Presentatie over Watergas4Parkinson
Watergas4Parkinson – de presentatie
De werking van watergastherapie voor
Parkinson is verrassend effectief. Veel
deelnemers ervaren minder last van hun
aandoening, zoals door hen gemonitored met
de zgn Parkinson Monitor. Sterker nog; zij zijn
minder moe en hebben meer energie. Hun
kwaliteit van leven neemt weer toe. We hebben
een presentatie voorbereid om deze resultaten
te delen. Voor meer informatie kunt u bellen
met de heer Pompe: 06 5252 9535.
Watergas is Gas van Water
In het verslag hebt u al kunnen lezen over
watergas, wat is het en wat is het verschil met
waterstof. Als u meer wil weten over watergas
kunt u ook googelen met ‘HHO’ of met
zoekterm ‘Browns gas’- naar de uitvinder Yull
Brown. Watergas wordt met een soort
elektrolyse gemaakt en direct gebruikt.
Watergas wordt niet opgeslagen, want het is
een explosief gasmengsel. Watergas heeft vele
toepassingen. In de industrie geeft watergas,
toegevoegd aan verbrandingsprocessen, een
schonere verbranding. Dat geldt ook voor uw
eigen auto. Naast een schonere verbranding
bespaart u op brandstof!
Inname van watergas en het drinken van water,
dat is verrijkt met watergas is goed voor mens
en dier. In Azië is al veel onderzoek gedaan.
Wij roepen Nederlandse onderzoekers uit om
watergas ook op te nemen in hun agenda. Dan
kunnen meer mensen baat hebben van
waterstof- en watergastherapie.
Lopende trajecten van de Stichting
Stichting Watergas.NU (WGNU) is een minikennisplatform. WGNU steunt ontwikkelaars en
(kleine) bedrijven met advies en informatie.
Momenteel lopen er twee ontwikkeltrajecten,
waar WGNU actief in participeert. In dit kader is
het programma voor Parkinson het belangrijkst.
Alhoewel watergas helpt bij een breed
spectrum aandoeningen, zoals wondgenezing,
COVID en huidaandoeningen, focust WGNU op
Parkinson. Dat is een grote volksziekte.

Methodiek
Watergas4Parkinson (W4P) heeft momenteel
circa 22 deelnemers. De meesten van hen
inhaleren dagelijks 2 maal daags watergas.
Voor sommigen is dat minder, omdat zij
bijvoorbeeld nog een drukke baan hebben.
De deelnemers scoren ongeveer elke
anderhalve maand hun Stand van Parkinson
met de zgn ‘Parkinson Monitor’ van de
Parkinson Vereniging. Hiernaast ziet u de
scorekaart van één van hen. In de
zomermaanden stokte de verbetering iets.
Daarna in het najaar weer: Hij had een
overstroming in huis. En dus veel stress. En
stress is niet goed voor Parkinson. Nu kan hij
weer terug naar zijn woning. En kan hij weer
regelmatig watergas innemen. Dat helpt!
Minder last – Minder moe – Meer energie
De resultaten vertonen voor de meesten een
stabiele ontwikkeling van P – of een
verbetering. Vooral in de eerste maanden.
Sommige deelnemers blijven nog verbeteren.
In het verslag over de derde periode (zie
website www.watergas.nu) worden 5
voorbeelden kort beschreven.
Wat niet in de P Monitor zit is Energie. De
mensen zijn minder moe. Zij hebben meer
energie. Dat is voor velen dè reden om door te
gaan met de watergastherapie, alhoewel hun
PM score stabiel blijft.
De ratio van water in het leven
Wat is nu de ratio van deze therapie? De kern
van het verhaal is dat watergas zorgt voor
versterking van de waterbalans in onze cellen.
En daarmee wordt de energiebalans in onze
cellen versterkt. Het water in onze cellen vormt
namelijk een soort gelei. Voor het maken van
die gelei is energie nodig. Watergas levert die
energie. Als het gelei water overgaat tot
gewoon water, dan komt die energie weer vrij.
Het watergas versterkt ook de werking van
onze Mitochondriën. Mitochondriën zijn de
energiefabriekjes van onze cellen. In die
Mitochondriën zitten dwarsschotjes, waartegen
het watergelei zich vormt.

