Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740
Internet: www.innerlijk-besef.nl
E-mail: info@innerlijk-besef.nl

Nieuwsbrief nr. 2, februari 2013
Lieve mensen,
De allerbeste wensen voor jou voor 2013! En dat alles wat je nodig hebt naar je toe mag komen!
Weet je wat voor jou het allerbeste is en wat je nodig hebt, of moet je daar even over nadenken? Dat ‘allerbeste’ zal
voor iedereen heel verschillend van vorm zijn. Ik wens voor mijzelf een goede gezondheid, financiële onafhankelijkheid en harmonie in mijn leven. Zo heeft iedereen zijn eigen wensen en ideeën over wat hij of zij
nodig heeft.
Wat heb ik werkelijk nodig? Een diepere wens van mij is er een van een hogere orde, die de persoonlijke
wensen als het ware overstijgt. Ik wens voor mezelf dat datgene op mijn pad mag komen waardoor ik in
staat gesteld wordt het allerbeste uit mezelf te halen. Dat ik situaties op mijn pad krijg waarin ik word uitgedaagd om te kiezen voor het allerhoogste, namelijk Liefde en Licht. Misschien vind je dit erg hoogdravende taal, maar dit is wel wat ik mij ten diepste wens. Misschien ligt dit wel dicht bij datgene wat mijn
ziel zich wenst.
Mag ik jou dit ook toewensen? Ondanks dat dit niet altijd de gemakkelijkste opgaven en situaties zijn, kunnen het wel de meest verrijkende ervaringen worden. Groei en ontwikkeling gaan gepaard met loslaten en
nieuwe keuzes maken, loslaten van oude patronen, ook van oude pijn.
Misschien heb jij net als ik en vele anderen de laatste tijd gemerkt dat het wel lijkt of oude dingen waarvan
je dacht dat je het achter je had gelaten, opnieuw weer langskomen. Een gebeurtenis of een opmerking van
iemand raakt je en diep van binnen voel je een oude pijn of oude emotie weer even. Alsof er nog restjes
moeten worden opgelost nu en werkelijk losgelaten mogen worden. Alsof je nog even een kans geboden
wordt om nu een andere keuze te maken door het oude patroon te doorbreken en nu vanuit je hart te handelen.
Want dat is de start van 2013. Kiezen vanuit de energie van je hart. Kun je zien wat er gebeurt in jou en in
de wereld om je heen? Het lijkt wel of zowel binnen als buiten ons het ego protesteert en meer dan ooit zijn
controle, manipulatie en macht wil doen gelden. Het heeft echter geen zin om je focus te richten op de chaos en de angst die je ziet en voelt.
Er is een krachtig veld dat jij kunt neerzetten. De grootste kracht die je maar in kunt zetten en dat is jouw
bewustzijnsveld van liefde en eenheid. Focus je op de ruimte in je hart en voel liefde en dankbaarheid voor
de aarde en voor alles wat er in jou leeft en jou tot jou maakt. Niet alleen je licht, ook het donker in jezelf.
Voel liefde voor je weerstanden, je zelfkritiek, je schuldgevoel, je angsten en je zorgen. Alles mag er zijn.
Dan is er sprake van eenheid in en van je Zelf. Er zal niet eerder sprake zijn van eenheid in de wereld dan
wanneer wij de eenheid in onszelf gerealiseerd hebben.
Om te leren om meer van mezelf te houden, brengt het leven mij datgene op mijn pad wat ik nodig heb.
Zodat ik elke keer weer de kans krijg om te kiezen voor het hoogste in me zelf, namelijk liefde en licht. Het
is een vallen-en-opstaan-proces van acceptatie en ontdekking.
Maar het is ook een proces dat niet tegen te houden is. Wij herinneren ons weer… .dat we Licht zijn.
Vraag om Licht in je hart, vooral op die momenten dat je het moeilijk hebt en voel liefde voor je zelf. Je
wordt uitgedaagd om te kiezen voor het allerbeste. Het allerbelangrijkste dat je op dit moment kunt doen
na alle strijd die je gestreden hebt en bij alle vragen die je misschien nog hebt. Liefde is werkelijk het enige
antwoord. Liefde is een scheppende energie. Leven vanuit je hart zal je leven veranderen.
Als jij je realiseert en begrijpt hoe deze krachtige energie werkt, dan besef je dat jouw hart, jouw vermogen

