˝
Elektromagnetische functies van water in het “Univers et La Vie”
Nadat Louis Pasteur de microbiologie had geschapen, gaf hij, voor hij stierf toe: Vincent heeft gelijk, microben betekenen niets, alles hangt af van het ‘terrein.
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Toeval en synchroniciteit

n de Bio–Elektronica wordt de gezondheid van het biologisch
leven gemeten en bepaald door 3 elektromagnetische factoren, waarin biochemische en energetische reacties kunnen
plaatsvinden. We brengen u even terug naar de lessen chemie
van, waarschijnlijk terug. Helaas u wordt niet aan een examen
onderworpen, maar om solidair te zijn met je zoon of dochter scherpen we je geheugen nog even aan. ‘Ionen’ atomen of groepen van
atomen zijn, die atomen die een elektron hebben afgegeven of
opgenomen, zodat het elektrisch neutrale atoom is omgezet in een
positief of negatief ion.

Het toeval blijft me verbazen en dat houdt me op een leuke
manier bezig. Het toeval wil dan dat, in de periode dat je er
bewust mee bezig bent, er allerlei merkwaardige dingen gebeuren die een bewijs leveren dat het waar is. Ik heb zowaar zelfs
een boek gekocht en gelezen van Carl Gustav Jung, over synchroniciteit . Hij omschrijft het als a-causale parallele gebeurtenissen die bijna gelijktijdig gebeuren en zinvol zijn voor degene
die ze beleeft. Vroeger zei ik wel eens : als er goden zouden
bestaan dan heeft de god van het toeval het meeste werk.

1. De Zuurtegraad: Ph

Zeer onlangs was ik bij een vriend van me en ik merk een foto
aan de wand met een prachtige kristalfiguur. Het blijkt een foto
te zijn van een druppel water die op weg is van water naar ijs,
een echte trans-form-atie. De Japanse fotograaf Masuru Emoto
heeft tienduizenden kristalfoto’s gemaakt in een koelinstallatie,
foto’s van water uit vervuilde steden tot foto’s van water uit de
Himalaya gletsjers, met hoogst merkwaardige verschillen. De
meest merkwaardige foto’s echter voor mij, zijn die van een vergelijking tussen twee flesjes water uit eenzelfde bron. In normale
omstandigheden zijn die kristalstructuren gelijk. Naar het ene
flesje had een groep mensen echter experimenteel een gevoel
van ‘Liefde’ gestuurd, en naar het andere flesje een gevoel van
‘agressie’. Nadien werd van elk flesje een druppel gefotografeerd
in de koelkamer.De verschillen in de kristalvorm van dat zelfde
water, zijn net zo groot als tussen zuiver en vervuild water.

Deze geeft de ionenconcentratie (H+)weer en is een representative
factor voor de massa of de kinetische energie. De Ph waarde speelt
een eersterangsrol bij elke uiting van de vitale energie, en hangt af
van de beweeglijkheid van de ionen. Zij vertegenwoordigt het magnetisch potentieel.

2. De polarisatiedruk of Redox factor: Rh2
Deze definieert de elektronenlading voor een bepaalde zuurtegraad
(pH), aldus het reductie-oxydatie potentieel. Het is de Elektrische
factor of met andere woorden: het kathodisch polaristatievermogen
voor de evenwichtsdruk tussen de moleculaire waterstof (H2)en de
moleculaire zuurstof (O2). Het polarisatie – depolarisatie-proces is
het beslissende proces voor het leven van de cel, onder de vorm van
een elektronenruil tussen de geoxydeerde substantie die elektronen
afgeeft en de gereduceerde substantie die elektronen opneemt,
waarbij beide processen gelijktijdig plaats hebben. Het wordt ook
nog als de elasticiteits- of gevoeligheidsfactor omschreven.

3. De weerstand: ‘r’
Ook genoemd als de Diëlektrische factor, vertegenwoordigt ‘r’
de waarde voor de specifieke elektrische weerstand waarmee de
moleculen concentratie, in een elektrolytisch (elektronenruil)milieu
kan gemeten worden. Zij is maat voor de viscositeit en hoofdfactor
voor de verwarming. Met de specifieke weerstand wordt ook de
osmotische druk berekend.

Alkalisch of Acide ?

