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Gevitaliseerd Water

G.J. Boontjes, ingenieur

Samenvatting
Water wordt onterecht alleen chemisch en bacteriologisch beoordeeld. Water heeft ook een energetische waarde
en bezit de eigenschap om trillingsinformatie op te slaan. Leidingwater is energetisch arm en informatiebelast.
Watervitalisering is een natuur-getrouwe methode van behandeling van water waardoor het energetisch een zuiver
en levend water wordt met een positieve uitwerking op de gezondheid. De kwaliteit van gevitaliseerd water wordt
aangetoond met methoden die door de 'wetenschap' worden bedreven en geaccepteerd en vele methoden die
bij de natuurlijke geneeskunde worden toegepast. De conclusie uit deze onderzoeken en uit alle ervaring-berichten
van gebruikers is, dat 'gevitaliseerd water' opbouwend en levensondersteunend werkt op de processen van
li chaam en aura.
Sleutelwoorden: gevitaliseerd water, levend water, waterkwaliteit

Inleiding
`Gevitaliseerd water' is leidingwater
dat door een natuur-getrouwe methode
van behandeling levensopbouwende
krachten in zich heeft opgeslagen.
Energetisch wordt het water door vitalisering een zuiver en levend water, dat
niet alleen het fysieke lichaam en de
aura schoont, maar ook een ondersteuning is van de fysieke processen.
Gezondheid: o.a. betere ontgifting, reinigt en regenereert de lichaamsvloeistoffen; schoont de aura en werkt
aardend; werkt harmoniserend en opbouwend op elk levend organisme;
voelt zacht en weldadig en geeft energie.
Technische effecten: o.a.: geen kalkafzetting; drastische reductie van o.a.
was- en schoonmaakmiddelen, drastische reductie van chemische zouten in
zwembaden.
Wellicht ten overvloede, maar toch .....
een paar woorden ter illustratie van het
belang van water voor een gezond en
vitaal lichaam. Gemiddeld bestaat een
mens voor 65 % van z'n gewicht uit
water: Voor een baby is het ca 80 %,
voor iemand op hoge leeftijd ca 50-55
%. Dagelijks wordt gemiddeld 2,4 liter
vocht uitgescheiden en opgenomen

Water is onder andere het transportmedium in ons lichaam: dagelijks vloeit
er 6000 liter bloed door het lichaam
waarvan ca 1600 liter door de nieren.
Het bloedcirculatiesysteem en het
lymphesysteem zijn dus een enorm effectief transportsysteem. Spreek je
over vitaliteit, gezondheid en een goed
weerstandssysteem dan is een van de
belangrijke pijlers een optimale ontgifting van het lichaam: het regelmatig en
veel drinken van en het baden of douchen met een goede kwaliteit water
zorgt daarvoor!
Water is een essentieel element bij alle
functies in ons lichaam, niet alleen bij
de opname van voeding en de afvoer
van afvalstoffen, maar ook voor de
energie- en informatie overdracht die
noodzakelijk is voor de besturing van
alle lichaamsfuncties op elk niveau,
van orgaan tot cel. Het `water' in ons lichaam speelt daarbij een essentiële rol,
die door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend, omdat water alleen op z'n chemische en biologische samenstelling onderzocht wordt.
De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en
energie in water staat pas in de kinder-
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schoenen. Ik verwijs daarbij alleen
maar naar de discussie binnen en gebrek aan acceptatie door de medische
wetenschap van homeopathische middelen, waarbij de werkzame stof bij hogere potentie moleculair niet meer aantoonbaar is ( `zgn wetenschappelijke
methode `) maar de trillingsinformatie
z'n werk doet.
Literatuur over de analyse van cellen
en het functioneren daarvan beschrijven uitgebreid de structuur van de vele
verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit
opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die
75 % van de celinhoud uitmaakt, wordt
niet of nauwelijks aandacht besteed.
Juist dit intra-cellulaire water speelt
een cruciale rol en is de drager van het
leven. Niet alleen het intra-cellulaire
water is zo enorm belangrijk voor de levensfuncties, dat geldt ook voor het water buiten de cellen, het extra-cellulaire
water. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in
de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning
doordat het de ruimtes tussen de cellen
opvult. Bindweefsel functioneert als
het basisregelsysteem omdat de uitein-