om liefde te ervaren, de potentie heeft om de wereld te veranderen. En stel je nu eens voor dat duizenden,
miljoenen mensen zich net als jij zich hier bewust van worden… .
Stel je eens voor… .Heb je even elf minuten de tijd? Kijk dan eens naar dit filmpje van Spirit Science op
youtube waarin de uitwerking van onze hartsenergie prachtig wordt uitgebeeld. Ik word er helemaal blij
van, elke keer als ik het bekijk. Ga het beslist kijken, je brein begrijpt dan ook beter welke enorme invloed
het hart kan hebben. Welke invloed JIJ kunt uitoefenen op de mensheid en op de aarde simpelweg door van
je zelf te houden. Echt de moeite waard!
Je vindt dat filmpje hier: www.youtube.com/watch?v=1-4zdmd0TNU&feature=share.
Jij hebt je Zelf nodig! De aarde heeft jou Zelf nodig!
Mijn wens voor jou voor 2013 is dan ook het ALLERBESTE. Dat alles naar je toe mag komen wat je nodig
hebt om jouw Liefde en Licht te laten stralen.
Het heeft geen zin om te wachten op hulp of verlossing door wie of wat dan ook, jij Zelf bent degene op wie
je gewacht hebt! Maak er een feest van!
Liefde en Licht,
Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Boekenverkoop
Tijdens de pauze van de lezing door Frank Silvis hebben Nico en Grietje een deel van hun spiritueelesoterische boeken verkocht. Deze verkoop heeft € 125,-- opgeleverd en dit bedrag is overgemaakt aan
Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Messing.
Het lijkt ons een goed idee om nog eens zo’n boekenverkoop te organiseren ten bate van die stichting. Dat
gaan we doen tijdens de lezing op 7 mei a.s. Wilt u het werk van Stichting Lindenhof steunen met de opbrengst van uw spiritueel-esoterische boeken die u ‘uit’ heeft? Dan kunt u die boeken meenemen naar die
verkoping op 7 mei. U mag zelf een prijs bepalen tussen € 1,-- en € 5,--.

Oproep Kascommissie
Het wordt weer tijd voor de jaarlijkse kascontrole, daarvoor zoeken wij iemand, die 2 jaar zitting wil nemen in de kascommissie. Als u dat wilt, voert u de kascontrole uit, samen met degene die dat vorig jaar ook
deed. Die persoon treedt daarna af en volgend jaar doet u weer de kascontrole, samen met iemand die er
dan nieuw komt.
Bent u degene die bij de kascommissie wil? Neemt u dan a.u.b. contact op met de penningmeester, Nico
Marinus. Hij is bereikbaar per telefoon: 0524-582721 en per e-mail: penningmeester@innerlijk-besef.nl.

De ziel, een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies
Lezing door Hen Straver op dinsdag 5 februari 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19.30 uur.
Hen Straver geeft in deze lezing een overzicht van
verschillende visies op de ziel, aan de hand van zijn
boek De ziel een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies.
Hij beschrijft de verschillende lichamen van de ziel
die we nodig hebben om tot zelfkennis te komen.
Aan de hand van zijn eigen ervaringen — zijn persoonlijke weg — en algemene ervaringen — een
universele weg die voor meerderen geldt — laat hij
ons een nieuw wereldbeeld zien. Dit nieuwe bewustzijn opent poorten naar een andere werkelijkheid, die meestal verborgen ligt achter je leven van
hier en nu. Het opent ook een nieuwe manier van

verdiept leven: ruimer denken, intens liefhebben en
volledig aanwezig zijn. Je begint weer te scheppen,
het eerstgeboorterecht van iedere mens. Je voelt
dit in je fysieke hart dat uitdijt
tot een kosmisch hart en vele
dimensies kan omvatten: je
wordt een vernieuwde mens die
een nieuwe wereld om zich heen
schept.
Hen Straver doceerde geschiedenis en verdiepte zich in psychotherapie en spiritualiteit.
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Zijn werk ademt een integratie van westerse spiritualiteit en oosterse mystiek. Hij werkt sinds 1983
met door hemzelf ontwikkelde methoden van meditatie, adem- en regressie- therapie. Eeuwenoude
wegen zoals zen, vipassana, energetische verbindingsoefeningen, kriya yoga, tantrische meditatie
en dzogchen herleidde hij tot hun kern. Hen werkt
met heldere waarneming en alles omhullende aandacht. Zijn kracht ligt in het direct laten ervaren

