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 WATER  

Drager van Leven 

 

Bulletin no. 2 - october 2020 

 

Introductie 
Een verheugend aantal mensen (ca. 100) wil contact hoouden en worden geïnformeerd over 

ontwikkelingen op het gebied van water &  leven en watervitaliteit in het bijzonder.  

 

In de voorbije maanden is een aantal publicaties verschenen. Zie onderstaand overzicht. 

Verder heef t de ontwikkeling van de fishflowform een nieuwe impuls gekregen door de 

realisatie van een nieuwe installatie op het Lankheet, in het kader van de herinrichting van 

de Buurserbeek. Tenslotte aandacht voor onderzoek naar de mogelijke invloed van 

electromagnetische straling (w.o. 5G) op water. 

Publicaties 
 In een recent artikelen in het tijdschrift Substantia heeft Prof. Marc Henry inzichten over 

fundamentele eigenschappen van water gerelateerd aan het begrip bewustzijn. Beide 

onderwerpen stellen de natuurwetenschap totnogtoe voor onopgeloste raadsels, terwijl 

ze in feite nauw met elkaar zijn verbonden. Marc Henry  schrikt er niet voor terug om de 

lege ruimte van de kwantumfysica - de ether - te betreden en uitspraken te doen over de 

oorsprong van levensverschijnselen. Hij wijst op paralellen tussen deze concepten en 

oude Oosterse wijsheidsstromen, waarbij de eerstgenoemde – voor ons westerlingen - 

het voordeel hebben van fysische, chemische en biologische verfieerbaarheid. Het – zeer 

pittige – artikel kan worden gedownload via 

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/645  

 

 Dezelfde thema’s kwamen ter sprake in een interview met Marc Henry dat verscheen in 

Das Goethanum (March 12, 2020), zie 

www.dasgoetheanum.com/schwerpunkte/2020/3/13/gedaechtnis-des-kosmos-

gedaechtnis-des-wassers  Hans van Sluis maakte hiervan een vertaling, Watergeheugen - 

wereldgeheugen, die zal verschijnen in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.   

Dit Bulletin wordt  – vanwege AVG-privacy-regels – alleen toegestuurd na 

uitdrukkelijke aanmelding. Doorsturen is toegestaan. Wie toekomstige Bulletins 

wil ontvangen, kan zich hier aanmelden. 

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/645
http://www.dasgoetheanum.com/schwerpunkte/2020/3/13/gedaechtnis-des-kosmos-gedaechtnis-des-wassers
http://www.dasgoetheanum.com/schwerpunkte/2020/3/13/gedaechtnis-des-kosmos-gedaechtnis-des-wassers
mailto:info@stichtingwater.nl?subject=ik%20stel%20toezending%20van%20het%20Bulletin%20WdL%20op%20prijs
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 Publicatie van de samenvatting van Marc Henry’s voordracht over “Nieuwe inzichten 

over de rol van watermolekulen in levensprocessen” (15 october 2018) in Wasserzeichen 

(WZ52), het huisblad van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D), 

riep in WZ53 in eerste instantie twee interessante reacties op: “Zum Begriff der 

Information” (Michael Jacobi) en “Zugangswege von Theodor Schwenk und 

Bildekräfteforschung im Vergleich zu einer quantenmechanischen Erklärung der 

Homöopathie” (Imke Naudascher). Losse nummers van Wasserzeichen kunnen per mail 

worden besteld via vertrieb@kooperative.de  of bij het Instituut 

sekretariat@stroemungsinstitut.de.  

 

- Frank Silvis is zijn hele leven al bezig 

met water. Na zijn ingenieursstudie Civiele 

Techniek in Delft zag hij allerlei soorten water 

in technische en managementfuncties. Bij 

Grondmechanica Delft werkte hij met 

grondwater, zeewater en rivierwater. Bij BDG 

in Zwolle met koelwater, bluswater en 

afvalwater. En tenslotte als regiodirecteur bij 

Vitens met het voor de gezondheid van de 

mens zo belangrijke drinkwater. Daar begon 

hij zich af te vragen hoe vitaal en zuiver ons 

drinkwater eigenlijk is. 