den van bloedbanen, lymphebanen en
zenuwen in het bindweefsel eindigen
en beginnen. Bloedbanen en zenuwen
staan niet direct in contact met de cellen, maar via het bindweefsel. Transport van voedings- en afvalstoffen en
informatieoverdracht verlopen via het
water in het bindweefsel. Bio-fysisch
onderzoek wijst erop dat gedronken
water het bindweefsel bereikt en dat
kwalitatief hoogwaardig drinkwater
een regeneratie van de celstofwisseling
teweeg kan brengen.
Het advies om dagelijks veel water te
drinken van hoge kwaliteit en gezuiverd van schadelijke trillingen wordt
vanuit meerdere disciplines gegeven,
niet alleen ter ondersteuning van vele
methoden ter genezing, maar bovenal
om een goede gezondheid in stand te
houden. Dit advies wordt gegeven zowel vanuit de medisch wetenschappelijke hoek als ook vanuit de vele disciplines van de natuurlijke geneeskunde
waar het geziene en ongeziene hand in
hand gaan en geaccepteerd worden op
basis van de feitelijke resultaten. Doorgevingen vanuit de ongeziene wereld
wijzen op de regeneratie van lichaam
én geest die hiervan het gevolg is en
een ondersteuning van de spirituele ontwikkeling.

Waterkwaliteit
De criteria voor de leidingwaterkwaliteit die gehanteerd worden door de
overheden en waterleidingbedrijven
zijn gebaseerd op beperking van de gezondheidrisico's voor mens en dier.
De hoeveelheid van een in het water
voorkomende stof mag niet boven een
wettelijk vastgestelde waarde uitkomen. Bovendien moet de zuurgraad
(pH-waarde ) en de hardheid van het
water binnen vastgestelde waarden liggen en dient het water bacterieel aan
vastgestelde normen te voldoen.
In het water reeds aanwezige stoffen
worden bij de 'waterzuiveringsinstallaties' technisch niet volledig verwijderd
uit ons leidingwater. Bovendien worden er bij de 'zuivering' extra chemicaliën toegevoegd die noodzakelijk zijn
om bepaalde in het water opgeloste
stoffen 'te binden' zodat ze (grotendeels ) verwijderd kunnen worden

maar ook om de zuurgraad van het water bij te sturen. De garantie dat geen
levende ziekteverwekkende bacteriën
in ons leidingwater voorkomen wordt
ten slotte mede gerealiseerd doordat bij
het 'waterleidingbedrijf' chemische bestanddelen aan het leidingwater worden toegevoegd zodat in de lange transportleiding naar de consument geen
bacterievorming kan plaatsvinden.
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Conclusie: iedere in het water voorkomende stof mag tot een bepaalde maximum hoeveelheid in ons drinkwater
voorkomen om het leidingwater het
predikaat " goede kwaliteit " te geven.
Dit is op zich geen slecht criterium
maar alleen gebaseerd op beperking
van gezondheidsrisico's. De consument gaat vaak een stapje verder en gebruikt voor z' n drinkwater aanvullende
filtersystemen. Hierbij is een waarschuwing op z'n plaats om kritisch te zijn
ten aanzien van de gebruikte techniek
van het filtersysteem, het onderhoud
daarvan en de tijdige verwisseling van
filterelementen ! Deze 'chemische' zuivering mag echter niet het enige criterium zijn waarop water wordt beoordeeld. Daarnaast dient te worden gelet
op water als levenselixer: gezond water
is vrij van schadelijke informatie en
heeft een energetische waarde ! 'Energetische waarde' en 'informatie' in water zijn beide aspecten van het water
waar nog weinig over bekend is en
waar de gangbare wetenschap zich tot
op heden nauwelijks mee bezig heeft
gehouden.