Tekst: Herman Prinsen

column

Zoals we weten bestaat water uit (H- OH)moleculen, waarvan
enkele zijn gesplitst in H+ en OH- ionen. Wanneer het water –in
zuivere toestand- hetzelfde aantal waterstof (H)ionen als zuurstof
(OH)ionen bevat, komt dit overeen met een neutraal milieu of een
waarde bepaald op 7,07 pH. De scheikunde leert ons dat elke
atoomverbinding die één of meerdere H ionen bevat, een zuur is.
Bevat ze echter OH ionen, dan is er sprake van een base (alkalisch).
Is er noch waterstof (H)noch Zuurstof (OH)ionen aanwezig, dan is er
sprake van een zout. Hieruit volgt dat de hele scheikunde is opgebouwd op de 2 constituerende ionen van het water H20 = (H+)+
(OH-)en dat deze door hun aan- of afwezigheid aan elke verbinding
haar specifieke eigenschappen verlenen. Doordat de pH waarde,
de uitdrukking is voor de (H+)ionen (of protonenconcentratie), vertegenwoordigt ze ook werkelijk een magnetische waarde, vermits
het proton als massa-element van de waterstof, de rol vervult van
een micromagneet die een magnetisch veld voortbrengt.
Is de pH waarde zuur (< 7,07), dus een overschot aan protonen, dan
is het magnetisch veld positief. Is de pH waarde alkalisch, dus een
tekort aan protonen, dan is het magnetisch veld negatief, en komt
het overeen met een minuspool. Chemische en energetische reac-

Voor mij was dat een duidelijke manifestatie van de kracht van
‘intentie’, die door een veld reizen naar de bestemming (het
water in het flesje). Onmiddellijk wilde ik weten waar ik dat boek
kon krijgen en graag wilde ik ook die man ontmoeten). Dat kon
mij echter niet gezegd worden. Twee dagen later ben ik op de
Onkruidbeurs, waar ik een lezing zou geven over synchroniciteit,
daar ontvang ik de programmabrochure van ‘World conference
on spirituality & peace’ in de Haag. Op blz. 3 sta ik vermeld als
één van de deelnemers, boven mijn naam de foto van het waterkristal (zoals aan de muur bij mijn vriend), en onder mijn naam,
enkele regels verder de naam van Masura Emoto, die ik daar dus
zal ontmoeten want hij zal er ook zijn. Als toetje bleek op een
stand ook het complete Kristalfotoboek te koop. Van een gesynchroniseerde samenloop van omstandigheden geschreven, dit
kan wel tellen vind ik. Daardoor ben ik mij gaan bezig houden
met de vraag hoe doe ik dat, en hoe kan ik dat leren aan anderen
die daar belangstelling voor hebben ? Hoe kan ik de wetten van
synchroniciteit hanteren om een gesteld doel te bereiken. Uit
enthousiasme heb ik daar een boekje over geschreven. ‘toeval
hoe doe je dat.’ Bij uitgeverijAnkh-Hermes.
Laten de leerling tovenaars echter gewaarschuwd zijn, want het
werkt echt. Wie hier meer gegevens wil over hebben kan terecht
op www.paulliekens.be
Paul Liekens (*Antwerpen) Auteur van een 16-tal boeken
die in 8 verschillende talen uitgegeven zijn. Zoals: NLP,
Sjamanisme en Kwantumf ysica, Piramide-energieën in
de praktijk, Helende verhalen voor kinderen, 2012 .....
en daarna? etc. Hij geeft opleidingen tot practitioners
en ma sters NLP, ma nagement tra iningen, inter venties in bedrijven en lezingen in binnen-en buitenland.

w w w.paulliekens.be
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ties in het bloed kunnen maar plaatsvinden
binnen welbepaalde pH waarden (6 – 9). Bij
een gezonde volwassene ligt de zuurtegraad
tussen 7 en 7,02 pH. Ditzelfde geldt ook
voor de diëlektrische parameter (r): de specifieke weerstand. Wanneer de moleculenconcentratie gering is, stijgt de weerstand.
Stijgt deze boven 250 Ohm(Ω),ontstaat
demineralisatie. Daalt deze weerstand (ele
ktronenlading)beneden de 100 – 120 Ω dan
komt men in het terminale stadium van de
degeneratie. Alzo wordt het elektrisch circuit kortgesloten.
Evenzo is leven enkel mogelijk binnen
bepaalde waarden van het Redox-potentiaal (rH2). Het getal 0 komt overeen met de
maximale waterstofdruk en 42 met de maximale zuurstofdruk. Wanneer de druk tussen
de zuurstof- en waterstofmoleculen gelijk is,
bekomt men een neutrale waarde 28. Alle
waarden boven 28 zijn oxyderend (reactieve
zuurstofmoleculen),de waarden onder 28
zijn reducerend. De grenswaarden voor het
leven liggen tussen 15 en 35.