 

Want naast de bekende fysische en chemische 

eigenschappen blijkt water namelijk ook te 

beschikken over energetische eigenschappen. 

Dat bracht hem op het spoor van allerlei 

bekende (en minder bekende) waterpioniers 

waaronder Viktor Schauberger en Masuro Emoto. Met behulp van de radiësthesie begon 

hij zelf water te onderzoeken en kwam pas gaandeweg echt ‘in contact met water’. Dat 

was het begin van een inspirerende zoektocht naar zijn eigen bestemming met tal van 

synchroniciteiten. 

Leesfragment & info  Bestellen  (code voor €2,50 lezerskorting: VJFZ844D) 

 

 Theo Claassen heeft zich na het verschijnen van zijn mooie boek gericht tot de 

waterprofessionals door  in H2O-online reeks artikelen te starten over de ‘bijzondere 

kwaliteiten van H2O’. Na een inleidend deel 1 verschenen inmiddels ook : deel 2  over 

‘voorbeelden van de 4e kwaliteit’ (met Frank Silvis) en delen 3 en 4 over ‘methoden voor 

onderzoek van levenskwaliteit’ (met Hans van Sluis). Zie de onderstaande links. Een 5e 

deel, over de wetenschap (kwantummechanica) achter de bijzondere kwaliteiten, is 

gereed en zal hopelijk binnenkort verschijnen. 

mailto:vertrieb@kooperative.de
mailto:sekretariat@stroemungsinstitut.de
https://obeliskboeken.us12.list-manage.com/track/click?u=05469a16010a2534a623141eb&id=8724f422e7&e=bb1862ab9c
https://obeliskboeken.us12.list-manage.com/track/click?u=05469a16010a2534a623141eb&id=d006111aa9&e=bb1862ab9c
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https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-h2o-een-vierde-aspect-van-

waterkwaliteit  

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-h2o-voorbeelden-van-het-vierde-

aspect-van-waterkwaliteit  

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-water-3-beeldvormend-onderzoek-

van-levenskwaliteit-fysische-en-chemische-methoden  

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-water-4-beeldvormend-onderzoek-

van-levenskwaliteit-biologische-en-sensorische-methoden  

Fishflowforms 
Het project beekherstel Buurser Beek op het traject Haaksbergen is voltooid. Op initiatief 

van de beheerder/mede-eigenaar Eric Brinckmann gaat op het landgoed Het Lankheet een 

nieuwe proef met vloeivelden van start. Daarin zijn grote flowforms voorzien voor de 

behandeling van het bevloeiingswater. Vanuit de Stichting Fishflowform is dit initiatief 

begeleid door Hans van Sluis en Paul van Dijk. Sjaak Dehing van BAT Sittard ontwierp en 

maakte de speciale FF-elementen voor deze toepassing. 

5G en water 
Water is een uiterst gevoelig medium. De vraag naar de gevolgen van de opmars van 

5G-communicatie is dan ook gerechtvaardigd. Vanuit het Wetenschappelijk Platform 

Elektromagnetische Velden is een breed onderzoek voorgesteld naar de gevolgen van 5G-

straling voor levende organismen. Zie  https://emfscienceplatform.nl/research-voorstel/ . In 

dat kader zal een aparte werkgroep zich gaan richten op onderzoek naar de effecten op 

water.  Hans Wessel en Hans van Sluis zijn betrokken bij dit platform, evenals enige andere 

ontvangers van dit Bulletin.  

Tot slot:  

De inhoud van dit Bulletin kan ongetwijfeld nog uitgebreider en veelzijdiger. Met 

jullie hulp! Alle ontvangers worden van harte uitgenodigd om zelf berichten in te 

sturen en te attenderen interessante ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet, 

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

 

Amersfoort, october 2020 
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