De energetische waarde van water
Water, chemisch geschreven als H2O
bestaat uit moleculen, waarbij iedere
molecuul is opgebouwd uit 2 waterstof
atomen (H) en 1 zuurstofatoom (0).
Meerdere watermoleculen verbinden
zich met elkaar tot zogenaamde 'waterstofbruggen' (ook wel clusters genoemd). Door onder andere de wijze
waarop de waterstofatomen en het
zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de elektro-magnetische eigenschappen van het watermolecuul kan
de structuur van deze 'bruggen' heel
verschillend zijn.
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Water bestaat uit een combinatie van
vrije ongebonden watermoleculen en
waterstofbruggen Tegenwoordig weten
we dat de energetische waarde van water mede afhankelijk is van z'n clusterstructuur.
De energetische waarde is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in
verhouding tot het aantal vrije moleculen en is ook afhankelijk van de grootte van de waterstofbruggen en de structuur waarin de waterstofbruggen zijn
opgebouwd. Beweging en stilstand van
water kunnen hierin veranderingen teweegbrengen. Met deze informatie
kunt u zich een beeld vormen van wat
er gebeurt met vrij stromend water in
de natuur en met ons leidingwater.
Ons leidingwater wordt mechanisch,
biologisch en chemisch gezuiverd en

op de lange transportweg naar het aftappunt onder druk door leidingen geperst. De verandering die het water bij
dit totale proces ondergaat maakt dat
de energetische waarde bijna totaal verloren gaat. In de natuur stroomt water
onder de natuurlijke lage atmosferische
druk, terwijl het wervelend om stenen
en door bochtige beek- en rivierbeddingen stroomt. De natuur zorgt dus voor
de omstandigheden waardoor wij spreken van het `zelfreinigend vermogen'
van water.
N.B.: De natuurlijk gevormde waterwegen zitten vol bochten - de zgn. meanders -waardoor de werveling van het
water heel intensief is. En dan te bedenken dat door ons ingrijpen rivieren en
andere waterafvoerwegen recht gemaakt zijn.

De informatie in water
Informatie-opslag en -overdracht in water is een aspect dat nauwelijks bekend
is en dat tot heden zeer weinig aandacht kreeg. Inzichten omtrent dit aspect van water, verkregen door de moderne fysica, tonen temeer aan hoe onvoorstelbaar weinig we weten over het
functioneren en het gedrag van ons levenselixer: Water bezit de eigenschap
om `geprogrammeerde informatie' in
zich op te slaan en die informatie op
andere systemen zoals bijvoorbeeld levende organismen over te dragen.
De laatste jaren is er onderzoek gedaan
door Dr. Ludwig naar de wisselwerking tussen water en levende organismen op het vlak van elektro-magnetische trillingen. Daarbij zijn water en lichaamsvloeistoffen onderzocht op de
verschillende trillingen die daarin aanwezig zijn. Het hele spectrum van de
aanwezige zogeheten trillingsfrequenties wordt daarbij in beeld gebracht:
van de zeer laag-frequente trillingen
(zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnet
van 50 trillingen per seconde - 50
Hertz - dat in ons water en ons bloed is
aan te tonen ) tot en met de zeer hoge
frequenties van
10.000.000.000.000.000.000 trillingen