van het lichtlichaam.
Hij schreef: ‘Genees jezelf door je te verbinden’ en ‘De
ziel, een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies’.
Hij heeft een privépraktijk waarin hij verschillende
vormen van therapie en spirituele begeleiding
combineert. Hij is erkend RING-A therapeut.
Hen Stravers website is: www.quantumhealing.nu.

De wondere wereld van water
Verslag van de lezing door Frank Silvis op dinsdag 8 januari 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Water is een drager van leven. Zonder water is er
geen leven. Gepassioneerd en kundig vertelt
Frank ons over het bijzondere van water en vitaliteit, gelardeerd met praktijksituaties. Vroeger
werkzaam als waterbouwkundige en directeur bij
een waterleidingbedrijf en nu een eigen adviesen zuiveringspraktijk op energetisch/spiritueel
gebied dat, naast energiemeting, o.a. vitaliteit van
water meet. Via pendelen en wichelroede ontwikkelde hij zijn eigen meetmethoden.
Een mens bestaat voor 70% uit water. Moeder
aarde bestaat aan het oppervlak ook voor 70% uit
water en dat is geen toeval. Je moet er heel voorzichtig mee zijn, want zoveel zoet water is er niet
en een mens kan het niet maken. Als je al het water op aarde (1360 miljoen m3) gelijkmatig over
de gehele wereld verdeeld, dan geeft dit een laagdikte van 2675m. Uiteindelijk houd je maar een
laagje tot aan je knieën over aan zoetwater om
van te kunnen leven.
Op elke plek is de mens in staat om er wat van te
maken, ook uit zeewater, bijvoorbeeld in Israël en
veel meer plaatsen of via condensvorming (Chili).
Het wordt ook steeds goedkoper waardoor het
ook gemakkelijk is om te doen. In het buitenland
wordt heel vaak drinkwater gemaakt uit rioolwater. In Nederland vinden we dat een heel vieze
gedachte. Toch gebeurt dit, maar met meer stappen.
Wat zijn onze bronnen van drinkwater: grondwater als natuurlijk bron en via een geslagen
bron; grond/oppervlaktewater door oeverinfiltratie; oppervlaktewater; door regen, dauw en uit
lucht; zee- en rioolwater en urine (astronauten ).

2. Molecuulgewicht van water. Als je naar het periodiek systeem van elementen kijkt, dan zou water
eigenlijk vloeibaar moeten zijn tussen -90⁰C en
-70⁰C. Gelukkig is het vloeibaar tussen 0 en
100⁰C.
3. Water als het allerbeste oplossingsmiddel. Voor
ons lichaam is het belangrijk dat voedingsstoffen
van ons eten en drinken goed naar alle cellen getransporteerd worden en omgekeerd ook alle afvalstoffen fijn afgevoerd worden.
4. Praktische toepassingen van warmtecapaciteit en
geleidbaarheid. Als je uit veel water bestaat, kun
je met veel temperatuurvariaties omgaan. Deze
eigenschap van water helpt ook de temperatuur
op aarde te stabiliseren, mede door de golfstromen.
5. Capillaire werking. Het water stijgt tussen al de
grondkorreltjes omhoog. Zo kan de plant toch
aan zijn water komen, ook al hebben de wortels
geen contact met het grondwater. Veel regenwater komt naast de planten en zakt in de ondergrond. Het grondwater stijgt dan een beetje.
Beestjes lopen op het water m.b.v. oppervlakte
spanning door de capillaire werking.

Iets over bekende wateronderzoekers.
(Boeken worden later in dit verslag genoemd.)
Victor Schauberger (1885-1958), is de belangrijkste.
Hij maakte het eerste bronwater-apparaat met
zijn verschillende kamers, essentiële sporen en
mineralen. Door de spiraliserende beweging vond
hij dat het water zijn zelfreinigende vermogen
kon ontwikkelen. Het gaat uiteindelijk om het
versterken van het levensmechanisme en over het
overbrengen van energetische fibraties op het
water. Uiteindelijk dwongen de autoriteiten hem
zijn apparaat te vernietigen.

