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WATER  

Drager van Leven 

 

Introductie 
Naar aanleiding van ons bericht van 1 februari jl. over de opheffing van de Stichting WdL 

bereikten ons vele blijken van waardering voor ons werk. Wij zijn jullie daarvoor zeer 

erkentelijk. 

Wij lieten toen de mogelijkheid open om nog eens ad hoc berichten aan onze kring van 

geïnteresseerden te verspreiden. Terugkijkend op een bijna verstreken jaar, zijn er 

verschilende ontwikkelingen te melden over de relatie tussen Water en Leven. 

 

Publicaties 

 In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG, jaargang 34, nr. 1) verscheen van de 

hand van Maarten Gast en Hans van Sluis een korte samenvatting van Marc Henry’s 

presentatie over “Nieuwe inzichten over de rol van watermolekulen in levensprocessen”, 

gegeven op 15 october 2018 in Amsterdam. In vertaling zal deze samenvatting ook 

worden afgedrukt in het eerstvolgende nummer (WZ52) van Wasserzeichen, het 

huisblad van het Institut für 

Strömungswissenschaften in Herrischried 

(D).   

 

 Ook in Wasserzeichen (WZ51) publiceerde 

Hans van Sluis een artikel over de resultaten 

van het onderzoek van de Stichting 

Fishflowform aan de op ritmische stroming 

gebaseerde vispasssage bij Soerendonk. 

Het Wezen van Water (boek met korting) 

 Medio october verscheen het boek Het 

Wezen van Water - verborgen dimensies 

Dit Bulletin is echter – vanwege AVG-privacy-regels - de laatste kennisgeving via 

het oude adressenbestand van de Stichting WdL. Wie met ons in contact wil 

blijven en eventuele toekomstige Bulletins wil ontvangen, nodigen wij van harte 

uit zich daarvoor aan te melden. 

mailto:info@stichtingwater.nl?subject=ik%20stel%20toezending%20van%20het%20Bulletin%20WdL%20op%20prijs


ontsluierd. Theo Claassen (oud-medewerker van Wetterskip Fryslân) heeft er vier jaar 

aan gewerkt. Uit de tekst op de achterkant: "een synthese van kennis uit de harde 

wetenschap, de esoterie en de gnostiek". Het is een mooi en waardevol boek geworden, 

met een daarbij passende prijs. Als trouw supporter van het werk van SWdL biedt de 

auteur onze relaties via de uitgever (Obelisk boeken) tijdelijk een korting aan van € 7,50 

plus gratis verzending t.w.v. € 6,95. De link voor bestelling via internet staat hieronder1.  

 

Conscious Water is een inspirerend boekje dat Frans Versteeg samenstelde naar 

aanleiding van de Assisi conference 2018. De auteur maakte ons na het seminar Water en 

Leven hierop opmerkzaam. Het is te downloaden via http://forgood.nu/wp-

content/uploads/Booklet_Consious-Water-PPA20.2.19.pdf . 

 

Voortgang Fishflowforms 
Na de succesvolle beproeving van de vistrap Molenheide zijn contacten gelegd voor 

uitwisseling van kennis en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. 

 In  een nieuw proefproject met vloeivelden op het landgoed het Lankheet zal  een grote 

flowform worden opgenomen voor de behandeling van het bevloeiingswater. 

 Het Watermuseum in Arnhem en een baggerbedrijf dat is betrokken bij herinrichting van 

de uiterwaarden zijn serieus geïnteresseerd in het demonstreren, c.q. toepassen van het 

fenomeen ritmische waterstroming. 

En overigens: Meld je nu aan  om met ons in contact te blijven!  
 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Gast, Peter Schukking, Hans van Sluis en Hans Wessel 

 

Amersfoort, november 2019 

                                                           
1 De korting kan tot 1 jan as. worden verrekend  bij bestelling via internet van het boek van Theo 

Claassen – “Het Wezen van Water”. De kortingscode  is: WEZEN-WATER-750. Deze code wordt 

gevraagd bij het afrekenen. 
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