Bovenzintuiglijke beoordelingvanwaterkwaliteit

Zintuiglijke en bovenzintuiglijke kwaliteit
Bij de beoordeling van de kwaliteit van
onze voedings- en genotmiddelen speelt de
zintuiglijk waarneembare kwaliteit een
belangrijke rol.Een bijzonder voorbeeld
hiervan is wijn.
Een glas wijn wordt beoordeeld op kleur,
geur en smaak. We gebruiken onze zintuigen
om de kenmerken van de kwaliteit van de
wijn te teren kennen. Daarbij staat de
chemische samenstelling van de wijn veel
minder op de voorgrond dan de zintuiglijke
kwaliteit.
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Stapvoor stapdringt debeoordelaar vanwijn
tot de kwaliteit ervan door. Eerst wordt het
etiket op de fles bestudeerd. Na de
bestudering van het etiket wordt de fles
ontkurkt, aan de kurk wordt geroken, een
glas wordt ingeschonken en dewijn wordt
rondgedraaid om de viscositeit te
beoordelen. Het bouquet wordt diep
ingeademd, waardoor hetbeeld opdoemt van
de wijngaard waarop deze wijn alsdruiven is
geoogst en van de kelders waar de wijn in
vaten heeft liggen rijpen. Dan wordt de wijn
in de mond genomen, incontact gebracht met
onze smaakzintuigen. Nog kan de wijn
uitgespuwd worden. De wijndrinker moet
een bewuste keuze maken. Tenslotte wordt
de wijn doorgeslikt en daarmee ten diepste
gesmaakt als hij door de keel de slokdarm
binnenglijdt om meeronbewust viahet bloed
door het gehele lichaam geproefd te gaan
worden. Het doorslikken ishet
onherroepelijke moment waarop de drinker
het erop waagt het lichaam aan deze drank
bloot te stellen en alle gevolgen van de
uitwerking van de wijn te accepteren.
Dat moment isook het moment van het
hoogste genot waarin alle zintuiglijke
indrukken en alle verwachtingen van
vrolijkheid en vergetelheid samenklinken.
Water isgeen wijn. Water ishet enige
voedingsmiddel dat meer wordt beoordeeld
op wat er niet inzitdan opeigenschappen die
het wel heeft. Water van goede kwaliteit is
kleurloos, reukloos en smaakloos. Het is
tegelijk meer dan gedestilleerd water, omdat
zoutloos water flauw smaakt.
Elke waarneming van de kwaliteit van water
berust opeen indruk oponzezintuigen, hetzij
direct, hetzij via ingewikkelde instrumenten
die door onze zintuigen worden 'afgelezen'.
Met de indirecte waarnemingsmethoden,
zoals de chemische, fysische en biologische

analysemethoden, kan alleen 'uiterlijk'
worden vastgesteld dat water slecht of minder
slecht van kwaliteit is.Met directe zintuiglijke
methoden zoals een reuk- of smaaktest
[Zoeteman, 1980] kan ietsvan de 'innerlijke'
zuiverheid worden beoordeeld, waarbij het
edele van het water ten opzichte van
bijvoorbeeld wijn tot uiting komt in het
positief waarderen van het 'leeg' zijn, het
zonder reuk of smaak zijn, het volledig
transparant zijn, zoals een gezond oog
volledig transparant isvoor licht.
Samenvattend bevat goed water geen
schadelijke biologische en chemische
bestanddelen en ishet voor de zintuigen van
de mens leeg.
Toch leeft er intuïtief de behoefte ook in
meer positieve zin tot uitspraken over waterkwaliteit te kunnen komen, om onderscheid
te maken tussen water dat bijvoorbeeld de
consument gezonder kan maken, dat een
curatief of preventief effect heeft bij
consumptie. Is het mogelijk daarover
waarnemingen en uitspraken te doen? Is er
behalve over de zintuiglijke leegte van goed
water nog een uitspraak te doen over een
kwaliteitsdimensie die wellicht boven de
zintuiglijk waarneembare kwaliteit uitstijgt?
Is ereen kern vanwaarheid inhetgeloof,dat
ineen land alsDuitsland aleeuwen oud is,dat
kuuroorden en watertherapieën [Zoeteman,
1981]inderdaad een geneeskrachtige
werking kunnen hebben en isdaarover door
objectiveerbare waarnemingen, ook al gaan
die uit van niet zintuiglijk waarneembare
kenmerken, een uitspraak te doen?
Op zoek naar het antwoord op deze vragen
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en
heb ik me in verbinding gesteld met enkele
personen met paranormale vermogens. Al is
water zintuiglijk leeg,iserdan ietsop bovenzintuiglijke manier aan waar te nemen, vroeg
ik hen. Of, al iswater chemisch
verontreinigd, kan het daarnaast andere voor
de gezondheid belangrijke eigenschappen
hebben?
Zo ben ik me gaan verdiepen inde mogelijkheden en onmogelijkheden van bovenzintuiglijke waterbeoordeling.

