‘DNA is toch voordeliger (maar wie betaalt uiteindelijk de prijs?)’
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Geachte lezers, ik geef al vele jaren lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van
spiritualiteit en nieuwe wetenschap, vooral met betrekking tot non-lokaal bewustzijn en
gezondheid, de aantoonbare invloed van intentie en de ‘werkelijke werkelijkheid’ (de
‘blauwdruk’ van geluid, licht en energiepatronen, muzikaal, holografisch en
multidimensionaal verbonden aan bewustzijn en levensenergie). Sinds 2008 geef ik ook
lezingen over (HPV)vaccinaties, waarbij ik wetenschappelijk aantoon dat vaccinaties niet
alleen aantoonbaar ineffectief zijn, maar vooral potentieel levensgevaarlijk voor uw
immuunsysteem en algehele gezondheid (vooral voor zogenaamde 'risicogroepen' zoals
zwangere vrouwen, jongen kinderen, ouderen en mensen met al een verzwakt
immuunsysteem!).
Aangezien ik al veel over de onjuiste veronderstellingen, de gehanteerde propaganda
technieken en de ineffectiviteit en schadelijke gevolgen van vaccinaties (en ware immuniteit)
heb geschreven, verwijs ik u naar de volgende links (zie ook de video lezingen over
vaccinaties op mijn website www.healingsoundmovement.com !):
http://www.argusoog.org/?p=3926
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-leugen-regeert-de-grote-griep-propaganda/ (3
delen!)
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/
http://www.wanttoknow.nl/overige/het-griepvaccin-belangstelling-of-belangenverstrengeling/
http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-kracht-van-bewustzijn-het-placebo-effect-hetgeheugen-van-water-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-de-toekomst-vangenezing/ (2 delen, een videoverslag staat hier:
http://www.youtube.com/watch?v=XogUC4HxO8E !)
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/de-%E2%80%98blauwdruk%E2%80%99-vanvaccinaties-medicijnen-bewustzijn-en-liefde/
RIVM: niet VIT (verantwoordelijk, integer en transparant) bezig!
De wetenschappelijke studies en de bewijzen die onomstotelijk aantonen dat
(HPV)vaccinaties in feite onwetenschappelijk, ineffectief en vooral ook potentieel
levensgevaarlijk zijn, gelden nog steeds en worden de laatste tijd steeds meer bevestigd
helaas. Vanwaar dan toch dit nieuwe artikel? De reden is de vernieuwde RIVM propaganda
strategie (lokkertjes en DNA afstaan van uw dochters) en het feit dat ook de media en politiek
nu sterk twijfelen aan de aanpak van het RIVM m.b.t. de (HPV)vaccinaties! Dat zou u
misschien ook beter kunnen doen, want RIVM directeur Prof. Roel Coutinho heeft al

eerder onethisch en illegaal bloed gebruikt (met naam en toenaam)in ander onderzoek
dan waar toestemming voor was gegeven. Uiteindelijk moest hij hiervoor de laan uit,
maar later volgde hij toch Ab Osterhaus op als nieuwe RIVM directeur…
(zie: http://www.nrcboeken.nl/recensie/noem-het-geen-geslachtsziekte )

Zie o.a. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1363868.ece/Kamer_wil_opheldering_over_RIVMonderzoek , http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheidwetenschap/article/detail/473006/2010/03/29/Kamer-wil-opheldering-over-RIVM-onderzoek.dhtml ,
http://gezondheid.blog.nl/kinderen/2010/03/29/opnieuw-ophef-rond-prik-baarmoederhalskanker en
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6402604/__RIVM_onder_vuur__.html?cid=rss