Bio-Elektronigramme
Wanneer we de 3 elektromagnetische parameters uitlijnen ,bekomen we een eivormige
elektronigram (diagram Nr. 1), waarop resultaten van metingen worden aangebracht.
Hierop kan men de pathologische ontwikkelingen van het ‘terrein’ aflezen ,alsook de
grenslijn van het leven welke bepaald wordt
door de waarden van pH, rH2 en r . We zien
vier gebieden ontstaan op het snijpunt van
pH =7,07 en rH2 =23 (1):
1. Zuur & gereduceerd: de bitters
2. Zuur & geoxideerd : de zuren
3. Alkalisch & geoxideerd: de suikers
4. Alkalisch & gereduceerd : de zouten
Door de 3 bio-elektromagnetische parameters toe te passen op metingen van het
bloed, speeksel en urine, bekomt men op
een zeer wetenschappelijke manier een
totaalbeeld van het ‘terrein’ ,en kan men
ziekten en gezondheid exact opvolgen.

Geen water, geen leven
Nu we weten dat het leven door een elektronen bepaald fenomeen is, onderschrijft
dit dat het leven enkel mogelijk is door het
water. Daar met de hulp van water alleen, de
ionisering- en elektronisering fenomenen
en de osmotische druk tot stand kunnen
komen. Vandaar het belang van het evenwicht in de verhouding tussen waterstofen zuurstofmoleculen als ook de daaraan

gekoppelde zuurtegraad en waarbij de
weerstand de zuiverheid weergeeft of de
aanwezigheid van elektrolyten die moleculair in suspensie zijn. Zo bevatten mineraalwaters niet assimileerbare anorganische
mineralen met een hoog zoutgehalte, rachemisch zonder omkeer vermogen. Deze
dienen allemaal door de nieren uit het bloed
gefilterd te worden. Onvolledige filtratie leidt
tot opeenhoping van neergeslagen zouten,
verkalking van het organisme, vroegtijdige
veroudering en seniliteit, stenen in de nieren
, gal ,longen en hersenen, gewrichtsverkalking, ontkalking van de wervels, arthritis ,
aderverkalking, doofheid, cataract, evenals hun beslissende rol bij het ontstaan
van trombosen en carcinomen. De leidingwaters daarentegen, welke met chloor of
ozon werden gesteriliseerd vertonen een
gestoorde pH waarde (> 7,5 tot 8 en meer)en
een rh2 waarde die boven de 30 liggen.
Deze leiden tot alkalisering en oxydatie van
het bloed en alzo tot vroegtijdige veroudering tot degeneratieve ziekten en carcinomen. Deze slechte drinkwaters verstoren
ernstig ons energetisch evenwicht als dusdanig dat het organisme met een overschot
aan positieve elektriciteit belast wordt (fig.2
oxydatie-reductie reacties). Evenzo door
het consumeren van met kunstmeststof
en pesticiden geteelde levensmiddelen ,
valse hygiëne (synthetische cosmetica &
onderhoudproducten), onnatuurlijke bouwmaterialen, ondergoed met tribo-elektrisch
weefsel, als gif inwerkende inentingsstoffen,
de over elektriseerde omgeving, de ‘positief’ geladen asfalt van onze straten en het
ontbreken van ‘negatieve’ groene vlakten.
De storing in de functie van de cel als gevolg
van het verbreken van het evenwicht op
energetisch (elektronisch)gebied, kan dus
ernstiger vormen aannemen door de storingen van het mineraal evenwicht tussen K-,
Na-, Mg-, en Ca- ionen. Dit maakt dat de
membraam van de cel zowel voor water als
voor zouten doordringbaar wordt , met een
toxische werking tot gevolg. In zulk geval
spreekt men ook van polariteitsomkering
tussen de kern van de cel en het cytoplasma
(deel van de cel zonder de kern), waarbij de
kern positief wordt en het cytoplasma negatief. Aldus vloeit de stroom (energie)van het
centrum naar buiten. Net het tegenovergestelde van een gezonde cel.

Biochemische reacties
De chemische en energetische wijzigingen

Workshop
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die ontstaan uit de uitwisseling van stof en energie tussen de intraen extracellulaire milieus ,zijn slechts mogelijk door inwerking van
specifieke katalysatoren , namelijk van diastasen en enzymen, en
versnellen de stofwisseling. Het Redox- potentiaal bepaalt de snelheid van de intracellulaire biochemische reacties. De enzymactiviteit reageert zeer gevoelig op de fysiologische en chemische
gegevens van het milieu waarin deze plaats grijpen en er zijn blokkeringswaarden van pH en rH2 ,die het verloop van de reacties in
grote mate kunnen verlangzamen en verstoren. Activatie- en inhibitieprocessen bij de enzymwerking , zijn dermate gekoppeld aan de
elektronische factoren in het bloed , dat deze de reacties verstoren
en leiden tot pathologische veranderingen. Met de meetmethode
van de bio-elektronica wordt ontegensprekelijk het bewijs geleverd, dat het opwekken en ontwikkelen van kankergezwellen , het
directe gevolg is van de elektrische bevuiling!