Bovenzintuiglijk in de zin van een geestelijke,
onstoffelijke wijze van waarneming in
aanvulling op de methoden van de natuurwetenschap. Hiertoe zijn bepaalde personen
in staat, veelal vanaf hun geboorte, maar
soms ook door een bijzondere gebeurtenis in
hun leven, zoals een bijna-dood-ervaring.
Zij kunnen helderziend zijn waardoor zij
kleurenaura's om personen, dieren, planten
en voorwerpen waarnemen of bijvoorbeeld
heldervoelend, waardoor gevoelens die
verbonden zijn met organismen en
voorwerpen kunnen worden ervaren.
De kleurenaura's kunnen door hun vorm en
kleurencombinatie iets meedelen over de
gesteldheid van het bijbehorende organisme
of voorwerp.
In het onderstaande wordt verslag gedaan
van enkele oriënterende bevindingen met
bovenzintuiglijke waterbeoordeling.
Bovenzintuiglijke waterbeoordeling,
hoe doe je dat?
In een eerste poging om iets te weten te
komen over de manier waarop een
paranormale waarnemer tegen monsters
water aankijkt zijn vier watersoorten van
verschillende herkomst op 26 juni 1987 aan
een paranormale genezer voorgelegd.
De monsters omvatten Melick-bronwater uit
Luxemburg, dat volgens zeggen een geneeskrachtige werking zou hebben, natuurlijk
grondwater uit Leersum, Rijnwater teLobith
en sterk met nitraat vervuild grondwater uit
Nuland. De paranormale waarnemer paktde
doorzichtige flesjes, die genummerd zijn en
een volume hebben van 125 ml,éénvooréén
in zijn hand, kijkt er even naar, sluit dan de
ogen om na ongeveer twee minuten zijn
indrukken te beschrijven. Als de vier
monsters door hem zijn beoordeeld blijkt hij
hiervoor een vijftal begrippen te hanteren.
Aan de monsters neemt hij helderziend en
heldervoelend aspecten waar, die hij
omschrijft als:
— kleur;
— energiestraling;
—licht?
—warmte;
—gevoel en sympathie.

'FABEL I— Eerste oriënterende bovenzintuiglijke beoordeling van waterkwaliteit dooreen mannelijke (I) eneen
vrouwelijke (II) waarnemer.
Bovenzintuiglijk kwaliteitsaspect
Monster
water

Waarnemer

Helderziend
waargenomen kleur

Gevoel van warmte

Gevoel van sympathie

Geneeskrachtig
Melickwater uit Luxemburg

I
II

grijsblauw
lichtblauw

sterk
prettig warm

ontspannend
positief

Onvervuild grondwater
uit Leersum

I
II

roze rood
kleurloos

evenwicht
neutraal

wat onsympathiek
neutraal

Rijnwater te Lobith

I
II

groen
grijsmet zwarte rand

wisselend
eerst neutraal, later warm

zwak positief
zwak positief

Met nitraat vervuild
grondwater uit Nuland

I
M

oranje
viesgeel

roept straling op
erg koud

weinig svmpathiek
behoeft hulp
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I'ABEL II — Chemische kenmerken van de viermonsters water.
Geleidendheid
^.S/cm

