
 
JAARTRAINING 2022  

 
‘GEZONDE ZORG & DUURZAME GEZONDHEID’ 

(‘Bewust, Gezond en Wel Zijn’) 
 

 
 
Unieke cursus Gezonde Zorg en Duurzame Gezondheid 2022 
 
 

*** 
 
Een professionele maar breed toegankelijke basiscursus  over Integrale Geneeskunst, Duurzame 
Zorg, Medische Wetenschap en Natuurlijke Gezondheid (en Immuniteit, Welzijn en Vitaliteit)!  

Een revolutionaire Bio-Energetische en Natuurlijke Benadering, waarbij de Gehele Mens, 
Gezond Zijn en ons ZelfGenezend Vermogen (BasisBioRegulatiesysteem) centraal staat!  

Opgezet, georganiseerd en uitgevoerd door initiatiefnemer van Centrum Zonnewijzer en het 
GezondZijnsHuis, Drs. John Consemulder (neuropsycholoog , bewustzijnsonderzoeker, 

research journalist, auteur, spreker, docent en muziek/events/radio Tv producer). 

Niemand minder dan de in zijn leven uitermate gerespecteerde en geleerde arts Hans 
Moolenburgh, Sr. betitelde deze jaaropleiding als: 

 

 “De Toekomst van Geneeskunst: dit zou verplichte educatie moeten zijn voor 
elke arts, geneesheer, therapeut of leek voor de komende dertig jaar!” 

*** 
 

In het ochtendprogramma worden de theorielessen gegeven, 
in de middag zijn er verdiepingslessen en reflectie. 

De lessen zijn telkens op de eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur–16.00 uur. Het eerste 
jaar bestaat uit maandelijkse 12 modules. 

Er volgen ook specifieke terugkomdagen, verdiepingsmodules en aanvullende symposia (hierop 
kan los ingeschreven worden). Na het eerste jaar kunnen er ook nascholingsmodules worden gevolgd (op 

vrijwillige basis). 
 

Let op: voor al onze cursussen, opleidingen, workshops en lezingen is GEEN Corona 
Gezondheidspas of QR code vereist, iedereen is welkom! 

 
 



 
 
 
 
 
 
   
 
1. Introductie. Het GezondZijnsHuis: een Nieuw Referentiekader. Een 
Paradigmaverschuiving van Ziekte Bestrijden (en Symptomen Verschuiven) 
naar Gezondheid Bevorderen en het Zelfgenezend Vermogen Ondersteunen 
en Optimaliseren.  
 
  Za. 08/01/2022     Ochtendprogramma 

                                  
   
                              Middagprogramma    

     
 
 
2. Het (Bio)Elektrisch Universum: de Wereld van (Uit)Straling en 
LevensEnergie 
       

Za. 05/02/2022       Ochtendprogramma 
       

         Middagprogramma 
          

 
 

 
3.  Basisbioregulatiesysteem en Zelfgenezend Vermogen  

 
Za. 05/03/2022      Ochtendprogramma 
                                  

     Middagprogramma    
                  

 
4. Natuurgeneeskunde, Fytotherapie en Orthomoleculaire Geneeskunde 
             

Za. 02/04/2022       Ochtendprogramma 
        
          Middagprogramma 

      
 

5. Leefstijlgeneeskunde, Ayurvedische Geneeskunde en Evolutionaire 
Geneeskunde 
           

Za. 07/05/2022        Ochtendprogramma 
    

          Middagprogramma 
      

 
 
6. Het Immuunsysteem en Terreingeneeskunde 
         

Za. 04/06/ 2022        Ochtendprogramma   
                       

                                                Middagprogramma 



      
 
7. De Taal van Geluid & Licht: BioFononen en BioFotonen 
            

Za. 02/07/2022       Ochtendprogramma 
 
                                             Middagprogramma                                                
 
 
8. Psycho-neuroimmunologie, Neurotherapie, Mind-Body Medicine, 
Hartcoherentie en Intentie: de Rol van ons Bewustzijn 

 
Za. 06/08/2022      Ochtendprogramma 

      
        Middagprogramma 
                                                 
 
                 
9. Biofysische Geneeskunde, BioResonantie en Radionica  

  
Za. 03/09/2022       Ochtendprogramma 

                                                   
                                             Middagprogramma 
 
10. Gestructureerd Water, Homeopathie en Digitale Biologie 
 

Za. 01/10/2022       Ochtendprogramma 
                                                   
                                             Middagprogramma 
 
11. Niet-Toxische Tumortherapie 
 

Za. 05/11/2022       Ochtendprogramma 
                                                   
                                             Middagprogramma 
 
12. Zingeving, Verbinding en Compassie binnen de GeneesKunst 
 

Za. 03/12/2022       Ochtendprogramma 
                                                   
                                             Middagprogramma 
 
 
 
                                                   

                                                                  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
 
 
Locatie;                      Parochiehuis. Adres: Gerberastraat 6, 1431 SG, Aalsmeer 
 
Data; Altijd eerste zaterdag van de maand, zie data bij lesinhoud.  
 