Negativatie
Zoals we in fig 2 kunnen zien ,ontstaat bij iedere oxydatie een
overschot aan reactieve zuurstofmoleculen. Deze gaat steeds
gepaard aan een overschot aan positieve elektriciteit. Men kan het
belang niet genoeg onderstrepen, dat zolang kanker nog niet in het
onomkeerbare gebied bevindt of dat de desbetreffende beschavingsziekten niet tot het terminale hebben geleid, dat men tot uitzonderlijke resultaten komt door ‘Elektrische Negativati ‘. Dit houdt
in dat men het lichaam tracht te voorzien van negatieve elektronen
van het aardpotentieel of anderzijds het lichaam te ontladen aan
van zijn positieve elektriciteit (lichaamspanning). Deze kan men op
een natuurlijke wijze bekomen , door te dauwtrappen. Een kwartier
voor zonsopgang en een kwartier na zonsondergang of voor het
slapen gaan, op blote voeten in een vochtige weide lopen (niet bij
onweer). Een veiliger en efficiënte methode is het aanwenden van
een ‘negativatie –deken’. Opgelet , we spreken hier niet over een
‘aarding-deken’ .Daar deze metaaldraden bevatten en dienen aangesloten te worden op de aarding van het stroomnet,fungeert het
lichaam in deze situatie als een bliksemafleider, die elektriciteit uit
de elektro vervuilde omgeving als het ware aantrekt en vervolgens
via het deken naar de aarding afleidt. Aldus een ongewenste bijwerking , die men absoluut dient te vermijden. Een zeer bevredigend
resultaat bekomt men met een conductief textiel op basis van koolstof (carbon). Deze dienen niet geaard te worden ,en ontladen het
lichaam veilig en efficiënt en zijn sedert vorig jaar verkrijgbaar in de
Benelux, onder de naam iProtect.
Voor sommigen zal het nu gemakkelijker zijn om te begrijpen welke
belangrijke rol die het water in het menselijk organisme speelt. Misschien verstaan beleidsverantwoordelijken dat in een menselijk
lichaam zich voortdurend elektromagnetische processen afspelen
die voornamelijk bepaald worden door de pH waarde (de magnetische factor),de rH2 waarde (de elektrische factor) en de r waarde
(de diëlektrische factor), die zelf in ruime mate afhangen van de
voedseltoevoer en het drink- en kookwater. Sinds de toegenomen
elektrificatie en de intrede van het draadloze tijdperk is de impact
van het elektromagnetisch fenomeen voor de gezondheid niet te
overzien. Grote energieschommelingen in pH, rH2, en r , bij regenwater , humus en zeewater bevestigen de elektromagnetische oorsprong hiervan. • Meer info: naturotheek.luzerne@skynet.be of Tel: 050
78 1141 Bron: BIO – ELECTRONIGR AMME naar Prof. J.C. Vincent
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Workshop
De Wildeman (weekend):
Zaterdag 24 & zondag 25 april 2010
BasisWorkshop De Wildeman in spe: Ik
ben al veel te lang alleen en nu ga ik op
zoek naar een vriendin. Weekend Workshop
voor die man die zich terug open wil stellen na
een relatiebreuk. Ik trek altijd de verkeerde
vriendin aan? Hoe blijf ik in mijn kracht? Wat
moet ik weten? Wat doe en zeg ik beter wel en
beter niet?

De Wildeman deel II (weekend):
Zaterdag 29 & zondag 30 Mei 2010

Workshop
De Ontembare Eva
(weekend):
Zaterdag 8 & zondag 9 mei 2010
Hoe ga je om met je eigen vrouwelijke energie in een overweldigende
mannelijke energie? Hoe breng je The Real Woman in jezelf naar boven,
in welke omstandigheden ook? Hoe communiceren mannen?

I n 2 0 0 9 en 2010 i n a l l e V l a ams e P r o v i n c i e s

Workshop

De Ontembare Eva
Meer info: 0488 60 26 90 of dewildeman@hotmail.com
workshop@deontembareeva.be