per seconde. Dit onderzoek leidde tot
de volgende inzichten. Iedere stof heeft
een geheel eigen trillingspatroon, kenmerkend voor die stof. Een metaal, een
pesticide of wat dan ook: aan het trillingspatroon is iedere stof te herkennen. In water, waaruit de schadelijke
stoffen door zuivering volledig ( 100
%) zijn verwijderd, zijn voor... en... na
de zuivering dezelfde elektromagnetische trillingen aan te tonen. De frequenties van deze trillingen blijken precies toegerekend te kunnen worden aan
de schadelijke stoffen die zich vóór de
zuivering in het water bevonden. Kortgezegd, als we water reinigen zijn de
trillingen van de verwijderde stoffen
nog aanwezig, zelfs als het water gedestilleerd wordt. Terwijl het water dus
chemisch is gereinigd, is het fysisch
nog belast met informatie ... ofwel ...
het is niet de chemische substantie die
op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen trillingsinformatie. Overigens
geldt dit niet alleen voor stoffen die in
het water opgelost zijn. Water neemt
onder andere ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties op van het
elektriciteitsnet en de elektrische apparatuur in huis, waaronder de straling
van TV en PC (computerbeeldscherm), maar ook de trillingsfrequenties van o.a. mobiele telefoon, afstandsbediening en telecommunicatie. Omdat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk,
via het water in ons lichaam worden ingebracht en rechtstreeks worden overgedragen en `opgeslagen' in onze lichaamsvloeistoffen. Water kan dus informatiebelast zijn. Ons leidingwater is
informatiebelast. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig
zijn voor de gezondheid. Het is dus
noodzakelijk de in het water opgenomen trillingen te verwijderen en de moleculaire structuur te herstellen om
daarmee het water te regenereren tot de
oorspronkelijke levensopbouwende
vloeistof.

Hoe kan kwaliteitsverlies van
leidingwater tenietgedaan worden?
Er zijn natuurlijke methoden die de 'informatiebelasting' van water teniet kun-
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nen doen en water energetisch z'n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek van met name
de Oostenrijker Victor Schauberger en
wetenschappelijk onderzoek van Dr.
Ludwig vormen mede de basis van
deze methoden, waarbij water door
werveling en door activering via resonantie behandeld wordt. De regeneratie
van water met deze methoden is vrij
van magnetisme, elektriciteit of chemie
en introduceert daardoor geen schadelijke neveneffecten; integendeel deze
puur natuurlijke regeneratie werkt harmoniserend en opbouwend op elk levend organisme. Het natuuronderzoek
van Victor Schauberger vormt de basis
van de methode om via werveling van
water het energetisch kwaliteitsverlies
teniet te doen. Reeds 50 jaar geleden
heeft hij zijn afkeer uitgesproken tegen
de eenzijdige `Explosie-techniek' zoals
die wordt toegepast in zeer veel technische processen die door de mens bedacht zijn. Onder het motto: "de natuur
eerst echt begrijpen en dan kopiëren"
ontwikkelde hij de `Natuur-techniek',
waarbij alle bewegingen spiraalvormig
van buiten naar binnen plaatsvinden.
De beweging van ons planetensysteem,
de spiraalnevel in de kosmos, de werveling van stromend water in de natuur,
overal is de naar binnengerichte spiraalvormige beweging te herkennen. Victor
Schauberger onderkende dat de
schroefvormige wervelende beweging
van stromend water de basis is voor de
reiniging daarvan. In een later stadium
is deze methode wetenschappelijk onderbouwd door zijn zoon Dipl.Ing Walter Schauberger. Op basis hiervan is
door Dipl. Ing. Wilhelm Martin de zogenaamde `Martin Wirbler' gemaakt.
Het is een klein apparaat dat aan de waterkraan of douche bevestigd kan worden. Het water dat door dit apparaat
stroomt ondergaat dezelfde spiraalvormige wervelbeweging als in de natuur.
Het resultaat: de trillingsinformatie van
de aanwezige schadelijke stoffen wordt
geneutraliseerd. Bovendien krijgt het
water weer een energetische waarde,
mede door de veranderde structuur.
Naast de methode van wervelen kan
water ook op een andere wijze energetisch geactiveerd worden. Het werk
van meerdere pioniers heeft aangetoond dat water gevitaliseerd kan wor-

den door trillingsoverdracht via resonantie. Aangenomen wordt dat de trillingsinformatie met de snelheid van
het licht op het leidingwater wordt
overgebracht. Als water eenmaal zo is
geactiveerd, kan het deze kwaliteit ook
na gebruik behouden. Hierdoor is het
mogelijk een apparaat te plaatsen achter de watermeter in de hoofdwaterleiding, waarbij het daardoorheen stromend leidingwater volgens deze natuurlijke methoden regenereert. De hoeveelheid water die door de waterleiding kan stromen, bepaalt de grootte
van het `wateractiveringsapparaat'; de
leidingdiameter is daarvoor maatgevend. Jarenlange ervaring wijst uit dat
het vermogen om water of vloeistoffen
met deze methode te vitaliseren, in de
loop van de jaren niet vermindert.