Calcium
mg/l

Melick water
Luxemburg

480

120

Grondwater
Leersum
Rijnwater
Lobith

Monster
water

Grondwater
Nuland

Nitraat
mg N0 3 /1

Zn

Fe
Mg/I

Mg/l

Cu
Mg/'

As
Mg/'

35

20

850

6.5

< 0.5

200

21

170

8

<0.1

1.9

800

22

1.000

46

8.0

1.5

1.200

7(1

17

10

Enige dagen later zijn op 29 juni 1987
dezelfde monsters aan een vrouwelijke
paranormale waarnemer voorgelegd. Ook zij
kan kleuren beschrijven en gevoelens van
warmte en sympathie weergeven.
De begrippen licht en energiestraling zijn
voor haar minder hanteerbaar.
Op het eerste gezicht zijn de uitkomsten,
zoalssamengevat inTabel I,nietmakkelijk te
vergelijken. Enig houvast biedt het geneeskrachtige Melickwater en het sterk vervuilde
grondwater uit Nuland. Een korte typering
van de chemische kwaliteit van de monsters
geeft Tabel II.
Beide waarnemers beoordelen het
Melickwater met een bovenzintuiglijke
blauwe kleur en het vervuilde grondwater
met een bovenzintuiglijke geel-oranjeachtige kleur. Anderzijds scheppen de
begrippen warmte en sympathie verwarring.
Een waarnemer kan naar blijkt warmte
uitstralen naar een persoon of voorwerp dat
zelf bovenzintuiglijk gezien koud isen
warmte behoeft. De bovenzintuiglijke
warme van het voorwerp ofdewarmte diede
waarnemer zelf uitstraalt kunnen
gemakkelijk met elkaar verwisseld worden.
Voor een goede vergelijkbaarheid iseen
nauwkeuriger en eenduidiger begrippenkader nodig. Dat zal voor de bovenzintuiglijke watekwaliteitsbeoordeling
ontwikkeld moeten worden om de
uitkomsten onderling vergelijkbaar te doen
zijn. Als houvast hiervoor isnaast de
bovenzintuiglijke kleurtypering aangesloten
bij de algemene karakteriseringen die de
vrouwelijke waarnemer tevens heeft gegeven
en die zijn samengevat inTabel III.
Haar algemene typeringen staan in nauw
verband met de aard van de monsters.
Hierbij zij aangetekend dat de beide
waarnemers vooraf niets over de herkomst
van de monsters was meegedeeld.
Voor de bovenzintuiglijke waterbeoordeling
kunnen nu de aspecten kleur en de mate
waarin het water hulp in de vorm van
bijvoorbeeld 'magnetiseren' behoeft, of
juist hulp geeft, worden gebruikt.
Beide waarnemers hebben te maken met het
genezen van mensen door magnetiseren, het
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AOX
MgCl/l