Let op: Er wordt nu dus zelfs gevraagd of uw dochter DNA wil afstaan!
Guido Jonkers van de website www.wanttoknow.nl heeft mij gevraagd om eens een boekje
open te doen over de redenen die ik aanvoer waarom u dit vooral niet zou moeten
doen…Hier volgt dus een kort verslag waarom niet (meer informatie over de ware rol van
DNA is ook te vinden in mijn boek 'Blauwdruk’, vooral in het hoofdstuk ‘DNA is toch
voordeliger’- enige verwantschap met de titel en met de winkelketen C&A berust op toeval…
DNA is een bio-spirituele antenne voor energie en informatie!
DNA is herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond een soort ‘bio-spirituele antenne’gebleken
voor bio-akoestische, bio-elektromagnetische en bio-energetische signaaloverdracht
(energetische overdracht van helende of ziekmakende informatie)! Dit betekent dat ons DNA
werkt met (en reageert op en beïnvloedt wordt door!) de fundamentele wereld van geluid,
licht en energiepatronen via energetische informatie overdracht!
DNA blijkt maar voor zo, n 3 procent verantwoordelijk te zijn voor proteïne synthese (de
‘stoffelijke’ wereld zullen we maar zeggen.) De overige 97 procent durft men ‘Junk DNA’ te
noemen, terwijl juist dit overgrote deel van ons DNA juist verantwoordelijk blijkt te zijn
voor…bio-akoestische (geluid en vibratie) en bio-elektromagnetische (lichaamseigen licht)
signalering. Kortom: DNA en de communicatie en regulatie binnen en tussen uw cellen werkt
met geluid en licht in het lichaam! In feite zijn alle biochemische acties en fysiologische
functies dus niet zozeer stoffelijk van aard, maar eerder elektrisch, elektromagnetisch en
energetisch! Een goed begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een
benodigde non-lokale bio-energetische trillingsgeneeskunst) revolutionaire gevolgen zal
hebben. Dit zijn namelijk de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn,
maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)!
Taal van Licht (en Geluid en Water)
Dus deze ‘Taal van Licht’ is de ware taal waar ons lichaam mee werkt en communiceert met
de energetische buitenwereld. Misschien is het goed om even te visualiseren dat alle cellen
van uw lichaam DNA bevatten in een dynamische energetische en waterrijke omgeving (uw
lichaam bestaat in feite zelfs meer uit een energetisch ‘rijke leegte’ en 70 procent water, dan
fysieke ‘materie’)…
Even afstand bewaren, of toch niet?

En deze effecten op DNA blijken zelf non-lokaal te functioneren, dus zelfs buiten uw
lichaam. Dus afstand speelt hierbij geen rol! Koppel dit gegeven aan de principes van
energetische wetenschap, zoals Scalair Elektromagnetisme (Tom Bearden), Energetics
(Gariaev, Poponin, Kazachneev, Kozyrev) en Psychotronics en Radionica technieken…en we
hebben een perfecte mogelijkheid om fysiologie en lichamelijk welbevinden op afstand…te
beïnvloeden… Licht, (scalair)elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven
voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de onderliggende intentie en het
uiteindelijk beoogde effect, helende (of verstorende of ziektes creërende) overdracht van
informatie kan plaats vinden. De specifieke intentie of bewustzijn ‘lading’ of
‘programmering’ fungeert dan als modulatie van de draaggolf, waardoor deze specifieke
boodschap energetisch kan worden overgedragen, zelfs op afstand. Dus sta geen DNA af
zoals het verzoek van RIVM in feite vraagt, want u heeft geen mogelijkheid om te verifiëren
wat er de komende 15 jaar…met uw DNA gebeurt!
DNA blijft verbonden met de eigenaar, ook op afstand!
Vele wetenschappelijk studies tonen herhaaldelijk aan dat uw afgestane DNA op een
energetische manier verbonden blijft met de ‘rest’ van uw lichaam. Het is een beetje
vergelijkbaar met een sms sturen via een mobiele telefoon: hierbij gooit u ook niet de fysieke
telefoon naar de ontvanger en ook duwt u waarschijnlijk geen letters richting de ontvanger. En
als u spreekt met een luisteraar, duwt u ook niet fysiek de luchtmoleculen opzij zodat de
geluidsgolven ongehinderd het juiste oor bereiken. Toch? In beide gevallen is er een
energetische verbinding van informatie gemoduleerd op een draaggolf van geluid of licht. Er
is dus een energetische verbinding die in stand blijft (dit blijkt zelfs het geval te zijn op de
fysieke plek waar oorspronkelijk DNA eerder nog aanwezig was, zoals we straks zullen zien)!
Holografisch DNA
Net zoals je een holografische plaat doormidden kunt knippen (in tegenstelling tot een
gewone fotografische plaat) en kunt bestralen met een laser (DNA heeft ook een laserachtige
omgeving en kan energie naar zich toe trekken als een soort lens!) om toch weer het volledige
oorspronkelijke beeld te produceren…is ook uw lichaam een hologram waarbij een deel (uw
afgestane DNA bijvoorbeeld!) het geheel in zich draagt! ‘Interconnectedness’,
‘entanglement’, ‘non-locality’ en ‘quantum tunneling’, het zijn allemaal bekende en bewezen
principes binnen kwantum mechanica (vooral binnen QED, SED modellen). Maar nu blijkt
deze onderlinge verbondenheid via energetische informatiebanen ook op grote schaal een
bewezen feit te zijn.
Tweerichtingsverkeer zonder ongelukken
Uw DNA en uw lichaam blijven dus met elkaar verbonden en via het deel (DNA buiten uw
lichaam) is het geheel (uw lichamelijke biochemie en fysiologie) dus aan te spreken en te
beïnvloeden! Van ‘mind control’ naar ‘body control’ dus, afhankelijk van het effect wat men
op afstand zou willen bewerkstelligen. Ook bij Psi, ESP en paranormale verschijnselen is
gebleken dat deze energetische informatie overdacht bi-directioneel is: de informatie werkt
twee kanten op. Gedachten lezen of gedachten planten versus energetisch informatie
‘uitstralen’ of informatie ‘geprogrammeerd ontvangen’!
De intentie van uw DNA