Hoe wordt de kwaliteit van
'gevitaliseerd water' gemeten?
De energetische waarde van water
wordt door het water-technisch laboratorium van de waterleidingbedrijven
niet onderzocht. De hier gebruikelijke
methoden zijn gebaseerd op chemisch
en bacteriologisch onderzoek. Er zijn
echter een aantal zeer verantwoorde onderzoek- en meetmethoden die ( nog )
niet ingeburgerd zijn bij het wateronderzoek van waterleidingbedrijven en
overheid. Genoemd is reeds de spectraal-analyse van trillingen in het water. Prof. Norbert Harthun in Duitsland
stelt voor deze nu nog ongebruikelijke
meetmethoden toe te passen om daarmee de meting van de totale waterkwaliteit compleet te maken. Bij de bepaling van de kwaliteit van `gevitaliseerd
water' is onder andere van deze methoden gebruik gemaakt. Daarnaast hebben metingen plaatsgevonden met methoden die in de natuurlijke geneeskunde worden toegepast. Bovendien zijn
er zeer veel berichten van gebruikers,
gebaseerd op de ervaringen die zij hebben opgedaan met gevitaliseerd water:
door het dagelijks te drinken, ermee te
douchen of te baden en/ of bij het gebruik daarvan in de tuin, de vijver of
het zwembad, of bij de toepassing daarvan in technische processen ! Hieronder worden de belangrijkste feitelijke
resultaten weergegeven, gebaseerd op