Bijzondere eigenschappen (anomalieën) van
water
Hieronder enkele van de 67 die Martin Chaplin
ontdekte:
1. IJs is lichter dan water en drijft bij -4⁰C. Dit is
overigens bijzonder in de Natuurkunde. Leven
onder water kan daardoor blijven leven.

Jacques Benveniste (1935-2004), viroloog. Hij
bewees dat homeopathie echt werkt. In 1994
schreef hij een artikel voor Nature, maar werd
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uiteindelijk tegengehouden door de sceptische
hoofdredacteur. Toch bleek toen al dat de onderzoekers invloed uitoefenen op hun proeven. Wetenschappers hebben er veel moeite mee dat iets
van een mens invloed kan hebben op iets wat
leeft.

ven nemend thuis en op kantoor ontdekte hij de
waarde van water en zijn mogelijkheden. Ook dat
het belangrijk is om contact te maken met het
veld/Al-ziel/Akashakronieken/Hogere Zelf (geef
het maar een naam). Hij vertelt een ludiek verhaal hoe dat op kantoor toeging. Uiteindelijk wilde hij zich verder verdiepen in de materie.

Luc Montagner (1932)
Nobelprijs winnaar geneeskunde (2008), ontdekker van het HIV-virus. Heeft ook homeopathie
bewezen. Wetenschappers willen er nog niet aan.

André Bovis (1871-1847), Franse arts
Hij deed kwaliteitscontrole voor het eten van de
Franse soldaten tussen WOI en WOII. Vanwege
het vele werk gebruikte hij de pendel en pendelkaart met daarop de waarden 0-18.000. Zijn leerling Simonéton stelde voor om de waarden naar
Bovis te gaan noemen. Ze leken niet op de Ångström, omdat de golflengte van het licht toch anders was.
Bovis mat ook veel water en hield de waarde op
maximaal 18.000 Bovis.

Dr. Masaru Emoto (1943)
Een Japanse arts en geen wetenschapper, die v.a.
1994 uitgebreide proeven doet met water. Hij
doet een druppel van dat water op een petriglaasje en bevriest dit. Op het moment van bevriezen
maakt hij een foto van dat kristal,
200-500 keer vergroot. Naarmate
water schoner is, is het kristal mooier. Water is een informatiedrager en
je kunt het zelf beïnvloeden. Muziek,
trillingen en zelfs gedachten en intentie werken in op het water.

Wat is Bovis-waarde?
Alles wat leeft, heeft een bepaalde uitstraling. Het
is een maat voor de vitaliteit ofwel levensenergie,
ofwel intersubjectieve (er zit een persoon tussen)
waarneming die herhaalbaar is. Vergelijk onderzoek van prof. Popp (alles wat leeft naarmate het
levendiger is heeft het meer licht in zich).
Wat zei Bovis dan van die waarde? (zie onderstaand schema).

Bekend zijn de proeven gedurende 3 weken met
rijst (witte gekookte rijst
onder een laagje water in 3
jampotten. Negeren of uitspraken als “Ik heb je
lief/ben dankbaar,” “Ik haat
je,” beïnvloeden heel verschillend de conditie van de rijst. Zo zijn er veel
meer voorbeelden genoemd. Het Lourdeswater is
heel bijzonder (Frank mat 19.600 Bovis). Denk
ook nog eens aan de doop van Jezus in de Jordaan. Emoto’s mooiste kristal is dat van dankbaarheid.

Bovis: stralingsintensiteit. Is de waarde OK
en wanneer?
< 3.000
ziekmakend
3.000 - 6.500
niet gezond. Onttrekt
energie aan het lichaam
6.500- 7.000
neutraal
7.000-15.000
versterkend
>15.000
toenemend versterkend
In deze lezing zullen we de Bovis-waarde afkorten als BOVW.

