienst van bekrachtiging dus, het 
proces van rups naar vlinder!  
 
Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auteur, research journalist en 
muziek/evenementen/radio/Tv producer)  
 
Contact: info@healingsoundmovement.com, of @ linkedin/twitter/facebook 
 
 

 

https://www.youtube.com/user/HealingSoundMovement
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/een-bijzonder-hsm-project-is-geboren/
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