deze onderzoeken en de gebruikerservaringen zoals die heden bekend zijn.
Smaak en reuk
Beroepsproevers kunnen waterkwaliteitsverschillen beoordelen zonder
hulpmiddelen en kwalificeren `gevitaliseerd water' positief. Gebruikers ervaren `gevitaliseerd leidingwater' als
bronwater. Het water van snijbloemen
blijft veel langer fris en reukloos.
Lichamelijke bevindingen
De huid voelt veel zachter aan, is niet
meer zo uitgedroogd, trekt niet meer
en ziet er verjongd uit; het resulteert in
een aanzienlijke vermindering van het
gebruik van bodymilk of andere vochtinbrengende huidprodukten; Bij huidklachten zoals huiduitslag, jeuk aan de
huid en roos treedt verlichting op of
verdwijnen de klachten. Bij overgevoeligheid voor water wordt het gebruik
van of het contact met water weer mogelijk. Een gevoelige huid wordt rustiger. Met name de jeuk bij douchen vermindert sterk resp. verdwijnt. Het haar
is zachter en minder statisch geladen.
Er vindt een betere ontslakking en ontgifting van het lichaam plaats. Na gebruik van gevitaliseerd water zijn in
urine en badwater van oudere mensen
ook stoffen aangetroffen die tientallen
jaren in het lichaam waren `opgeslagen'
Bekend is dat ontgifting, dat wil zeggen de reiniging van het lichaam van
afvalstoffen, een van de belangrijkste
invloedsfactoren is van `het zich vitaal
en fit' voelen.
Visueel
Kalkafzetting en de vorming van ketelsteen vermindert resp. verdwijnt, terwijl de bestaande afzettingen in leidingen na verloop van enige tijd oplossen
en verdwijnen.
Slappe slabladen worden weer knapperig fris na ` het wassen ` daarvan .
Snijbloemen blijven veel langer houdbaar en fris.
Kiem- en zaai- onderzoek met planten
hebben als resultaat: een groter kiemtal, een betere wortelvorming, een
krachtiger groei, een diepere groene
kleur en een hoger `droge massa-gewicht' van de plant.
Gezondheid
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Zie ook bij lichamelijke bevindingen
Huidweerstandmetingen volgens de
methode Hartmann (Georhytmogramm) tonen aan dat bij drinken van
`gevitaliseerd-water' of bij plaatsing
van een kan water op een zogenaamde
`gestoorde plaats ` (aardstralen etc.) de
gemeten huidweerstandwaarden van de
proefpersoon normaliseren.
Beton dat is aangemaakt met' gevitaliseerd water' heeft een normaliserende
werking op het stoorveld ter plaatse.
Bij elektroacupunctuur is aangetoond
dat de gestoorde meridiaanwaarden
van de onderzochte persoon genormaliseerd worden door `gevitaliseerd water'; bij allergische reacties voor stoffen in het leidingwater worden verbeterde meridiaanwaarden verkregen met
water dat bijna volledig is gezuiverd
( methode van omgekeerde osmose),
maar uitstekende meridiaanwaarden
worden verkregen met' gevitaliseerdwater'. Gebruikers met (allergische) reakties door overbelasting door metalen
en andere stoffen in het water berichten over verdwijnen van de klachten
bij gebruik van gevitaliseerd leidingwater.
Resultaten van een vergelijkingsonderzoek naar de werking van gedestilleerd
water ( chemisch 100 % zuiver) en gevitaliseerd water ( energetisch 100 %
zuiver) op de orgaanfuncties gemeten
via het meridiaanstelsel met de methode van electroacupunctuur tonen voor
gevitaliseerd water wezenlijk hogere
waarden in het positieve bereik. Zie afbeelding. Het betekent dat gevitaliseerd water zeer opbouwend werkt op
alle functies van het menselijk organisme.
Bij radiësthetisch onderzoek wordt' gevitaliseerd water' zonder uitzondering
positief beoordeeld, ongeacht de daarbij gebruikte methode zoals wichelroede, pendel, biotensor, polarimeter of
meting met de tester van Mersmann.
Daar waar leidingwater linksdraaiend
is, zijn bronwater en gevitaliseerd water rechtsdraaiend.
Gebruikers met lichamelijke klachten
berichten over het positieve effect dat
het gebruik van `gevitaliseerd water'
heeft op de spijsvertering (onder ande-

`electro-smog'.
Onderzoek van groente dat met gevitaliseerd water wordt geteeld, toont een
veel hogere voedingswaarde dan wat
heden gebruikelijk is.

re verbeterde stoelgang) en de bloedsomloop. De positieve werking blijkt
ook uit verlichting resp. verdwijnen
van reumatische gewrichtspijnen, alsmede pijn aan het heupgewricht. Verondersteld wordt dat deze lichamelijke
verbeteringen verband houden met het
reinigend en regenererend effect dat
`gevitaliseerd water' heeft op de lichaamsvloeistoffen, het bloedvatenstelsel. de cellen, organen etc.
Het regenererend effect op het lichaam
zorgt voor een verhoogde vitaliteit en
een verhoogde weerstand tegen infecties en ziekte (verbetering van het immuunsysteem).
Gebruikers die gevoelig zijn voor
energieën van andere mensen of in bepaalde ruimtes berichten dat de klachten verdwijnen. Gevitaliseerd water
zorgt voor schoning van de aura waardoor een betere aarding wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de vermoeidheidsklachten van gebruikers die
met een computerbeeldscherm werken
of op andere wijze gevoelig zijn voor

