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Water – een ontdekkingsreis
Nederland is een land met veel water. Land ontstaan in de delta van Rijn, Maas, Schelde en Eems.
Grotendeels liggend onder zeeniveau. Wij zijn daaraan gewend, veilig achter onze dijken.
Nederland staat internationaal bekend om haar expertise op het gebied van water, of het nu gaat
om droge voeten, het leveren van betrouwbaar drinkwater of het zuiveren van afvalwater. Chemisch
en fysisch weten we heel veel van water, maar hoe zit het met de kennis over water als informatiedrager of over de energetische kwaliteit van ons water?
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W

ater was en is één van de rode draden in mijn leven.
Zo heb ik civiele techniek in Delft gestudeerd,
afstudeerrichting Waterbouwkunde en Hydrologie.
Mijn eerste werkgever was Grondmechanica Delft. Daar heb ik
gewerkt aan projecten op het grensgebied van grond en water,
zoals het maken van berekeningen van de stabiliteit van dijken
om piping en zettingsvloeiingen te voorkomen. Mijn tweede
werkgever was BDG Architecten Ingenieurs. Hier lag de nadruk
op het ontwerpen en het directievoeren van civieltechnische
werken voor koelwater, afvalwater en bluswater. Tenslotte heb
ik 12 jaar bij Vitens gewerkt, het grootste drinkwaterbedrijf in
Nederland. Eerst als hoofd van het ingenieursbureau en later als
regiodirecteur van Friesland en Overijssel. In 2008 ontdekte ik
dat water ook een energetische kant heeft. Sinds 2011 heb ik mijn
eigen adviesbureau Vortex Vitalis. Graag neem ik u mee op mijn
ontdekkingsreis van water.

Nieuwe inzichten
Tien jaar geleden publiceerden Hans van Sluis (voormalig senior
adviseur water bij DHV) en Maarten Gast (voormalig directeur
Gemeentewaterleidingen Amsterdam) in het vakblad H2O een
artikel met als titel “Het wezen van water”. Deze titel pakte mij
direct. Het artikel ging over de levenskracht en vitaliteit van
water. Voor mij toen nieuwe begrippen. Immers, binnen de
waterwereld is het begrip kwaliteit veelal ingeperkt tot de visie
van de chemische en microbiologische disciplines. Als regiodirecteur van Vitens heb ik toen aan Hans van Sluis gevraagd een
korte overzichtsstudie te verrichten naar watervitalisatie. Dat
resulteerde in een boeiend overzicht over hoe water gevitaliseerd kan worden en welke methoden er zijn om dat in beeld te
brengen. Helaas kon ik mijn mededirecteuren niet enthousiast
krijgen om meer studie naar dit onderwerp te laten doen. Ook
mijn initiatief om het bedrijfstakonderzoek van de waterleidingbedrijven te interesseren voor vitaal water haalde het niet.
Samen met drie medewerkers heb ik toen een aantal leveranciers
van vitalisers bezocht om hun uitleg te horen over vitaal water
en om vitaal water te ervaren. Het was bijzonder om te merken
dat water dat door een vitaliser is beïnvloed andere belevingen
geeft dan gewoon kraanwater. Gevitaliseerd water heeft een
positief effect op mens, plant en dier. Sterker nog, het verhoogt
je bewustzijn en maakt het contact met wie je Zelf bent gemakkelijker.

Radiësthesie
Hans van Sluis, ook bestuurslid van de Stichting Water Drager
van Leven, nodigde mij uit de halfjaarlijkse bijeenkomsten van
deze stichting bij te wonen. Daar vertelde iemand mij dat zijn
drinkwater thuis zoveel duizend Bovis was. Ik kende die grootheid niet, terwijl ik al bijna 25 jaar met water werkte. Hij legde
uit dat de Boviswaarde een maat is voor de vitaliteit, een maat
voor de levensenergie van een product. De Boviswaarde is radiësthetisch te meten. Dat doe je met je eigen lichaam, zichtbaar
gemaakt door een pendel en een biometer.
Thuisgekomen zag ik de pendel-set van mijn vrouw, in een klein
boekje met kartonnen bladzijden, waarin staat hoe te pendelen
en welke geestelijke basishouding daarbij nodig is. Toen heb ik
de proef op de som genomen en een glas water getapt in de keu-

