DE HEILIGE GRAAL: EEN TERUGBLIK OP DE TOEKOMST VAN
VACCINEREN
Presentatie Drs. John Consemulder, neuropsycholoog, auteur, research
journalist en muziek/events/radio/Tv producer
(http://healingsoundmovement.com/news)

Vaccinatie kent een lange en turbulente geschiedenis. Wat is de geschiedenis
van het vaccinatiebeleid en de vaccinindustrie? Wat kan de geschiedenis ons
leren voor ons huidige standpunt als het om het inenten van onze kinderen gaat
(en het te verwachten toekomstige vaccinatiebeleid vanuit de overheid en de
industrie)? Wel of niet vaccineren is voor steeds meer ouders een zeer lastige
en ingrijpende keuze die gemaakt moet (in Nederland mag, vaccinaties zijn hier
– nog- niet verplicht) worden voor je kind(eren)!
Zijn vaccinaties veilig? Zijn vaccinaties wel effectief? Zijn vaccinaties wel
gebaseerd op de juiste veronderstellingen, aannames, hypotheses en
wetenschappelijk inzicht? Hoe weet je nu of je een werkelijk goed
geinformeerde beslissing hebt genomen? Wat zit er precies in die spuit en wat
zijn de biologische en psychologische effecten voor zwangere vrouwen, het
ongeboren kind en baby’s (en de ouders)? Wat zijn de langetermijneffecten en
hoe worden die onderzocht?
Waarom zijn vaccinaties eigenlijk wenselijk? Wat zijn de voordelen en de
nadelen en hoe wegen die tegen elkaar op? Wat tonen onafhankelijke
wetenschappelijke studies aan? Wat is het verschil tussen immuniseren en

sensitiseren? Hoe werkt natuurlijke afweer en hoe zit het immuunsysteem
werkelijk in elkaar? Zijn er ook alternatieven en hoe bouw je op een natuurlijke
manier weerstand op? Wat is de rol van de autoriteiten en de media? Hoe zit
het met ‘fake news’? En welke verantwoordelijkheid dienen ouders zelf te
dragen? En waarom spelen emoties, angst en beeldvorming feitelijk zo,n grote
rol binnen het vaccinatiedebat? Waarom hebben we de laatste jaren weer te
maken met het verschijnsel ‘pandemie’ in de wereld? Wat heeft vaccineren met
voeding, 5G en het milieu te maken?
(Drs John Consemulder werd rond 2007 ‘besmet’ met het vaccinatievirus (maar
werd uiteindelijk gezond verklaard). Websites als Verontruste Moeders en Vaccin
Vrij kwamen rond die tijd op, de website WantToKnow begon als een van de
eerste bewustmakende websites zijn artikelen (en die van andere auteurs en
onderzoekers) te publiceren. Vanwege de HPV-vaccinatie perikelen ontstond er
een sneeuwbaleffect op het gebied van bewustwording mbt het onderwerp
vaccineren, die tot op de dag van vandaag voortduurt en verder groeit . In die
periode verstuurde hij zijn bevindingen en zelfstudie naar zo,n 150 virologen,
oncologen, epidemiologen, overheidsinstanties, regelgevingsinstanties en
brancheorganisaties. Hij ontving een oorverdovende (maar luidruchtig
veelzeggende) stilte... Hij organiseerde en produceerde de veelbekeken Tvdialoog ‘De Waarheid Over Vaccinaties’(o.a. te zien op zijn online
HealingSoundMovement Tv kanaal:
https://www.youtube.com/user/HealingSoundMovement ). Een van de
medewerkers van het RIVM besloot direct ontslag te nemen, na het zien van
deze bewustmakende en informatieve video, die nog dagelijks bekeken en
gedeeld wordt.)