Binnenkort volgen mijn radio-uitzendingen binnen 'Gezond en Wel' met Dan Winter en Glen
Rein (beide ook direct en indirect verbonden aan het HeartMath instituut dat met name
hartcoherentie onderzoek doet, waarbij oprecht gevoelde emoties en intenties de hersengolven
kunnen ‘afstemmen’ en ‘synchroniceren’) Hieruit blijkt ook weer overduidelijk dat DNA op
afstand (herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond dus) te beïnvloeden is. Voor heling
doeleinden, maar ook voor andere doeleinden eventueel. Dit houdt in dat u dit gegeven kunt
gebruiken voor heling van uzelf en anderen, maar anderen ook uw DNA kunnen gebruiken
met intenties en een beoogd effect, die niet noodzakelijk overeen hoeven te komen met wat u
wenselijk acht voor uw lichaam en welzijn (of wat daadwerkelijk wenselijk of gezond is voor
uw lichaam en immuunsysteem)…
Mind into Matter, bevroren muziek en gevangen licht
Het is eigenlijk geen mind over matter, maar mind INTO matter. Inmiddels is ook duidelijk
dat het veld van psycho-neuroimmunologie (wat bewijst dat suggestie, bio-feedback, hypnose,
conditionering, OVERTUIGINGEN en suggestie fysiologische parameters –zoals die binnen
in uw immuunsysteem- kunnen wijzigen en beïnvloeden) nog een te beperkt verklaringsmodel
is gebleken.
De ware cellulaire communicatie en regulatie is namelijk niet biochemisch, maar bioakoestisch en bio-energetisch en elektromagnetisch (al je DNA in al je cellen produceren,
ontvangen en modificeren licht!). Wij zijn geen biochemische wezen, maar letterlijk
lichtwezens! Ons lichaam zou je je kunnen voorstellen als een soort ‘bevroren muziek’ en
‘gevangen licht’! Het wordt steeds zo snel weer energetisch opgebouwd en in stand gehouden
dat je niet ziet dat je het ene moment ‘uit elkaar valt’ en het andere moment weer
‘uitkristalliseert’ (net zoals je de elektromagnetisch hardnekkige illusie van kleur en de ‘gaten
tussen de elektronen’ en de opeenvolgende overgangen van beweging van een tv-uitzending
niet snel genoeg kunt waarnemen).
De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid
De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid bestaat uit een energetische vacuüm zee van
interferentiepatronen en staande golven, die holografisch worden omgezet in de vertaalslag
die ons brein maakt naar vorm, kleur en beweging (en afgescheidenheid)! En het bijzondere
is, dat allerlei wetenschappelijk onderzoek aantoont (herhaald en verifieerbaar) dat
bewustzijn, intenties, gedachten en emoties ook ‘echt’zijn (net zo echt als de hardnekkige
illusie van materie en stof!) Intenties en bewustzijn zijn aantoonbaar in staat om deze
blauwdruk te beïnvloeden, te wijzigen en te ordenen via energetische communicatie en
informatie regulatie, via de Taal van Licht (en Geluid en Informatie)! Informatie is dus
fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat
uit (nulpunt)energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen
achter heling, gezondheid en ziekte.
Specifieke intenties hebben een specifieke fysieke uitwerking!
Er is een behoorlijke hoeveelheid bewijs dat wijst op een non-lokale invloed, dus werking op
afstand zonder ‘fysiek contact’! Ik heb een uitzending opgenomen met kwantum bioloog en
experimenteel biofysisch wetenschapper Glen Rein die binnenkort zal worden uitgezonden
(de uitzending bedoel ik ;-). Je kunt specifieke intenties sturen (herhaaldelijk experimenteel
aangetoond door o.a. Glen Rein), waarbij niet alleen de vorm van DNA, maar ook de

