Onderzoek ?
• Kan wetenschappelijk onderzoek overtuigen?
• Voor wie is ‘dat’ onderzoek?

WATER
Brug in het onderzoek?

• Er zit niks in dus ....
• De kloof
• En de brug?
• Elektromagnetisme?
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Vandaag

Water
• 69 Anomalieën
• Dichtheid
Vloeistof > Vaste stof

• Water
• Is EM beïnvloeding van water(kwaliteit) mogelijk?
• Zijn er biologische effecten bekend?

• Smeltpunt en Kookpunt
• Soortelijke warmte

• Zijn er toepassingen?
• Is dit relevant voor homeopathie?
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Water
• 69 Anomalieën
• Dichtheid
Vloeistof > Vaste stof
• Smeltpunt en Kookpunt
• Soortelijke warmte
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Vandaag

De ‘zwevende’ waterbrug !

• Water
• Is EM beïnvloeding van water(kwaliteit) mogelijk?
• Zijn er biologische effecten bekend?
• Zijn er toepassingen?
• Is dit relevant voor homeopathie?
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De ‘zwevende’ waterbrug !

De ‘zwevende’ waterbrug !
• Met dank aan Dr. Elmar Fuchs
– Fuchs, E. C., J. Woisetschlager, et al. (2007). "The floating water bridge."
Journal of Physics D-Applied Physics 40(19): 6112-6114.
– www.ecfuchs.com
– Youtube (floating water bridge)

Slow motion factor 120
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Vandaag
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EM beïnvloeding
• Double distilled water, exposed for 48hr. to 50 Hz-powerline electromagnetic field

• Water
• Is EM beïnvloeding van water(kwaliteit) mogelijk?

(EMF) strength of 51.2 µT (36.2 RMS), when given to adult Charles Foster male rats
for drinking ad libitum for 30days, induced spongifom changes leading to
degeneration and compensatory proliferation of the glomerular tufts and
degeneration of the lining epithela of the renal tubules of kidney.

• Zijn er biologische effecten bekend?

• Singh, M., U. P. Singh, et al. (2004). "Effect of 50-Hz powerline exposed magnetized water on rat kidney."

• Zijn er toepassingen?

• Singh, M., R. S. Garbyal, et al. (2003). "Effect of 50-Hz-powerline-exposed water on hematological parameters in

• Is dit relevant voor homeopathie?

• Singh, M., U. P. Singh, et al. (2002). "Magnetically restructured water induces changes in rat brain."

Electromagnetic Biology and Medicine 23(3): 241-249.

rats." Electromagnetic Biology and Medicine 22(1): 75-83.
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Electromagnetic Biology and Medicine 21(3): 249-254.
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Toepassingen

Toepassingen

• Zwitsers systeem
2 frequenties
biofilms, kalkaanslag, nematoden, zoutresistentie
• NL systeem
kiemsnelheid
virus infecties (ringleiding)
Test - schimmel
- virusinfectie
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Toepassingen
• Zwitsers systeem
2 frequenties
biofilms, kalkaanslag, nematoden, zoutresistentie

Vandaag
• Water
• Is EM beïnvloeding van water(kwaliteit) mogelijk?

• NL systeem
kiemsnelheid
virus infecties (ringleiding)
Test - schimmel
- virusinfectie

• Zijn er biologische effecten bekend?
• Zijn er toepassingen?
• Is dit relevant voor homeopathie?
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UHD
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EM beïnvloeding

• Experiment

• Experiment

• Kikkervisjes

• Kikkervisjes

• 2 ! 4 poten

• 2 ! 4 poten

• Thyroxine UHD

•Thyroxine signaal

- Weber, S. et al., Homeopathy (2008) 97, 3-9
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- Endler, C. et al., Non-molecular information
transfer from thyroxine to frogs.
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EM beïnvloeding

EM beïnvloeding

• Experiment

• Endler, Citro et al. CD, versterker, buisjes

• Kikkervisjes

• Citro - TFF

• 2 ! 4 poten

• Rai - Magneetvelden - kieming van sporen

•Thyroxine signaal

• Pelling
A: UHD
B: CD
C: Versterker
D: Buisje

- Endler, C. et al (1995) Vet. Human Toxic. 37(3) 259-260
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Impedantie

Impedantie

- Miranda, A. (2008) Estudo comparativo de solucoes
ultra diluidas de LiCl: espectroscopia de impedancia no
intervalo de frequencia entre 1kHz e 13MHz, Thesis
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Impedantie

Samenvattend
• Kloof
• Water
• Water en elektromagnetisme
• Elektromagnetisme en homeopathie
• Toekomst

- Miranda, A. et al (2011) Mat. Res. Innov. 15(5) 302-309
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Toekomst
The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable
one persists in trying to adapt the world to himself.

• Water en elektromagnetisme
Mens
Plant
Dier

Therefore all progress depends on the unreasonable man.
George Bernard Shaw

• Water
Beïnvloeding
Meting
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DANK VOOR UW
AANDACHT!

www.watiswater.nl
mail@watiswater.nl
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