Bovenzintuiglijke beoordeling vanbronenzuivering vanwater

De vraagstelling
In een eerdere rapportage [Zoeteman. 1988]
werd stilgestaan bij de mogelijke betekenis
van bovenzintuiglijke waterkwaliteitsbeoordeling. Met behulpvan bovenzintuiglijke waarnemingen door drie paranormaal
begaafde personen iseen methode uitgewerkt
om de bovenzintuiglijk waarneembare
'kleur' en 'hulpgevendheid' van water met
behulp van indeling in schaalcategorieën
gekwantificeerd te registreren.
De ontwikkelde methode isafgeleid van
gebruikelijke waarderingsmethoden voor
zintuiglijk waarneembare eigenschappen van
bijvoorbeeld lucht of drinkwater.
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Beide bovenzintuiglijke kwaliteitsaspecten
vertonen in de praktijk een sterke correlatie,
waardoor een mogelijkheid tot verificatie van
de uitkomsten wordt geboden.
Als verrassende uitkomst van eerste
oriënterende experimenten kwam naar voren
dat bovenzintuiglijke kwaliteiten werden
waargenomen die soms in het geheel niet
zouden worden vermoed op basis van de
fysisch-chemische analyses. Zo wordt regenwater, afkomstig van een zware onweersbui,
als veel beter gewaardeerd dan gewoon
regenwater, terwijl gedestilleerd water als
negatief wordt beoordeeld.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van
enkele vervolgexperimenten, waarbij
dezelfde methodiek isgehanteerd alsin
eerdergenoemd artikel werd beschreven.
Aandacht isbesteed aan de invloed van de
leeftijd van grondwater op de bovenzintuiglijke kwaliteit, de gevolgen van
verschillende zuiveringsmethoden bij de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater, terwijl tenslotte wordt stilgestaan
bij een experiment met zogenaamd gemagnetiseerd water.
Bedacht moet worden dat de uitkomsten
zoals die hier worden gepresenteerd meer
zijn tezien alshypothese-genererend dan dat
op basis van het vrij geringe aantal waarnemingen tot definitieve conclusies kan
worden gekomen.
Bovenzintuiglijke kwaliteit ende ouderdom
van grondwater

De ouderdom van grondwater, vooral
wanneer dit 1.000-10.000 jaar oud is, komt
tot nog toe nauwelijks naar voren alseen
kwaliteitskenmerk waarmee voor het selectief
gebruik van grondwater rekening zou
moeten worden gehouden. Eerder weesik
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Afb. ! - Bovenzintuiglijke waterkwaliteit vangrondwater mei verschillende ouderdom.

reeds op de algemene voordelen van oud
grondwater [Zoeteman, 1986].Oriënterende
experimenten werden gedaan met drie
monsters grondwater uit dezelfde streek,
maar met een verschillende ouderdom.
Herkomst en kenmerken vandedrie monsters
zijn in tabel I samengevat.
Het water uit Roosteren ismogelijk met enig
geïnfiltreerd Maaswater vermengd.
De ouderdom van beide overige monsters is
gebaseerd op een eerdere rapportage van
Peeters[1971|.
In afb. I zijn de gemiddelde waarnemingen
van de bovenzintuiglijke kwaliteitsaspecten
van de drie grondwateren weergegeven.
Deze waarnemingen zijn door de drie
paranormaal begaafde waarnemers in een
gezamenlijke bijeenkomst vericht op
23 april 1988. Hierbij zijn de monsters in
verschillende volgorde door de waarnemers
afzonderlijk beoordeeld. Na afloop werden
de schriftelijk vastgelegde resultaten in de
groep besproken, zonder echter de oor-

spronkelijke waarnemingen te wijzigen.
Afb. 1toont dat het oudste grondwater uit
het pompstation Weert hoog scoort. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen of alleen de
grotere ouderdom hieraan debet isof dat
verschillen in de chemische samenstelling,
zoals het hogere ijz.ergehalte en het lage
nitraatgehalte, hier mede toe bijdragen.
Vermoedelijk spelen overigens de minerale
bestanddelen geen doorslaggevende rol bij
de positieve bovenzintuiglijke beoordeling.
Mogelijk zijn de zuiverheid en bovenzintuiglijke kwaliteit van de oorspronkelijke
neerslag bepalend, of wordt er tijdens het
langdurige verblijf in de bodem iets positiefs
in het water geaccumuleerd.
De gevolgen van waterzuivering
De invloed van de waterzuivering werd
verkend bij een waterleidingbedrijf dat
oppervlaktewater zuivert met behulp van
flocculatie, ozonisatie, gevolgd door
een nabehandeling.