Uit metingen bleek overduidelijk dat
de groenten van de biologische markt
veel hogere Boviswaarden hebben,
dan de groenten uit de supermarkt
ken. Terwijl ik mijn linkerhand boven het glas water hield en
met mijn rechterhand de pendel een ronddraaiende beweging
liet maken boven de biometer, stelde ik mentaal de vraag “Wat
is de Boviswaarde van het water onder mijn linkerhand?” Ik was
heel benieuwd wat er zou gebeuren. Binnen de kortste keren
stopte de pendel met rondjes draaien en gaf duidelijk één
waarde aan. Ik noteerde de waarde. Vervolgens draaide ik de
Martin Wirbler wervelaar van de keukenkraan af, tapte weer
een glas water en deed een nieuwe meting. Vervolgens was de
Boviswaarde 7.000 lager. Conclusie 1: de wervelaar had daadwerkelijk een vitaliserend effect. Conclusie 2: ik ben in staat met
de pendel te werken.

Reproduceerbare metingen
Voor mij is toen een heel leuke onderzoeksperiode gestart,
waarin ik vele metingen heb verricht. Niet alleen aan allerlei verschillende watertjes, maar ook aan groenten, fruit, melk, vruchten, etc. Uit deze metingen bleek overduidelijk dat de groenten
van de biologische markt veel hogere Boviswaarden hebben,
dan de groenten uit de supermarkt. Ik ontdekte ook dat deze
metingen volledig reproduceerbaar zijn. Menigmaal heb ik een
collega die mijn kamer op kwam, moeten uitleggen wat ik aan
het doen was, als ik pendelend de energetische kwaliteit van ons
water aan het testen was. Veel lezers van Spiegelbeeld zijn door
de artikelen van Dineke Jongepier al vertrouwd met de radiësthesie. Hierbij wordt niet alleen met de pendel gewerkt, maar
ook met de biotensor, Lecherantenne of wichelroede.
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dat de mens een Boviswaarde had van circa 8.000 en als water
of levensmiddelen genuttigd werden met een hogere Boviswaarde mensen daar energie van krijgen. Levensmiddelen met
een lagere Boviswaarde nemen energie of kunnen zelfs ziekten
veroorzaken. Anno 2016 trillen wij op hogere frequenties dan
tussen WO I en WO II en daar hoort ook een hogere gewenste
Boviswaarde voor ons eten en drinken bij. De minimale referentiewaarden voor energetisch gezond drinkwater heb ik aangegeven in de tabel.

Tekening Beatrice

Parameter

Referentiewaarde

Boviswaarde
Positiviteit van de Boviswaarde
Intentie van de “watermakers”
Kiemkracht van het water
Negatieve informatie in het water
Elektrosmog in het water

≥ 20.000
≥ 9,0
≥ 9,0
≥ 9,0
≤ 1,25
≤ 2,0

Veel bewuste mensen kunnen goed drinkwater met nog hogere
Boviswaarden gebruiken. Ondanks de uitstekende bacteriologische betrouwbaarheid van het drinkwater in Nederland, heb ik
nog geen (ongevitaliseerd) kraanwater gevonden, dat deze energetische kwaliteit heeft. Opvallend is dat het water uit “heilige
bronnen” hier meestal wel aan voldoet. De Boviswaarde meet
ik op de schaal van Bovis. De overige parameters op een schaal
van 0 tot 10. Voor de eerste vier parameters geldt dat de energetische kwaliteit beter is naarmate de waarde hoger is, voor de
laatste twee parameters is lager beter. Inmiddels heb ik vele honderden watertjes en vele tientallen vitalisers energetisch gemeten op hun energetisch effect op het drinkwater.