2.5

0.7

natriumchloride, natriumnitraat, cadmiumchloride of een algensuspensie waren
toegevoegd. Hierbij werdgedestilleerd water
en leidingwater uit Bilthoven gebruikt.
Verder ishet geneeskrachtige Melickwater,
dat zoals uit Tabellen Ien III blijkt, positief
ten aanzien van bovenzintuiglijke kwaliteit
werd gewaardeerd, onderzocht op het effect
van UV-bestraling. De resultaten zijn
samengevat in Tabel IV.
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op paranormale wijze overdragen van bovenzintuiglijke energie met behulp van strijkgebaren op de patiënt. Aan de bij het
magnetiseren optredende gevoelens konden
zij een gemeenschappelijk begrippenkader
ontlenen. Monsters die veel magnetiseringsenergie (-warmte) vragen zijn sterk
hulpbehoevend, monstersdiewarmteen licht
uitstralen zijn hulpgevend.
Een 11-puntenschaal van -5 voor hulpbehoevendheid naar -f5 voor
hulpgevendheid ishiervoor ineerste instantie
aangehouden. Op basis van deze twee
aspecten van bovenzintuiglijke kleur en
hulpbehoevendheid iseen tweede serie
monsters onderzocht.
Oriënterende bovenzintuiglijke typeringvan
waterbestanddelen
Door waarnemer IIwerd op 6 juli 1987 een
aantal monsters water onderzocht waaraan

Het oordeel overhet Melickwater blijkt goed
reproduceerbaar. Opvalt dat de behandeling
met UV-straling en de toevoegingen de
algemene karakteristiek van het water in
bovenzintuiglijk opzicht maar ingeringe mate
beïnvloeden. Verrassend isdat het chemisch
schone gedestilleerde water bovenzintuiglijk
gezien als zeer negatief uit de bus komt: 'de
verbinding met het esotherische ishier
verbroken' en de beoordeling van dit water
maakt de waarnemer misselijk en duizelig.
Toevoeging van natriumchloride of natriumnitraat lijkt de kwaliteit iets te verbeteren.
Dit bevestigt het vermoeden dat de kwaliteit
van drinkwater bovenzintuiglijk gezien meer
is dan de afwezigheid van bepaalde stoffen.
Om hierin meer inzicht te krijgen isop
23 oktober 1987 een serie proeven met
natuurlijke watersoorten opgezet.
Alvorens tot bespreking van dit experiment
over te gaan zal eerst het verband tussen de
bovenzintuiglijke kleur en de mate van
hulpbehoevendheid of liever hulp-

TABEL III —Algemene typeringen van waarnemerII.
Algemene typering

Monster water
Melickwater uit Luxemburg

Verkeert in beginstadium, isbijna drinkwater, geeft warm schild

Grondwater uit Leersum

Gewoon drinkwater, zou zogedronken kunnen worden

Rijnwater uit Lobith

Weet hiereerst geen raad mee.wordt erdaarna warm van.tochwel positief

Grondwater uit Nuland

Iets negatiefs wiler uit gehaald worden, geeft het zelfde gevoel alswanneer
ik iemand magnetiseer die er heel naar aan toe is

TABEL IV- Oriënterende bovenzintuiglijke beoordeling van watermet toevoeging van verschillendesloffen door
waarnemer II.
Monster
water

Bovenzintuiglijke Mate van
kleur
hulpgevendheid*

Algemene karakteristiek

Gedistilleerd water

oranje-geel

Gedestilleerd water +
500mglINaCI
Gedestilleerd water +
300 mg/1 N a N 0 3

groen

-4

grijs-metallic

-3

omverwerpend, er iseen moord gebeurd
esotherische verbinding is verbroken
van mijn stuk brengend, grijpt me emotioneel aan
niet positief

Leidingwater
Bilthoven

lichtblauw

+1

geeft iets positiefs

Leidingwater
Bilthoven +
1mg/l CdC12

kleurloos

Leidingwater
Bilthoven +
algen

kleurloos

neutraal, er isiets toegevoegd maar er isniets
ernstig aan de hand

Melick
bronwater

lichtblauw/
zachtgroen

geeft warmte, iseen soort drinkwater

Melickwater
na 3 minuten
UV bestraling

zachtgroen

—5: sterk hulpbehoevend, +5: sterk hulpgevend.

