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Gratis Astma Webinar - 24 mei
Klachten aan de luchtwegen hebben een behoorlijke 
impact op het functioneren van de mens. Bij astma 
is het slijmvlies chronisch geïrriteerd waardoor je 
aanvalsgewijs moeite hebt met ademhalen. Tijdens 
dit webinar kijken we welke componenten een rol 
spelen en wat de mogelijkheden zijn om een en ander 
te verlichten. Er komen verschillende interventies aan 
de orde en is er een mogelijkheid om vragen te stellen.

We starten 24 mei om 19:30. Registreer je nu, dan krijg 
je automatisch meer informatie en een herinnering. 

Rechtreekse link: bigmarker.com/evenwijs/Astma . Je 
kunt het webinar ook via www.evenwijs.nl  benaderen. 
Bovenin de pagina’s vind je de webinar-knop.
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               Evenwijs Online Studiehuis
Je zoekt informatie over voeding? Je vindt door de 
bomen het bos niet meer? Je vraagt je af hoe het zit 
met je vertering? Je wilt iets veranderen in je voedings-
patroon maar je weet niet hoe? Dan is onze online 
voedingscursus écht iets voor jou!

Het Evenwijs Online Studiehuis heeft een geweldige 
introductie-aanbieding op de online voedingscursus.
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!

De toekomst zal het leren
Basale kennis over de werking van het lichaam en de 
zaken die daar invloed op hebben is en blijft belangrijk.
Je lichaam is het enige voertuig wat je door de tijd heen 
brengt. Een soepele rit wordt gerealiseerd door een 
goed voertuig. Het gaat bij onze levensreis tenslotte 
niet alleen over kwantiteit (de lengte) maar ook om 
de kwaliteit. 

Onbetaalbare zaken
Gezondheid is onbetaalbaar en dat klopt. Gezondheid 
is een definitie van iets ongrijpbaars. Het is een idee, 
een gedachte die gevormd wordt door beelden. Beel-
den die we bij elkaar hebben geveegd. We zien iets, 

we horen iets, we lezen iets. We stellen ons vervolgens 
voor wat gezondheid zou kunnen zijn.

Kennis is ook onbetaalbaar. Kennis kun je opdoen door 
ervaringen. Je hoort iets, je ziet iets en je leest iets. 
Tot slot doe je (misschien) iets. Dan wordt de eigen 
ervaring toegevoegd aan dat wat ‘ze’ zeggen. Eigen 
ervaring is onbetaalbaar. Doe het, dan weet je het.

Betaalbare doelen
Evenwijs vindt dat basale kennis over het functioneren 
van het lichaam voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Als je weet hoe het zit, kun je zélf beslissen. Je hebt 
dan zelf de touwtjes (weer) in handen.

On-line trainingen zijn niet 
voor iedereen ideaal, voor 
sommigen is het echter 
een perfecte oplossing. 

Evenwijs biedt een aantal thema’s tegen een geredu-
ceerd tarief nu ook online aan. We hebben er zelfs een 
compleet studiehuis voor ingericht

kijk op:
online-studiehuis.evenwijs.nl

Je leert het bij 



Vanuit de gedachte: je kunt het beste zo jong mogelijk 
beginnen met gezond ouder worden is begin 2019 de 
stichting Wetenswijs opgericht. Deze stichting wil o.a. 
minder-draagkrachtige jongeren de kans te geven een 
opleiding of cursus in de evolutionaire geneeskunde te 
volgen. Wetenswijs verstrekt studiebeursen. 

Wil je graag een evolutionaire opleiding volgen en 
denk je in aanmerking te kunnen komen voor een 
studiebeurs? Kijk dan op evenwijs.nl/wetenswijs.html 
voor meer informatie. Aanvragen moeten binen zijn 
voor je studiejaar begint.

Mocht je het werk van Wetenswijs willen steunen 
dan zijn persoonlijke donaties natuurlijk welkom. 
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL57.
RBRB.0778159973.

Vaccins tegen....
De klassieke vaccins tegen virussen worden gemaakt door eerst virussen te kweken. Dat kweken gebeurt op een 
voedingsbodem die levend DNA bevat. Vervolgens worden de gekweekte virussen verzwakt of gefragmenteerd 
en toegevoegd aan een medium. Dit medium wordt verrijkt met hulpstoffen (zoals aluminiumzouten, polysorbaat 
80 en thiomersal) om het immuunsysteem te prikkelen. Ook zitten er nog resten in van bij de bereiding gebruikte 
stoffen zoals de gebruikte kweekbodems (vreemde menselijke of dierlijke eiwitten), formaldehyde, antibiotica, 
e.d. De voordelen van een vaccin zijn duidelijk. Eenmaal in het lichaam gebracht gaat het lichaam anti-stoffen 
maken tegen de stoffen die in een vaccin zitten. Dit levert immuniteit op mbt een virus of bacterie maar helaas 
ook anti-stoffen tegen de restdelen van de kweekbodem en de hulpstoffen. Kijk op www.nvkp.nl voor meer info.  

Misschien wordt het tijd dat we de nadelen van vaccins ook gaan erkennen, zeker nu de uitbreiding alsmaar 
doorgaat en er een tijdsdruk ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Vaccins ontwikkelen kost tijd. 
Het uittesten of ze veilig zijn, kost ook tijd. Van vaccins weten we heel weinig omdat we voor onze informatie 
afhankelijk zijn van vaccinfabrikanten. Zij brengen vrijwel alleen bijwerkingen op korte termijn in kaart. Onderzoek 
naar de lange termijn wordt te weinig, en niet serieus genoeg gedaan. De farmaceutische industrie is daarin ook 

niet echt geïnteresseerd en moedigt het niet aan. Wie negatieve onderzoeksgegevens over de veiligheid 
van vaccins publiceert riskeert nogal eens zijn of haar carrière. Van de feitelijke werking en 

bijwerking van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd, laat staan erkend.

Je kunt bovendien van alles in een vaccin stoppen. Zo hebben de wereldgezondheids-
organisatie (WHO) en Unicef met financiële steun van de Rockefeller Foundation en 

de Bill and Melinda Gates Foundation, in 2013 in het Oost-Afrikaanse land Kenia, 
een vaccinatiecampagne voor vrouwen en meisjes in de vruchtbare leeftijd van 

12 tot 49 jaar opgezet en uitgevoerd. Er zijn 1 miljoen vrouwen gevaccineerd 
tegen Clostridium tetani (tetanus) en naar later bleek ook tegen het zwan-
gerschapshormoon Beta-HCG. Het gevolg hiervan was dat de vrouwen een 
afweerreactie kregen tegen hun eigen Beta-HCG. De vrouwen konden niet 
meer zwanger worden (maar wisten niet hoe dat kwam). In feite was het 
dus een verkapte anti-conceptieprogramma. 

Denk niet dat het niet waar is, de informatie én de wetenschappelijke 
studies zijn terug te vinden op www.ärzte-für-aufklärung.de

Vrijdag 10 juli van 13.00 tot 17.00 uur

Kom binnen, hier is het gezellig. Drink een kopje koffie 
of thee. Maak een praatje. Laat je informeren en inspi-
reren en volg een proefles. De proefles Epifysiologie 
staat ingeroosterd van 13.30 tot 14.15 uur. Voeding van 
15.15 tot 15.45 uur.

Je bent op 10 juli meer dan welkom op de Dubbel-
straat 4 in Balk. Kijk op www.evenwijs.nl voor meer 
informatie.

DAG