Extra scholing
Om de nieuw verkregen vaardigheid van het radiësthetisch
meten te verdiepen, volgde ik diverse opleidingen Spiritual Response Therapy (SRT). SRT is een methode die met SPIRIT, pendel en pendelkaarten werkt om repeterende patronen los te
laten, in je eigen kracht te komen en negatieve energieën te zuiveren. Ook deed ik de uitgebreide opleiding aan de Academie
voor Integrale Radiësthesie om energieën buiten en binnen te
kunnen meten en in harmonie te brengen. Dit betreft energieën
van geologische, technische, humane, parapsychologische en
kosmische aard. Aanvullend leerde ik van Vera Koenen lichtwerktechnieken, mede gebaseerd op het werk van Jill van Maasdijk. Verder zijn er twee cruciale boeken op mijn
ontwikkelingspad “Healing the Waters & the Emotions” van Dr.
Lillian Corredor en “Healing Mother Earth” van Kim Michaels.
Schilderij Saharah

Om de energetische kwaliteit van water en de werking van vitalisers te vergelijken en te beoordelen heb ik radiësthetisch bepaald welke parameters daarvoor gemeten dienen te worden en
aan welke minimale referentiewaarden deze moeten voldoen
voor de mens. De gedachte van meneer Bovis (1871-1947) was,
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Samenwerking met nimfen
In 2011 was Vera Koenen bij mij thuis. Ik vroeg haar of het een
goed idee was om bij een beekje te gaan mediteren om beter contact met water te krijgen en daardoor tot meer inzicht te komen.
Tot mijn verbazing zei ze dat er een waternimf in mijn tuin
woonde en dat ik daar maar contact mee moest maken. Dat idee
van een nimf in de tuin, maakte me erg nieuwsgierig. Zou het
als ingenieur mogelijk zijn om contact te leggen met een nimf?

elektromagnetische belasting te neutraliseren. Ik ervaar de samenwerking met nimfen als zeer verrijkend, soms ook als zeer
verrassend. De afgelopen jaren hebben eerst Beatrice en later Saharah zich spontaan bij Lydia thuis gemeld met het verzoek of
ze geschilderd konden worden. Deze schilderijen schitteren nu
in mijn werkkamer.

Medicijnresten

Tekening nimfen in waterharmonica

Enkele weken later maakte Lydia van Oort een tekening van Beatrice, de nimf in onze tuin, om zo het contact leggen voor mij
wat makkelijker te maken. Ik ben namelijk heel visueel ingesteld. Zij tekende Beatrice met een bergkristal in haar hand, dat
ikzelf al had. Door me af te stemmen op Beatrice ontving ik na
verloop van tijd kennis om water van ongewenste informatie te
zuiveren en om het te vitaliseren. Deze informatie checkte ik dan
met hulp van de radiësthesie.

Eén van de grootste bronnen van zorg in onze waterkringloop
is de aanwezigheid van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen in afvalwater. De huidige zuiveringsinstallaties zijn
niet ontworpen op het fysiek verwijderen hiervan. En al waren
ze dit wel, dan nog zouden er aanvullende zuiveringen moeten
plaatsvinden om ook de informatie daarvan uit het water te zuiveren. Immers, water is een informatiedrager, zoals is bewezen
door Jacques Benveniste en Luc Montagnier. De afgelopen jaren
heb ik diverse waterharmonica’s radiësthetisch mogen doormeten. Om vast te stellen wat er energetisch in elke processtap gebeurt met het water en om adviezen voor kwaliteitsverbetering
te geven. Een waterharmonica is een moerassysteem na een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat het effluent, het
gezuiverde afvalwater, nazuivert en ecologiseert, zodat de negatieve effecten op het ontvangende oppervlaktewater zoveel
mogelijk worden beperkt. Mijns inziens zou hier nog als extra
functie aan toegevoegd moeten worden: vitaliseren van het effluent, zodat het vrij van negatieve informatie wordt geloosd op
het oppervlaktewater.

Zwanenbloemen
Lydia van Oort had ik meegevraagd op een meetdag bij een waterharmonica. Zij maakte tekeningen van de landschapsdeva en
ook van een aantal nimfen, die mij aanwijzingen gaven om het
effluent verder te zuiveren. Zie afbeelding. Ze gaven aan dat het
aanplanten van Zwanenbloemen in de moerassloten zuiverend

Vanaf dat moment is een heel leuke en vruchtbare samenwerking ontstaan tussen mij, Beatrice en later ook nimf Saharah en
andere nimfen die verantwoordelijk zijn voor het water ter
plaatse. Eén van de eerste ideeën die ik zo doorkreeg, was het