'Gevitaliseerd water' en bronwater
Hierna volgt een overzicht van methoden, waarbij met technische apparatuur
de vergelijking gemaakt is tussen leidingwater, bronwater en `gevitaliseerd
water'.
Kirlianfoto's: Het beeld (Corona) met
Kirlian-fotografie van `gevitaliseerd
water' is gelijk aan dat van bronwater.
Color-Plate: Bij de methode volgens
Dipl. Ing. Knapp die vergelijkbaar is
met Kirlian-fotografie vertoont het
stralingsbeeld van `gevitaliseerd water'
een geordende structuur gelijk aan
bronwater.
Een vergelijkings-onderzoek met
foto's van gevormde ijskristallen, volgens een methode van `medische fotografie' van de Deense Christina
Sahlstrom, toont eveneens dat `gevitaliseerd water' en bronwater geheel dezelfde structuur hebben in afwijking

van de structuren van gewoon leidingwater en gefilterd leidingwater.
Bij de zgn. Tropfenbild-methode volgens Schwenk geeft het vergelijken
van de beeldstructuren dezelfde resultaten als bij de voorgaande methoden.
Zgn. Steigbild-methode: Door middel
van deze antroposofische methode (toegepast bij onderzoek in de biologischdynamische -landbouw) kan de energetische toestand van een vloeistof bepaald worden. Bij `gevitaliseerd water'
zijn zgn. morfologische veranderingen
zichtbaar vergelijkbaar met bronwater.
Kristallisatiebeelden van water met koperchloride tonen bij `gevitaliseerd water' en bronwater dezelfde geordende
structuren.
Conclusie: In tegenstelling tot leidingwater is `gevitaliseerd leidingwater' gelijk aan bronwater.

Energieniveau
Kirlianfoto's van personen tonen na gebruik van `gevitaliseerd water' reproduceerbaar een verhoogd energieniveau.

functioneren orgaan(systeem)

gevitaliseerd t.o.v. gedest. water

milt / alvleesklier
lever
gewrichten
maag
bindweefsel
huid
spieren
galblaias
nier
blaas
lymfe
longen / luchtwegen
dikke darm
zenuwen / psyche
bloedsomloop
bloedvaten
parenchym / orgaanweefsel
endocriene'klieren
hart
dunne darm

-20

0

0

/0

20

40

60

(max. 100% per lichaamszijde)

■ gedestilleerd: chemisch zuiver

80

gevitaliseerd: energetisch zuiver
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Radiësthetisch onderzoek volgens diverse methoden voor en na doorstroming van leidingwater door een zgn.
`UMH-watervitalisator -inbouwtype'
toont, dat de energetische waarde van
het water, gemeten in Bovis-eenheden
stijgt van ca. 120 naar ca 33. 000 ! De
Bovis- waarde is een meeteenheid voor
de energetische waarde van `levende
substanties' of organismen. De waarde
van ca 6500 Bovis-eenheden kan als de
ondergrens voor `gezond' worden beschouwd.
Het is duidelijk dat onbehandeld leidingwater (veel lager dan 6500!) energie neemt van ons lichaam, terwijl 'gevitaliseerd-water' ons energie geeft
(...veel hoger dan 6500).
De overige resultaten van deze metingen geven aan dat:
de schadelijke straling (op een schaal
van 0- 16) wordt teruggebracht van 9,8
naar 0,4
de zuurgraad wordt gewijzigd van 5,9
naar de neutrale waarde van 7,1 (de ideale waarde is ca 7,0 zoals blijkt uit onderzoeken van de Franse Prof. Vincent)
De radioactieve belasting wordt van de
10-voudige normaalwaarde teruggebracht tot onder de normaalwaarde.
De in het water aanwezige trillingsinformatie, met name de trillingsfrequenties, waarvan de invloed op de gezondheid bekend zijn (zie de reeds genoemde trillings-onderzoeken van Dr. Ludwig) zijn de volgende: In het onbehandelde leidingwater aanwezig was de ongunstige frequentie van 22,5 Hz (geconstateerd in kankercellen) en een frequentie tussen 1,4 en 1,8 Hz, alsmede
de informatie van diverse schadelijke
stoffen; de voor de gezondheid gunstige frequenties, zoals 1,2 Hz, 2,5 Hz en
10 Hz waren niet aanwezig .
Na vitalisering was de schadelijke 22,5
Hz en de informatie van de schadelijke
stoffen niet meer aanwezig, terwijl het
gevitaliseerde water wel de genoemde
gunstige frequenties in zich heeft.
Resumé bio-energetische waarde:
• De energetische waarde van gevitaliseerd leidingwater is afhankelijk
van de methode van vitaliseren.
• onbehandeld leidingwater: waarde
verschilt per gebied afhankelijk van
o.a. de winnings- of zuiveringsmethode en het watertransportsysteem: ca. 100-4.000 Bovis