0

+1

gewoon water

wel positief, isheel neutraal en rustig
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brum

oranje

grasgroen

heel
zacht
grc en

lo.2

|o3

04

verbinding
met esotherische
is verbroken

licht- zacht
blauw lila

1 1

lo,

0.0

geel

la7

loe

09

110

loo

—*- relatieve psychologische afstand

dit 7 bij in totaal 7 categorieën. Voor elke
kleur wordt de gemiddelde score uit de
beoordeling door de waarnemers berekend.

Bovenzintuiglijke kleuren hulpgevendheid
Om een systematische beoordeling van de
samenhang tussen bovenzintuiglijke kleuren
bovenzintuiglijk waargenomen
hulpgevendheid te kunnen maken isvoor
beide kwaliteitsaspecten een nauwkeuriger
gedefinieerde schaal ontwikkeld.
Voor de kleur zijn 7 kwaliteiten
onderscheiden die door beide waarnemers,
nu aangevuld met een derde vrouwelijke
waarnemer (III),die tevens magnetiseert,
zijn beoordeeld. De kleurschaalbeoordeling
vindt plaats door de op kaarten beschreven
kleurkwaliteiten door elke waarnemer
tweemaal op volgorde te laten leggen.
Op basis hiervan isde volgorde en de
onderlinge relatieve afstand van de bovenzintuiglijk waargenomen kleuren berekend.
De score isberekend door de kleuren te
nummeren volgensdevolgorde waarinzeper
experiment door de waarnemer zijn gelegd.
Voor de hoogste categorie isde gemiddelde
minimumscore 1,voor de laagste categorie is

De in afb. 1weergegeven score vooreen
kleur is nu alsvolgt berekend:
Gemiddelde score - Minimum score

Kleurscore =

Maximum score - Minimum score

waarbij: Maximum score
score = 1.

7en Minimum

Zacht lila isde hoogste kleur en bruin, soms
ook omschreven alszwart, de laagste.
Grasgroen en geel blijken dicht bijelkaar te
liggen. Op de zelfde wijze zijn vijf
karakteriseringen van hulpgevendheid op
kaarten gezet en op volgorde gelegd.
Op basis hiervan zijn de in afb. 2 weergegeven categorieën van bovenzintuiglijke
hulpgevendheid en hun onderlinge afstand
berekend.
In de periode juli-oktober 1987zijn door de
drie waarnemers een elftal verschillende
monsters water met behulp van de hiervoor
beschreven begrippen beoordeeld.

Afb. 3 - Bovenzintuiglijke beoordeling op kleur enhulpgevendheid vannatuurlijke watersoortenen drinkwater
(gemiddelde waarden}.
1.0

regenwater bij hevig r—.
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^
08

geneeskrachtig Melickwater

07

•
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Cl

D

•
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D
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00

00

01

|02

lo3

lo2

lo3
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lo7
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Afb. 2 - Schaal van bovenzintuiglijke beoordeling van hulpgevendheid.

gevendheid, dat door Tabel IV wordt
gesuggereerd, nader worden uitgewerkt.

03

geeft warm
schild,
hulpbiedend,
liefdevol

— - relatieve psychologische afstand

Afb. 1 - Schaal voor bovenzintuiglijke kleurheoordeling.