“Ze hebben een veel hogere vibratie
gekregen, en zodoende hun werking
verloren”
maken van een watervitalisatiesticker voor om de waterleiding.
Een sticker die de energetische kwaliteit van drinkwater sterk
verhoogt en negatieve informatie en elektromagnetische belasting in het water zeer sterk verlaagt, zodat ruim voldaan wordt
aan de gewenste referentiewaarden. Ook werd mij hierbij geleerd deze krachtsymbolen zó te activeren, dat ze blijvend een
heilzame werking uitoefenen. Veel krachtsymbolen heb ik zo in
co-creatie gemaakt, onder meer om ‘aardstralen’, wateraders en
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zou werken en ze gaven me aanwijzingen voor het maken van
een achthoekig krachtsymbool dat dienst kan doen bij de zuivering van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen uit het
afvalwater. In co-creatie met de nimfen en de Higher Council of
Water Beings heb ik vervolgens drie verschillende krachtsymbolen gemaakt om deze stoffen en de informatie daarvan te zuiveren. De eerste twee krachtsymbolen zijn in dit artikel
afgebeeld. Tot mijn grote blijdschap heeft de Fred Foundation
mij gesponsord om deze drie krachtsymbolen te ontwikkelen.
Dat was een heel traject, want ikzelf moest ook eerst nog door
een paar processen heen, voordat de krachtsymbolen hun volledige werkzaamheid konden hebben.

Testen op medicijnresten
Vervolgens hebben we het reeds gezuiverde afvalwater uit een
rioolwaterzuiveringsinstallatie bij een gespecialiseerd laboratorium op de aanwezigheid van vijf verschillende medicijnresten
laten testen. In eerste instantie was ik erg teleurgesteld over de
resultaten: in de twee monsters behandeld met de krachtsymbolen bleken evenveel medicijnresten te zitten als in de twee onbehandelde monsters. De volgende ochtend heb ik daarom
direct contact gezocht met de nimfen om te vragen “wat is er nu
misgegaan?”. Zij wisten het niet, maar waterwezens van de Higher Council of Waterbeings vertelden me, dat dat de verkeerde
vraag was. De juiste vraag was “waarom is er geen verschil in
hoeveelheid medicijnresten voor en na de behandeling met de
krachtsymbolen?”. Hun antwoord op deze vraag luidde: “De
medicijnresten zijn er niet uitgehaald door de krachtsymbolen,
maar doordat ze een veel hogere vibratie hebben gekregen, heb-
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ben ze hun werking verloren”. Dat klonk logisch voor me. Toch
zat ik nog met een ‘maar’. Want hoe kan ik deze resultaten nu
gebruiken om waterschappen te overtuigen dat deze behandelmethode een medicijn zuiverend effect heeft? Toen kreeg ik te
horen dat “overtuigen een techniek uit de dualiteit is, die anno
2016 geen effect meer heeft.” Ik heb de drie krachtsymbolen ook
aan een medium laten zien. Zij zei dat het eerste krachtsymbool
onder andere drugsresten uit het water verwijdert. Het tweede
symbool neutraliseert nieuwe chemische stoffen (emerging contaminants) en het derde symbool is het krachtigste, dat brengt
de inhoudsstoffen op een zó’n hoog trillingsniveau, dat hun
werking stopt.
Er schiet me een bijzondere vergelijking binnen, Jacques Benveniste toonde in 1988 in een artikel in Nature aan dat water een
informatiedrager is. Inmiddels uitgebreid bevestigd door onderzoek van Nobelprijswinnaar Luc Montagnier. Benveniste had
een stof zo verdund, dat geen enkele molecuul van die stof meer
in het water aanwezig was. Toch vertoonde het water nog wel
de werking van die stof. Ik realiseer me dat het bij de toepassing
van deze drie krachtsymbolen precies andersom is: de medicijnresten zitten nog wel in het water, maar ze werken niet meer. Ik
zie uit naar de dag dat waterschappen, waterleidingbedrijven
en de industrie deze innovatieve informatietechniek, die zo
mooi in co-creatie is ontwikkeld, omarmen, praktisch toepasbaar
willen maken, en willen benutten om afvalwater en drinkwater
weer vitaal aan de natuur en ons aan te bieden. <
Frank Silvis: www.vortexvitalis.nl
Lydia van Oort: www.tekenmedium.nl
Vera Koenen: www.lichtwerktechnieken en
www.natuurwezens.nl
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