Prof. Dr. Ir. Bernd Kröplin (1944) heeft ook ontegenzeggelijk bewezen dat iedereen zijn eigen
water beïnvloedt. Proef: 1 glas water, 4 mensen
nemen met een pipet hieruit enkele druppels water en leggen die op 4 petrischaaltjes neer met
telkens 1 druppeltje, dezelfde plaats, dezelfde tijd
met 1,5 cm afstand van elkaar.
Uitslag: per persoon lijken de
druppels op elkaar maar onderling zijn ze verschillend van de
andere 3. Een mooi bewijs dat
wij ons eigen water beïnvloeden.
Over zichzelf
Zijn grote ontdekkingsreis naar de energetische
kant van water begon zo’n 5 jaar geleden. Tijdens
een lezing kwam hij in aanraking met de Boviswaarde van water en hoe dit te meten via de pendel. In zijn studie en op zijn bedrijf had hij nog
nooit van zoiets gehoord. Al pendelend en proe-

Wat was Franks toepassing in het bedrijf?
Hij ging meten wat los en vast zat. Ze deden een
ontdekkingstocht langs allerlei fabrikanten en
bedrijven die vitalisers maken om het water
schoner te maken dan het waterbedrijf dit levert.
Water kun je levend maken. Waterschappen doen
dit (ecologiseren) door water door rietplassen,
moerassen, watervlooienvijvers en andere biotopen te leiden (gekopieerd uit Zweden). De belangstelling hiervoor wordt steeds groter. Ook
hoe de kwaliteit van ons voedsel was, kreeg
Franks belangstelling.
Tijdens een bedrijfs-regiodag met personeel nodigde hij Eef en Jennie Stel uit (kwekerij in Dalfsen) voor een praktische demonstratie. Zij werken in de kas met:
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1) vitaal water;
2) allerlei mineralen en sporenelementen
toegevoegd aan de aarde;
3) meer negatieve ionen;
4) micro-organismen.
De bietjes hadden een BOVW>13.600 en je kon
ze rauw eten. Personeel was verbijsterd en nu
meer bewust.

aantal trillingen naar 45 per
seconde, blijken de druppels
zich te kunnen splitsen met
dit resultaat. (zie de foto
hiernaast.)
Als je water in een klankschaal in trilling brengt,
geeft elke slag een verdubbeling van BOVW (na
1 slag: 37.600 etc.). Als je je hand boven de opspringende druppeltjes houdt, word je helemaal
vitaal.
De Aum-klank is goed. Nico van Diemen maakt
CD’s met muziek die is doorgekregen van engelen, om mensen gezond te maken (bijv. water op
CD: van 20.000 naar 104.000 Bovis).
4. Verlevendigingsplaat van meneer Grander.
Hier is een koperen spiraal met hoge vitaliteitswaarde in verwerkt. Dus alles wat je hier op zet
aan groente, fruit, water, verlevendigt dit.
5. Ring of Harmony
Een keramische ring gemaakt door Johan ten
Kleij in Lemelerveld. Deze bevat
sporenelementen en er wordt op
een bepaalde manier een elektrisch veld omheen gecreëerd.
Als er vloeistof of iets anders
doorheen gaat, gaat de informatie in dat elektrische veld. Alle
chemische frequenties worden omgezet in biologisch vriendelijke, waardoor ons lichaam het veel
beter aan kan. Geschikt bij chemokuren, waarbij
het slangetje door de ring gaat. Daardoor wordt
men minder misselijk en moe.
Medicijnen 7 x door de ring laten vallen, betekent kwijtraken van 70% van de negatieve aspecten. Goed afwasbaar.

Meten van vitaliteit
Na vele pendelervaringen had Frank behoefte aan
een eigen meetsysteem om te toetsen of dat wat
gezegd werd door fabrikanten van vitalisers,
waar was. Heel veel apparaten en voorwerpen
worden te goeder trouw gemaakt, maar werkten
die ook? Wat moest hij gaan meten? Langzamerhand vielen hem deze parameters toe.
1. Boviswaarde
2. Positiviteit v.deze Boviswaarde
3. Intensie v.d.makers
4. Kiemkracht v.h.water
5. Aanwezigheid v. negatieve info in water
6. Aanwezigheid van electrosmog in water
Toelichting:
Positiviteit: een hoog energetisch niveau betekent
nog niet perse dat het er positief is (Avebury cirkel (18.000-22.000 BOVW) is positiever dan Stone Henge);
Intentie van de makers: Frank had bijvoorbeeld
zelf vorige levens als waterkenner en dit beïnvloedde de resultaten.
Negatieve informatie: water kan bijvoorbeeld nog
medicijnresten of chemicaliën bevatten of hun informatie.