Let op: het is geen enkel probleem als je een keer niet kunt of ziek bent, we nemen alle 
dagen met professionele audiovisuele apparatuur op,! Je kunt een afspraak maken om een 
gemiste lesdag op een scherm rustig terug te kijken! Uiteraard is dit geheel gratis voor de 
studenten die zich voor het hele jaartraject hebben ingeschreven. 

 
Lestijden;              12 eerste zaterdagen van de maand van 10.00-16.00 uur. 
 
Oefengroepen; Het lesprogramma is niet intensief en vereist beperkte voorkennis of studie. 

 
Studiebelasting;         Het studiemateriaal kost qua tijd maximaal 2 uur per week 
 
 
Niveau Opleiding;  Hbo-niveau, of lager opleidingsniveau (geen voorkennis vereist!) 
 
Vooropleiding;    Geneeskunde, manuele therapie, fysiotherapie, verpleegkunde, verloskunde, met   
           energetische vervolgopleiding zoals acupunctuur, meridiaantherapie, 
           homeopathie, osteopathie.  

 Een passende vooropleiding is gewenst, maar niet vereist! 
 
Studiemateriaal;  Tijdens de opleidingsdagen wordt studiemateriaal verstrekt.  

    Er wordt een literatuurlijst vermeld aan het einde van iedere  
   module.  

 
Certificaat;  Wanneer voldaan wordt aan de vooropleidingseisen en alle modules  
   zijn gevolgd, ontvangen de deelnemers een certificaat. 
            
 
Kosten gehele jaartraining en cursussen 
 
€ 1350,00 Excl. BTW, inclusief lunches, koffie, thee en studiemap 
De modules zijn ook los te volgen, per module/dag bedragen de kosten € 149,00 Excl. BTW. 
De kosten voor de speciale congressen, terugkomdagen en speciale verdiepingsdagen die tussentijds zullen 
worden georganiseerd, zijn niet bij de prijs inbegrepen. 
 
Uiterlijke inschrijfdatum voor de jaartraining is 1 januari 2022. Let op: Bij inschrijving vóór 1 december 
2021 ontvangt u € 150 Euro korting. Bij inschrijving vóór 1 november 2021 ontvangt u maar liefst € 250 
Euro (vroegboek)korting!  

 



 
Aanmelden en meer informatie 
  
info@healingsoundmovement.com  
 
 
 
Docent: Drs John Consemulder 
 
Drs. John Consemulder is neuropsycholoog, spreker, auteur (o.a. van de boeken 'Blauwdruk' en 
zijn laatste boek 'De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische -en 
Voedingsindustrie'), research journalist, muziek/events/radio/TV producer, docent en 
initiatiefnemer van het GezondZijnsHuis.  

Na zijn studie ontdekte hij dat er fundamentele bio-energetische invloedssferen actief zijn binnen 
alle levende organismen en het continuüm van ziekte en gezondheid. De ware cellulaire 
communicatie en (auto)regulatie bleek niet uitsluitend biochemisch te verlopen, maar vooral ook 
bio-energetisch, bio-elektromagnetisch en elektragenetisch.  

Hij verdiepte zich in de 'Informatie Geneeskunde' (tevens de titel van een nieuw boek en serie Tv-
specials en symposia), Integratieve Geneeskunde en CAM.  

Verder bestudeerde hij gerelateerde onderwerpen als biofysische/levensconforme geneeskunde, 
healing, biofysica, bioresonantie, biofotonen, biovelden, natuurgeneeskunde, 
kwantumelektrodynamica, radionica, gestructureerd water, digitale biologie, elektromagnetische 
homeopathie, bioenergetica en onderzoek op het gebied van bioelektromagnetisme, bioakoestiek en 
bioholografie, intentie, hartcoherentie, non-lokaal en eindeloos bewustzijn, psycho-
neuroimmunologie, en andere onderwerpen.  

Hij volgde de postacademische opleiding ‘Integrative Medicine’ aan de Academy for Integrative 
Medicine en diverse andere relevante cursussen.     

mailto:info@healingsoundmovement.com
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