elektrische lading en andere belangrijke parameters van DNA kunnen
worden…gewijzigd…(of een kweekje cellen juist niet beïnvloeden, van een andere nabij
kweekje de groei bevorderen en van een derde nabij kweekje de groei juist remmen)!
De Russische wetenschappers Pjotr (Peter) Gariaev en Poponin (allemaal te vinden in mijn
boek ‘Blauwdruk’) toonden ook al aan dat woorden en taal (als modulatie voor een draaggolf)
DNA (via een draaggolf als geluid en licht) energetisch kunnen beïnvloeden en wijzigen, in
feiten zelfs genen ‘aan en uit’ kunnen zetten..)! Het inmiddels gerepliceerde werk van Cleve
Backster toont ook aan dat organismen fungeren als levende ‘getuigen’ binnen een verbonden
energetisch netwerk van bewustzijn, zelfs op afstand! Zelfs een eencellig wezen zonder
centraal zenuwstelsel ‘licht meer op’ (meetbare biofotonen uitstraling) bij een helingsessie
dan het geval is als deze zich alleen in een ruimte bevindt (onderzoek van Roel van Wijk).
Het lichtlichaam van uw DNA
En als je DNA experimenteel meet in een ruimte (zelfs in pikdonkere ruimte waar altijd nog
virtueel licht aanwezig is in de vorm van fotonen) en vervolgens verwijdert, blijft de
‘organisatie’ van het lichtveld wat zich in een ruimte naar het DNA toe beweegt (op een
‘coherente’, afgestemde en gestructureerde manier, en ordening maakt optimale
communicatie mogelijk!) zelfs een maand of langer aanwezig! Ook al is het fysiek DNA
verdwenen dus (het Phantom DNA effect). Rein bewees experimenteel dat als je DNA met
een laser ‘bestraalt’ het een fysiek energetisch veld laat zien als projectie. Maar als je het
DNA daarna verwijdert en de plek bestraalt waar het object zojuist nog was (maar nu dus niet
meer)…dan zie je als resultaat nog een energetische (holografische?) projectie van het
‘lichtlichaam’ van het DNA alsof het nog steeds fysiek aanwezig is en nooit verwijderd is
geweest. Een onzichtbare energetische levenslijn dus als energetische representatie van de
‘stof’. Een soort ‘geheugeneffect van water’ (en realiseer je nu dat DNA zich een energetische
waterrijke omgeving bevindt!) van DNA zelf…
Ander onderzoek heeft aangetoond dat als je een rat verdooft (anesthesie) op een plek waar
eerder al andere ratten waren verdoofd, het effect van verdoving steeds sneller op trad…Het
honderdste rat effect? Zie voor nog meer voorbeelden mijn boek ‘Blauwdruk’, waar ook het
werk van Robert Becker, Glen Rein, Pjotr Gariaev, William Tiller, Cleve Backster, Tom
Bearden, Robert Oschman, Jaques Benveniste, Iona Miller, Prioré en Pautrizel en vele andere
wetenschapper wordt besproken.
Donorcodicil, orgaantransplantaties, of toch een ‘Blijf van mijn DNA’ huis?
Kortom: afhankelijk van de onderliggende intentie en het beoogde effect...kan DNA zowel
'positief' als 'negatief' beïnvloed worden, ook op afstand! Voor heling doeleinden of voor
andere doeleinden. Pas dus op als u gevraagd wordt DNA af te staan. Vaccinaties dienen ons
niet, ze zijn ineffectief en potentieel levensgevaarlijk gebleken. Bij de HPV-vaccinaties is
al eerder gebleken dat onze kinderen worden opgeofferd als proefkonijnen vanwege de
onbekende lange termijn effecten (zie mijn andere artikelen voor bewijs). Sta dus ook niet toe
dat u (en uw kinderen!) op een andere manier als proefkonijnen worden gebruikt zonder uw
toestemming (of met uw toestemming, maar zonder eerst van deze belangrijke informatie
kennis te hebben genomen).
DNA is toch voordeliger, vooral als u het positief hanteert, programmeert en het leven eert!

Wees bewust, heb lief en leef wel!
Met HARTelijke groeten, Drs. John Consemulder
www.healingsoundmovement.com