Tien manieren om water te vitaliseren.

Metingen voor en na passage ring
Halfvolle melk
1.000 9.800 Bovis
Mango/sinaasappel 3.600 11.200 Bovis
Witte wijn
3.500 9.000 Bovis
Bio olijfolie VNR
5.000 10.500 Bovis
Wokolie Conimex
6.500 12.000 Bovis
Drinkwater
9.100 15.800 Bovis
én sterke smaakverbetering

1. Intentie
Een schietgebedje voor het eten helpt wel degelijk. In het boek “Ik Ben de Tegenwoordigheid”.van
meester St. Germain staat een ongelooflijk krachtige affirmatie om het eigen water in kwaliteit te
verhogen: “Ik ben de Tegenwoordigheid die dit water
oplaadt met levengevende kracht. Ik neem dit volledig
in mij op. Het hernieuwt mijn lichaam en zorgt voor
volmaakte gezondheid en eeuwige jeugd”.
2. Edelstenen
Sommige mensen leggen ze in het water. Je kan
ook 7 bergkristalletjes erom heen leggen. Na verloop van een aantal uren wordt het water steeds
lekkerder van smaak en steeds vitaler.
3. Muziek/klanken
Alexander Lauterwasser werkt met klanken. Hij
heeft gedestilleerd water in een schaaltje met
speciale verlichting en brengt er een bepaalde
trillingsfrequentie in over. Bij verhoging van het

6. Flowforms
Dit is een schaal die 2 of 3 keer lemniscaatjes
maakt en dan gaat het water naar een ander nivo
waar het zich herhaalt. (zie rioolwaterzuiverings
installaties in Soerendonk). Nu > 2500 over de
hele wereld geplaatst, meestal aangeschaft vanwege verhoging van zuurstofniveau. Het spirituele verhaal is te lastig.
7. Krachtfiguren
Als je deze geactiveerde figuur (zandloper met
cirkel en ruit) neerlegt en je zet er een karaf wa5

ter op dan gaat de kwaliteit van het water verhogen en anders smaken. De vitaliserende krachtfiguur helpt bijvoorbeeld door deze rondom de waterleiding te plakken of in andere vorm tegen
electrosmog van je mobieltje of harmonisatie van
electriciteit.
Momenteel loopt zijn proef met 333 flesjes supervitaal water, dat reizigers uitgieten in het water van het land van bestemming. Een kleine bijdrage om onze frequentie te verhogen.
Piramides hebben binnenin wel positieve effecten,
daarbuiten en bovenop (omslaan chackra’s) niet
altijd. Lourdes water met de krachtfiguur, maakt
het water nog beter (na 6 uur alle 6 waarden nog
weer beter).
8. Vitalisers
Johann Granders werk was sterk gericht op het
onderzoek naar natuurlijk magnetisme en water.
Hij ontdekte een watervitalisatieproces als bijproduct van een vrije energiemotor. Grander is
een grote fabrikant, meer dan 1 miljoen zijn er al
uitgezet over de hele wereld. Er zijn wereldwijd
positieve ervaringen van beroepsgroepen. Door
het vitaliseren van het water is de opbrengst groter, hoeft minder materiaal gebruikt te worden en
zijn meren tot leven gebracht. Vitalisers worden
toegepast in ziekenhuizen in Oostenrijk en Zwitserland. Ingenieursbureau DHV waagde zich eraan en werd afgebrand door een wetenschapper
va de Volkskrant.
De vitaliser van Jan ten Kleij (kunststof kastje
waarin een vitaliser zit in een diabolo-vorm. Op
dit punt wijzigt de structuur van de moleculen en
dus de informatie van het water). Goede resultaten in het bedrijfsleven.

