De Wondere Wereld van het Water
Lezing door: Frank Silvis
Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten koken en niet te
vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo
vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan bij hoe bijzonder het element water eigenlijk is.
Frank laat in zijn lezing zien hoe bijzonder water is. Daarbij gaat hij in op onderzoekers die
hebben laten zien dat water in staat is om informatie op te slaan. Onderzoekers als Viktor
Schauberger, Jacques Benveniste en Masaru Emoto passeren de revue. Wie kent niet de
ijskristallen die Emoto heeft gemaakt van water waar hij verschillende soorten muziek voor
heeft gedraaid? Hij zal ook de resultaten van zijn eigen onderzoek naar de vitaliteit van
water laten zien.
Frank heeft civiele techniek gestudeerd in Delft. Vervolgens heeft hij gewerkt bij
Grondmechanica Delft (rivierwater, zeewater en grondwater), Bureau de Gruyter
(koelwater, bluswater en rioolwater) en bij Vitens (drinkwater). Min of meer toevallig kwam
hij tijdens zijn werk als regiodirecteur van Vitens er achter dat hij de gave heeft om water
energetisch te meten en allerlei vormen van straling waar te nemen. Er ging een boeiende
wereld voor hem open. Zijn waterwereld werd nog boeiender door het contact met
waternimfen die hem informatie geven hoe water energetisch gezuiverd kan worden. Hij zal
de resultaten van zijn samenwerking met waterwezens in zijn presentatie laten zien.
Inmiddels heeft hij zeven jaar zijn eigen bedrijf Vortex Vitalis (zie ook www.vortexvitalis.nl).

De bijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018 in:

De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611 TH Eindhoven
Entree is 12,50 euro incl. 1 kop koffie of thee in de pauze. Graag bij binnenkomst doorgeven
of je koffie of thee wilt.
Inloop vanaf 19:00 uur
Aanvang 19:30 uur. Duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Bus op station: 324 om 18.52 uur en 320 om 19.09 uur. Ongeveer 5 minuten reistijd. Meer
informatie i.v.m. veranderingen over trein en bus met reistijd op: https://9292.nl
Routebeschrijving voor de auto vanaf de Geldropseweg in Eindhoven, de Voorterweg in, 1e
straat links Godschalk Rosemondtstraat, op het einde links (Adolf van Cortenbachstraat 92)
achter het hek is de Blokhut.
Er is een grote omheinde tuin rondom de Blokhut. Daar mag men niet parkeren.
Daarbuiten kan men in de Iriswijk meestal gratis parkeren. Op de Geldropseweg en het
parkeerterrein van de Jumbo en Aldi moet men doorgaans betalen.
Graag aanmelden bij Maureen vóór 18 november 2018, zodat we weten of er genoeg
interesse is, via:
eventforstars@outlook.com
Graag tot dan!