t

er is van iets
goeds afscheid
genomen, geeft
ruimte, positief

1
0.6

lO 5

hulpgevend05
heidscore

neutraal
rustig.
evenwicht

hulp is nodig,
iets negatiefs
wil er uit
gehaald worden

KM

|o5

—*• kleurscore

loe

lo7

|08

I09
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De waarnemers hebben hierbij steeds de
kaarten met een kleurcategorie en een
hulpgevendheidscategorie aangegeven die
het meest overeenkwamen met hun
waarneming aan een monster water.
Hoewel sommige monsters meerdere keren
werden beoordeeld zijn hier alleen de eerste
beoordelingen verwerkt. De overige
waarnemingen worden minder betrouwbaar
geacht omdat na circa zestig minuten bovenzintuiglijke waarnemen vermoeidheid
duidelijk een rol kan gaan spelen. Tabel V
geeft het resultaat vandecorrelatie tussen de
scores voor beide zintuigelijke kwaliteitsaspecten voor de afzonderlijke waarnemers
en de gemiddelde waarnemingen.
Onmiskenbaar komt. voor de per monster
water gemiddelde waarden, een lineair
verband tussen de bovenzintuiglijke kleur er
de beoordeelde hulpgevendheid van het
water naar voren, waarbij de lijn vrijwel
onder een hoek van 45 graden door de
oorsprong gaat (y = 1.07x- 0.09).
TABtïL V - Correlatie ensignificantie vankleur- en
hulpgevendheidscores (n = 11).
Waarnemer

Correlatie-coëfficiënt

Significantie

I
II
III
Gemiddeld

r = 0,40
r = ().87
r = 0.82
r = 0,83

p>0,10
p<0,01
p<0.01
p<0.01

Kennelijk zijn de bovenzintuiglijk waargenomen kleurendezoervaren hulpgevendheid uitingen van een zelfde innerlijke
kwaliteit van het water. Anders gezegd, de
bovenzintuiglijke noodzaak om ietsaan de
waterkwaliteit te verbeteren hangt direct
samen metde bovenzintuiglijk waargenomer
kleur van het water.
Tevens laat Tabel Vzien dat waarnemers,
afhankelijk van hun vermoeidheid en
concentratievermogen op het moment van
waarnemen, grote verschillen in
betrouwbaarheid te zien kunnen geven.
Waarnemer I had meer moeite met waarnemen dan beide andere waarnemers op de
desbetreffende dag. Door de waarnemingen
per watersoort te middelen wordt een
betrouwbaarder resultaat verkregen
(r = 0.83) dan voor het geval alle
afzonderlijke resultaten voor de correlatieberekening worden gebruikt (r = 0.62).
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Tijdens een tweede serie waarnemingen op
23 april 1988 bleek de geconcentreerdheid
van de waarnemers duidelijk anders.
Waarnemer Ibehaalde nu voor de negen
uitgevoerde scores voor kleur en
hulpgevendheid een hogere correlatiecoëfficiënt (r = 0.69, p <0.05), voor
waarnemer II was deze vrijwel gelijk
(r = 0.67, p <0.05) en waarnemer III
behaalde een lagere correlatiecoëfficiënt
(r = 0 . 5 6 , p > 0 . 1 0 ) .
Het is nu interessant om stil te staan bij de
beoordeling van verschillende soorten wate
volgens de twee bovenzintuiglijke kwaliteit;
criteria. Steeds moet bij de voorgaande en
volgende uitkomsten worden bedacht dat
deze zijn gebaseerd op een klein aantal
waarnemingen die zomogelijk met een groot
aantal waarnemersenwaarnemingen moeten
worden aangevuld.
Bovenzintuiglijke beoordeling vande
waterkringloop
Volgens de eerder beschreven methode
waarbij de categorieën voor de kleur en
hulpgevendheid op kaartjes zijn beschreven
en de drie waarnemers de bijpassende
kaartjes voor elk monster uitzoeken, zijn
23 oktober 1987 een negental monsters
natuurlijk water op hun bovenzintuiglijke
kwaliteit onderzocht. Het resultaat toont
afb. 3. Opnieuw scoort het geneeskrachtige
Melickwater hoog, vooral op kleur.
Daarnaast isverrassend dat regenwater,
getapt tijdens een hevigonweer te Ouddorp
in juli 1987, zeer hoog op hulpgevendheid
scoort. Kennelijk heeft het onweer in
bovenzintuiglijk opzicht ietspositiefs aan het
regenwater meegedeeld, zoals regenwater op
zich weer positiever wordt beoordeeld dan
gedestilleerd water. Naast de grote
verschillen tussen schoon en vervuild
grondwater valt op de lage score die slibhoudend zeewater bij het strand van
Ouddorp heeft gekregen.
Vermoedelijk moet dit aan vervuiling
worden toegeschreven, daarzoutwater uitde
schonere Grevelingen een veel positiever
oordeel kreeg. Duidelijk wordt dat de langs
bovenzintuiglijke weg beoordeelde kwaliteit
van water vaak andere uitkomsten geeft dan
de chemisch-fysische beoordeling.
Het grondwater te Leersum springt bovenzintuiglijk gezien niet als het meest zuivere
water in het oog. De chemische analyse
classificeert het als beter van kwaliteit dan
het metalen en zouten bevattende
Melickwater. Hoewel afb. 3tot tal van
andere speculaties uitnodigt isdit
oriënterende resultaat nog te weinig
betrouwbaar en gedetailleerd om verdere
conclusies te rechtvaardigen. Wel roept het
vele onderzoeksvragen op, zoals:
—Wat is het gemeenschappelijke in het