bruik dus een glazen fles.
Buitenshuis kunnen er verstorende factoren zijn,
zoals 10.000 Volt kabels en hoge druk riolering,
die het water beïnvloeden.
Supervitaal water (Grander fles bijv.) beïnvloedt
ook het water dat er tegenaan staat. Een glas dat
2x dichterbij stond, op 75 cm afstand, kreeg dezelfde waarde als de Grander fles zelf. Bij de buren steeg de waarde van 9.200 naar 20.000 in de
specifieke opstelling.
VRAGEN
Kan een Ring of Harmony rondom de kraan?
60% van de effectiviteit van de ring is weg door
het metaal dat er tussen zit. Er doorheen gieten
heeft een betere werking. Gebruik ook de juiste
intentie.
Bestaat er een Ring of Harmony zo groot als een hoepel? Handig om er zelf helemaal doorheen te gaan.
Deze is er niet, wel een van 30 cm voor vrouwen
met borstontsteking. Een mannelijk onding.
Een koperen kegel in de kelder ter neutralisering van
aardstralen in huis. Helpt dit?
Bij gebrek aan gegevens kan ik daar nu geen informatie over geven. Er wordt veel beloofd. Zo
werkt een broncollector niet op wateraders.
Waarom gebruiken we drinkwater voor toilet, douche
en bad?
Per jaar wordt in Nederland 1,2 miljard m3 water
verbruikt en van de 120 liter die we gemiddeld
per persoon per dag gebruiken, is er 2 á 3 liter
voor drinken en voor koken. Er zijn honderden
pompstations in Nederland, die het water oppompen, zuiveren en naar de huizen brengen. Ze
kosten bij elkaar miljarden. Investeren in een
dubbel net is tevergeefs geprobeerd, en niet praktisch en hygiënisch. Alternatieven zijn te duur,
dus de wet van de economie speelt.
Helpt het om een sticker op je lichaam te plakken?
Frank heeft zelf alleen ervaring met een krachtfiguur op een T-shirt die hij maakte voor een ziek
persoon. Hij weet niet of dit heeft geholpen. Er is
bevestigd dat je ook foto’s onder je bed kunt leggen, bijv. van Emoto.
Is water uit glazen flessen wel goed?
Een glazen fles is veel beter dan plastic. Bij meting verslechtert de fles het water niet, wel bij de
plastic fles. Regelmatig de fles uitkoken.

Praktijksituaties (zie het schema aan het eind
van dit verslag)
De elektrische koeler gaf aanmerkelijk slechter
water. De straling van DECT-telefoons gaat
door muren heen en dus ook uw lichaam. Het zijn
draadloze digitale apparaten die je overal mee
naartoe kunt nemen. Ze beïnvloeden het water
heel negatief. Eco DEC-telefoons zenden alleen
maar op het moment dat je belt en staan op een
kwart van de sterkte van een normale. Kijk thuis
eens naar de ECO stand.
Magnetron: een glas water werd volkomen dood.
Geef maar 2 weken magnetron water aan een
plant en alles gaat dood.
Inductieplaat om te koken. Gekookt water bleek
slecht, maar minder dan de magnetron.
Plastic fles: weekmakers komen los door de
warmte van de hand en kunnen de hormonen
verstoren. Flessen water uit de supermarkt hebben een lage BOVW. Kraanwater is beter. Ge-

Kun je water vitaliseren met een Britta-kan en bergkristal?
Gebruik een vitalisator bij de leiding en een Britta-kan met bergkristal. Dit kan een nacht staan,
mits niet dichter dan 1 meter bij een stopcontact
(elektrosmog). Met je intentie kun je afspreken
6

dat het in een half uur gebeurt. De St. Germain
intentie helpt ook.
Heeft een Britta-kan zin?
Ja. Het maakt het water echt schoner, zuiverder
en vitaler. Minimaal 1x per maand of vaker, dus
tijdig het filter verwisselen. Verontreiniging kan
de functie tenietdoen of zelfs tegenwerken.
Tachionenbol uit Duitsland – helpt deze?
Hiermee is een objectieve meting gedaan tijdens
de opleiding en dat gaf negatieve energieën. Chakra’s werden afgesloten. De maker wilde dit niet
accepteren.
Hoe hoog is het kalkgehalte in het water in Drenthe?
De intentie van de Drentse watermakers verdienen een 9,7! Ze zijn op zoek naar het beste.
WMD levert het goedkoopste water van heel
Nederland, dankzij de hardheid. De WHO adviseerde een 2x zo hoge hardheid als nu. Nederlandse deskundigen toonden aan dat de kalkhoeveelheid die we opnemen voor onze botten en
tanden zo weinig is dat water daarin weinig inbreng heeft.
Sommige vitalisers beloven dat hun kalk op een

