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Nieuws 

Conferentie in Kopenhagen 
De conferentie in Kopenhagen was een enerverende bijeenkomst. We zaten in een prachtig hotel 
en hadden een zeer ruime kamer (rolstoelvriendelijk!) en met de metro zaten we binnen een 10 
minuten in het centrum!. De lezingen van Tylor Norton, een van de oprichters, raakt me altijd 
weer. Deze mensen geloven in hun missie :  

To better people’s lives and to be a force for good in the world. 
en hun visie 

Become the recognized global leader in cellular health and redox-based technologies and achieve 
worldwide distribution of ASEA’s life-changing products, financial opportunity, and culture. 
laat zien dat de producten goed zijn om er beter van te worden. Dan bedoel ik niet alleen ASEA 
door er geld mee te verdienen, maar ook de mensen die het gebruiken om gezonder te worden! 
Elke ondernemer wil met zijn bedrijf zijn boterham verdienen. Er is misschien wel verschil in 
intentie. 

“Healthy Cells – Healthy live” is de titel van een boek* van Dr R.d.Ward over Redox 
moleculen. Deze Amerikaanse huisarts en wetenschapper heeft voor de leek een 
boekje geschreven hoe Redox in het lichaam werkt. Waardoor veroudert het lichaam, 
waardoor wordt het ziek, welke systemen in het lichaam het effect heeft. 
Daar heeft hij een duidelijk antwoord op : 

”Ons lichaam is een verbazingwekkend zichzelf herstellend mechanisme – geef het de 
juiste middelen en het zorgt voor zichzelf.” 
en : 

“Al onze gezondheidsproblemen worden veroorzaakt doordat de cellen niet in staat 
zijn een gezond Redox potentiaal te handhaven.” 

Met andere woorden 

“Onze gezondheid hangt af van de Redox balans in elk lichaamssysteem/elke cel.” 

Bovendien zegt hij: 

Een ziekte wordt op een van de twee volgende manieren tot uitdrukking gebracht - een voorkeur 
voor of oxidatieve stress of een ontstekings reactie. Gezondheid kan worden bereikt door herstel 
van de Redox balans.” 

In het hoofdstuk “The Redox basis of illness” legt hij uit wat oorzaak en gevolg zijn van oxidatieve 
en ontstekings stress en laat diverse chronische aandoeningen de revue passeren. 

* Ik heb één uitleen exemplaar! Bovendien zijn we met de groep bezig het te vertalen. 

Agenda 

Wil je hierover meer informatie, meldt je dan aan voor de informatieavond. 
Iedere derde dinsdag van de maand is er in Leusden  een informatieavond over deze 
fenomenale wetenschappelijke doorbraak. Meld je bij mij aan en ik reserveer een plaatsje voor je! 

Met warme groet, 
Leonie van den Berg. 