regenwater bijonweer enhetMelickwater en
wat gebeurt er met de hulpgevende
kenmerken na verloop van tijd?
- stemmen de hulpgevende kenmerken ook
overeen met een in de praktijk vast te stellen
genezende werking?
—wat isde oorzaak van het verschil in
bovenzintuiglijke kwaliteit tussen regenwater
en gedestilleerd water?
—isoud grondwater beter dan jong uit een
oogpunt van bovenzintuiglijke kwaliteit?
—verandert de bovenzintuiglijke kwaliteit
van ruwwater tijdens de drinkwaterbereiding
en zijn bepaalde zuiveringsmethoden goedof
slecht?
- zegt de bovenzintuiglijke kwaliteit weinig
over de giftigheid en bacteriologische
betrouwbaarheid van water en zoja, wat
betekent dit voor de waarde van beide
soorten van waterkwalitcitsbeoordeling?
- enzovoort.
Hier ligt een breed veldvan nader onderzoek
voor degenen die zich aangesproken voelen
door de uitkomsten van de hier beschreven
oriënterende experimenten.
Misschien iswater een belangrijker factor
voor de gezondheid van mens en milieu dan
wij denken. Misschien isde betekenis van
bovenzintuiglijk slecht water groter dan wij
nu aannemen.
Wanneer het bovenzintuiglijke bouquet van
drinkwater in aanmerking wordt genomen is
er misschien meer gelijkenis met wijn dan
menigeen veronderstelt.
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beoordeling blijkt het echter zeer hoog te
scoren, zoals in afb. 3 is weergegeven.
Vermoedelijk voegt magnetiseren iets aan
het water toe dat niet direct fysisch-chemisch
aantoonbaar is,maar het water bij bovenzintuiglijke beoordeling op gelijke voet
brengt met geneeskrachtig bronwater of
regenwater uit een onweersbui.
Is er in deze gevallen een speciale soort
'energie' aan het water overgedragen die de
chemische samenstelling niet direct verandert
maar die bovenzintuiglijk wel waarneembaar
is? Gedacht kan hierbij worden aan de
zogenaamde 'zwaartekracht-veld-energie'
die de gehele aarde doordringt en alleen
onder bijzondere omstandigheden,zoals bij
bliksemontlading of onder invloed van
electro-magnetische velden, kan worden
afgevangen.' Deze energie isook wel bekend
als Tesla-energie, taehyonen-energie.
orgone-energie, etherenergie of neutrinoenergie [Hilscher, 1981; Waldrop. 1981:
Nieper, 1983].
Zo geven deze experimenten stof tot nieuwe
hypotheses en vervolgonderzoekingen, die
wellicht een bijdrage kunnen leveren tot het
selecteren van geschikte bronnen voor het
drinkwater en het beter begrijpen van oude
tradities rond geneeskrachtig bronwater.
Of voortzetting van dit soort onderzoek
bruikbare resultaten kan opleveren zal de
toekomst moeten uitwijzen.
Wie de schoen past trekke hem aan.
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