andere manier in suspensie houdt, waardoor het
niet neerslaat. In de praktijk blijkt dit soms tegen
te vallen. Het doet wel iets op de molecuulstructuur van het water. En dat heeft invloed op het
calcium- en magnesiumgehalte.
Onthard water neemt meer koper op en asbest.
Koperen leidingen zijn er alleen maar in huis. Het
klopt dat onthard water dan in die zin agressief is
en dat er bepaalde stoffen in worden opgenomen.
In moderne huizen gebruiken ze polypropyleen
kunststof dat niets afstaat. Er liggen nog tienduizenden kilometers asbestleidingen. Als die kapot
zijn, worden ze gesaneerd. Grondtechnisch is het
geen enkel probleem. Nat asbest laat geen vezels
los.
Zijn er opmerkingen over de metingen tussen noveber
2011 en 21 december 2012?
Op de specifieke krachtplek ging in 13 maanden
de Boviswaarde van het water in kracht omhoog
met een factor 10 door kosmische invloeden.
Aan het einde van de avond wenst Frank ons van
harte zuiver drinkwater toe.
Irene Meersma

Parameters

Schaal

OK
waarde

1.Boviswaarde
2.Positiviteit van.deze Boviswaarde
3.Intentie v.d. makers
4.Kiemkracht v.h.water
5.Aanwezigheid negatieve info in water
6.Aanwezigheid van electrosmog in water

Bovis
0-10
0
0
0
0

≥ 8.000
≥ 8
≥ 7
≤ 8
≤ 3
≤ 2

Dect
telefoon
aan
5.200
7,0
9,1
5,0
4,2
5,5

Dect
telefoon
uit
9.600
9,6
9,1
9,2
2,3
1,9

Magnetron

Inductie
koken

-4.800
0
5,0
3,2
10
10

4.200
4,5
5,3
4,0
5,6
9,5

Water met
krachtfiguur
zandloper
30.000
10
10
10
0,2
0,2

Frank Silvis (1957) heeft zijn praktijk in Basse, tel. 0521-588033, ook voor het bestellen van materiaal.
Website: www.vortexvitalis.nl en email: info@vortexvitalis.nl

Een 6-tal boeken over water:
Emoto — “De boodschap van water” en “Water weet het antwoord”.
Dr. F. Batmanghelidj — “Water, het goedkoopste medicijn”. Bij een lichaamsgewicht van 60 kg moet je per
dag 1,8 liter water drinken, bij 70 kg 2,1 liter en bij 80 kg 2,4 liter. Het heeft tal van voordelen.
Guido van Mierlo — “Water, een bijzonder fenomeen”. Praktisch.
Victor Schauberger — “Een levenlang leren van de natuur” en “Eenoog in het land van de blinden”
Film: “Water — “The great mistery”. In het Nederlands: “Het mysterie water”
Te zien via www.youtube.com/watch?tv=eP1n_hjcWWI.

Parel
Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf,
dan wanneer je stil bent.
Eckhart Tolle
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Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

5 febr.

Hen Straver

De ziel, een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies.

5 maart

Ad Broere

Een menselijke economie.

2 april

Ton van der Kroon

De Terugkeer van de Koning (over de spirituele onderstroom
in deze tijd).

7 mei

Gerrit Jansen

Wat is uw levensmissie op basis van Numerologie?

Info: Henk Koops, tel. 0592-656610 (reserveren voor een lezing is niet nodig.)
Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Zondag 10 febr. 13.00-17.00
20 maart

Thema
Themadag Zorg voor de zorg. Tijdig reserveren verplicht!

Lea Manders

Op weg naar het Watermantijdperk.

Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.
Website:

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE DOKKUM.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

27 febr.

Anton Teuben

En hoe nu verder....?

27 maart

John van Schaik

Bonifatius tussen Kelten en Christenen.

Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.
Website:

E-mail:

www.stichting-wijzer.nl.

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezing in het vestzaktheater in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20.00 uur.
Datum

Spreker

Thema

6 febr.

Tijn Touber

Het geheim van genialiteit.

12 maart

Bert Heinhuis

De Noordse traditie

Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website.