TABEL I- Kenmerken vansoorten grondwater met een verschillendeouderdom, bemonsterdop 21-4-1988.
Herkomst
pompstation

Fitterdiepte
m (-NAP)

Roosteren

1K+NAP)

Geschatte
leeftijd
jaren

Geleidendheid
/xS cm

Ca
mg 1

NO,
nisNO, 1

Fe
^g/l

Zn
Mg!

AOX
u.g 1

KI

60s

97

29

< 5

35

7,1

Peij

[93-170

3.800

352

65

<1

400

10

2.1

Weert

222- 1S)2

ft.700

308

49

<1

5.000

<5

3.9
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In afb. 2zijn de resultaten voorde zuiveringsstappen weergegeven. De bovenzintuiglijke
kleur verbetert alsgevolg van de totale
behandeling enigszins, de hulpgevendheid
neemt enigszins af. In wezen ishet verschil
tussen de bovenzintuiglijke kwaliteit van ruw
en rein water niet erggroot, mede gezien de
grote onnauwkeurigheden die nog aan de op
basis van weinig waarnemingen berekende
gemiddelden kleven. De kwaliteit van het
ruwe water lijkt in grote mate bepalend voor
die van het eindprodukt. Of de teruggangvan
de hulpgevendheid na de secondaire
flocculatie en zandfiltratie wijst op het
wegnemen van positieve eigenschappen mag
uit deze oriënterende waarnemingen niet
worden afgeleid. Voor definitievere
conclusieszijn meersystematisch verzamelde
gegevens noodzakelijk.
De gevolgen van magnetiseren
Tijdens het eerder gerapporteerde onderzoek
bleek een monster grondwater uit Nuland
parallel aan de hoge vervuiling met nitraat
slecht te scoren op bovenzintuiglijke
kwaliteit. Op de hulpgevendheidsschaal
werd dit water als 'hulpbehoevend, iets
negatiefs wiler uit gehaald worden'
beoordeeld.
Deze beoordeling wasvoor een waarnemer
(II) aanleiding om het water enige maanden
op haar kamer tebewaren en het periodiek te
magnetiseren. Als controle werd de helft van
het volume in een andere woning onder
overigens zoveel mogelijk gelijke omstandigheden geplaatst. Beide monsters stonden in
het licht, hoewel niet in direct zonlicht,
gedurende de periode juli 1987 - april 1988.
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Afb. 2 - Invloed va/i waterzuivering op bovenzintuiglijke waterkwaliteit.
Afb. .? - Invloed van magnetiseren op bovenzintuiglijke waterkwaliteit.
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In tabel II ishet resultaat van de analyse van
enkele chemische eigenschappen in de
gedecanteerde monsters vermeld.
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TABEL II Grondwater uit Nuland na 10maanden staan
hij kamertemperatuur en na aldan niet periodiek
magnetiseren.
Eigenschap

Eenheid

Niet geGeinaginagnetiseerd netiseerd

Geleide- idhe d

en'O

pH
Koper
IJzer
Arseen

,aS cm
Mg/i
fig 1
fig i

710
S.47
9.2
< 5
1.1

780
7,13
<).4
< 5
1.0
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Deze analyses suggeren dat in het niet
gemagnetiseerde water mogelijk in sterkere
mate algengroei isopgetreden dan in het
gemagnetiseerde water, hoewel algengroei in
beide monsters bescheiden was. In ieder
geval is het gemagnetiseerde water, op basis
van de beperkte chemische analyse die met
de kleine hoeveelheid monster mogelijk was.
chemisch niet minder vervuild dan het
controlemonster. Bij de bovenzintuiglijke
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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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Bovenzintuiglijke beoordeling vanbron
en zuivering van water
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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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