•
•

•

grens ongezond- gezond ( mens) :
ca. 6.500 Bovis
behandeld leidingwater Martin Wirbler:
methode van wervelen: ca. 8.000
Bovis
behandeld leidingwater centraal:
methode van wervelen en resonantie: ca. 33.000 Bovis

De keuze van de natuurgetrouwe techniek van vitaliseren is van belang: met
name werveling in combinatie met de
methode van resonantie waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energie zoals van onder andere edelstenen en kristallen zorgt voor
een trillingsneutraal water met zo'n
hoge bio-energetische waarde alsmede
ook voor een gelijkmatige werking
hiervan op alle chacra's!
De conclusie uit alle ervaring-berichten van gebruikers en de resultaten van
vele onderzoeken is, dat `gevitaliseerd
water' als het ware levensondersteunende energie opslaat, die het menselijk lichaam ten goede komt door uitwendig
gebruik (baden, douchen) en door het
dagelijks te drinken. Verzorging van
dieren, planten en bloemen spreekt dan
voor zich.

Tot slot:
Het voorgaande beschrijft de technische achtergronden van water en de feitelijke resultaten van watervitalisering.
Gezondheidsaspecten zijn genoemd,
maar alleen om het belang van vitalisering van water aan te geven ten opzichte van onbehandeld leidingwater. Het
belangrijkste aspect van gevitaliseerd
water is de positieve uitwerking op de
gezondheid van mens, plant en dier. Er
zijn echter neveneffecten die even opmerkelijk zijn en grote voordelen kunnen bieden. Het betreft een sterk verminderd gebruik van schoonmaakmiddelen in het huishouden (reductie 4060 % voor was- en vaatmachine) en in
zogenaamde industriële processen (autowasstraten, foto-laboratoria etc.), terwijl daar waar in industriële processen
een watermengsel wordt toegepast het
gebruik van chemicaliën vaak drastisch
gereduceerd kan worden. Bij kringloopprocessen, zoals koelsystemen,
wordt het leidingsysteem inwendig
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weer schoon. Door plaatsing van een
`watervitalisator' in de circulatieleiding
van zwembaden kan de toevoeging van
zouten drastisch verminderd worden.
Bovendien zal het na lezen van het
voorgaande niet verbazen dat gebruikerservaringen ervan getuigen dat mensen zich weldadig voelen in een dergelijk zwembad en dat veel voorkomende
klachten zoals prikkende ogen en een
trekkende huid tot het verleden behoren. Het milieu wordt veel minder belast door de reductie van reinigingsmiddelen en chemicaliën. Het water dat uiteindelijk terugkomt in het milieu is gevitaliseerd en draagt bij aan een verbetering van alle levensprocessen!! 'Watervitalisering' is overigens niet te vergelijken met andere apparatuur die op
de markt gebracht wordt om als 'waterverzachter' de kalkaanslag en het wasmiddelenverbruik te verminderen. Dergelijke methoden met magneten, elektriciteit, electro-magnetische velden en
/ of zouten belasten het water als het
gaat om de gezondheid. Watervitalisering neutraliseert alle schadelijke trillingsbelasting en regenereert het water:
het wordt hoogenergetisch en heeft levensopbouwende krachten in zich opgeslagen; vandaar de naam: 'levenselixer'.
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GRIEP?
De zorgvuldig afgestemde combinatie
van werkzame bestanddelen,
waaronder de griep-nosode;
vormt een doeltreffende
preventie en therapie
bij een griepinfectie
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