Watergas is een geladen gas. Daarom heet het
ook wel ‘Elektrisch geExpandeerd Water’. Het
gas draagt extra elektronen met zich mee.
Extra elektronen zijn anti-oxidanten. Oxidanten
zijn het bijproduct van energieproductie op
celniveau. Oxidanten ruimen vreemde
ongewenste stoffen en organismen zoals
virussen op. Wat rest zou je ‘roest’ kunnen
noemen. Anti-oxidanten ruimen de overtollige
oxidanten en de ‘roest’ op. ‘Anti-oxidatie’ is een
moeilijk woord voor ontroesting.
Een kerngroeplid zei eens: “watergas is een
ontroestingsmiddel”. Dat komt door die extra
elektronen. Ontroesting is nodig om
ontstekingen tegen te gaan en ‘rommel’ op te
ruimen.
De ratio van Aarding
Het blijkt dat planten en dieren – en dus ook
mensen – elektronen opnemen uit de grond.
Moeten we wel onze schoenen met rubber
zolen uit doen. Dit lijkt een broodje aap, maar
dat is het niet! Het effect van een goede
aarding is dubbel-blind wetenschappelijk
aangetoond. Het is schokkend eenvoudig! Dat
wordt in het interessante boek ‘Earthing’ van
Colin Potter c.s. beschreven. Een goede
aarding ondersteunt derhalve onze
watergastherapie. Het levert ‘Vrije Elektronen’
voor anti-oxidatie en voor de opbouw van
energie in watergelei.
De ratio van Infrarood Licht
De vorming van het watergelei wordt ook
versterkt door infrarood licht. Dit is ontdekt door
Dr Gerald Pollack. Parallel is voor infraroodlichttherapie een nieuw onderzoeksveld
ontstaan: Photo-Bio Modulation (PBM). PBM
richt zich vooral op versterking van de
mitochondriën (licht met golflengten van 610 en
850 nm). Bij langere golflengtes (rond 3000 nm)
wordt de opbouw van watergelei versterkt. Dus
ook infrarood licht versterkt de
watergastherapie.

Biosofie
Het inzicht dat we hebben verworven hebben
we ‘Biosofie’ genoemd. Wij denken nu beter te
begrijpen hoe de watergastherapie samenhangt
met licht en aarding. Biosofie is onze fliosofie
over de natuurkundige aspecten van ons leven.
Wij doen in onze Biosofie geen uitspraken over
chemische aspecten van het leven, zoals de
verwerking van voedsel tot DNA-moleculen.
Aanbevelingen over levensstijl en dieet laten
we vooralsnog graag aan deskundigen over.
Bronnen
Deze ‘Biosofie’ berust op relatief recent
wetenschappelijk onderzoek. Veel van deze
inzichten worden nog niet breed gedeeld in de
huidige medische wetenschap.
Oproep tot wetenschappelijk onderzoek
Met Watergas4Parkinson tonen we in de
praktijk aan dat de meeste deelnemers
tenminste een verbetering van de kwaltiteit van
leven ervaren.
Alhoewel wij al veel wetenschappelijke
publicaties over watergas- en waterstoftherapie,
PBM en Aarding hebben gevonden, zijn er
natuurlijk nog veel vragen te beantwoorden.
Wij hopen dat door het agenderen van
watergas- en waterstoftherapie, eventueel
versterkt met licht en aarding in de Nederlandse
onderzoeksprogramma’s meer mensen baat
zullen hebben bij deze natuurkundige’therapien.
Op de laatste sheet een overzicht van onze
belangrijkste brondocumenten en -contacten.
Reageren?
Reacties welkom via:
caspar.pompe@watergas.nu
06 5252 5935

