
Lezing van Boudewijn Leliveld over Vitaal water 

Als ik door dit gebied heen rijd, zie ik dat het water enorm onder druk staat. Als 

jullie zouden zien wat de belasting is, dan zou je niet vrolijk worden. Langs de 
weg ligt van alles (zichtbaar en onzichtbaar, red.) en je vraagt je af hoe wij ons 
daartegen kunnen beschermen. Het heeft vele jaren geduurd voordat ik er achter 

kwam hoe dat zou kunnen. Ik ontmoette in Wageningen een Japanse professor, 
professor Hygra. Hij was bezig met effectieve micro-organismen. Op enig 

moment kon hij een bepaald resultaat niet uitleggen en hij maakte zich ervan af 
door te zeggen dat het iets te maken had met vibrations. Toen viel bij mij het 
kwartje. Ik wist dat dit, voor mij, de ingang zou zijn naar een nieuwe 

wetenschap. Ik ben met water en alcohol gaan experimenteren en ontdekte dat 
ik dat kon informeren. Wat men normaal met homeopathie doet, kon ik 

eenvoudiger. Ik ben in m'n keuken begonnen om een aantal vibrations te maken. 
Op een gegeven moment was de keukentafel bezaaid met flesjes vibrations. Ik 
zocht een manier om te delen. Ik kwam erachter dat dit de mogelijkheid kon zijn 

om de mensheid te beschermen tegen de tijd waarin we nu leven en de toekomst 
die zeer nabij is. Weerbaarheid daar ging het om. 

In de tussentijd kwam er meer informatie binnen over elektrosmog en andere 

zaken die het water teisteren. Ik heb een drukke praktijk, zie veel mensen met 
darmproblemen en het valt mij op dat velen die de wc verlaten een kaarsje 
moeten aansteken om de lucht te verdrijven. Ik keek eens naar de voeding en 

zag dat wij ons niet meer goed voeden: we kunnen ons in leven houden, maar 
we kunnen ons niet voeden. Als ik kijk naar de teeltkwaliteit van sla en tomaten, 

dan moet dat - denk ik - toch beter kunnen, zonder vervuiling en pesticiden. En 
zo is de eerste vitalizer ontstaan. Die zijn we gaan gebruiken in kassen - 

groentekas en zachtfruitkas - en in een hertenkamp. En tot mijn grote verbazing 
was het verschil gigantisch, een veel betere kwaliteit. Degenen die met het 
gevitaliseerde water werkten, kregen meer respect voor het water. 

Laat ik u een verhaal vertellen: de Himalaya, het dak van de wereld, was ooit 

zee. Op grote hoogte wordt daar bloedkoraal gevonden. De wereld verandert, 
ook door - vaak verstrekkende - gevolgen die wij veroorzaakt hebben. Wanneer 

we uitgaan dat energetisch gezien, dus niet substantieel, de Himalaya en de 
Andes dicht bij elkaar liggen, dan kun je je voorstellen dat er een bijzondere 
vallei ontstaat: een gebied waar de aarde een andere energie heeft dan die we 

normaal kennen. Een leerling ging naar Peru om er een tehuis te beginnen voor 
lijmsnuivertjes. Zij overleven door het water dat onder een Incatempel en ook 

onder het tehuis loopt. Ik was zeer blij dat ik dat water bij mij thuis mocht 
onderzoeken, dat ik de trilling kon vastleggen en er vitalizers van kon maken. 
Een ander vrouw uit Curaçao, met Indiaanse voorouders, kwam bij mij met het 

ourosboroswater. Zij noemde het walking acupuncture needles (wandelende 
acupunctuurnaalden). Ook om dat water te maken, heb ik een vitalizer gemaakt. 

Ik hoop dat de kracht van de vitalizers en de uitstraling die ze geven het surplus 
bieden om nog vele jaren de klappen van de toekomst op te kunnen vangen. 

Uiteindelijk moeten we allemaal naar een andere trilling, of je nu rationeel 

onderlegd bent of niet, we zullen allemaal veranderingen ondergaan. De mens 
van de Middeleeuwen is niet meer. Zelfs de mens van de vijftiger jaren is niet 
meer de mens van nu. Als we kijken hoe onze voedingsgewoonten de afgelopen 



vijftien tot twintig jaar veranderd zijn, begrijp je beter hoe het in elkaar zit. Als 

wij dus hoger vitaal water gaan drinken, krijgen we een ander bewustzijn. Goed 
georganiseerd water geeft de mensheid z'n autonomie terug. We hebben te veel 

autonomie afgestaan aan kerken, verzekeringsmaatschappijen, banken, 
instituten en medicijnen (Prozac om er maar een te noemen). Het water dat wij 
drinken is zeker zeventig keer opgedronken en uitgepiest. De een doet er 

oestrogeen bij, de ander slikt paracetamol, weer een ander prednison en ga zo 
maar door. Het interessante is, dat we het water chemisch kunnen reinigen, 

maar het is niet schoon. Het water houdt de informatie vast. 

De oude Taoïsten wisten zesduizend jaar geleden al, dat er een relatie bestond 
tussen de kwaliteit van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van het 

drinkwater. Kijk naar de kwaliteit van het drinkwater en kijk naar de huidige 
geestelijke gezondheid van de Nederlander en je zult de relatie goed zien. Dus: 
als wij weerbaar willen worden, moeten we hiermee aan de gang. Het is een 

structureel probleem dat je structureel moet oplossen. De mensen die hoog 
vitaal water drinken -dat ook hun lichaam weer zal verlaten - zullen sensitiever 

worden. Voel maar aan je plas, je voelt het tintelen en weet dat je met hoog 
vitale energie in aanraking komt. In het begin dat je vitaal water gebruikt kun je 
klachten krijgen, want het water begint je te ontgiften. Dat gif tast je denken 

aan. 

We kunnen ons verleden niet meenemen naar de toekomst, niet als emotie wel 
als herinnering. Emotie bepaalt ons teveel, we identificeren ons ermee en leveren 

onze autonomie in. Op het moment dat je je geestelijk anders begint te voelen, 
ook al duurt dat geruime tijd, dan zul je je ook minder gaan identificeren en 
meer gearrangeerd zijn. Je identificeert je niet meer met emoties; voelen wordt 

weten. En nu zijn we precies waar we wezen moeten. We leven in een tijd van 
openbaring, veel mensen vertellen hoe het moet. Maar zo werkt dat niet. De 

kunst is dat je het zelf ontdekt. De vitalizer biedt de mogelijkheid om te delen, 
de ontdekking volgt vanzelf. Hoog vitaal water dat we gebruiken en uitplassen 

komt weer in het oppervlaktewater, ook na zuivering is het hoog vitaal water. En 
zo kunnen we geleidelijk aan de zaak weer opbouwen, Zo komen we bij ons 
weten terecht. 

Als we weer leren naar onze intuïtie te luisteren en onze hersenhelften 

synchroniseren, komt ons denken weer in dienst staan van ons gevoel, zoals dat 
vroeger altijd was. Dan gaat er een heleboel veranderen. Het water is je 

leermeester. Intuïtief ga je aanvoelen en vormgeven. Op het moment dat je het 
gaat vormgeven word je je meer bewust en raak je weer geïnspireerd. Zo krijg je 
je autonomie terug. En in feite krijgt de polder ook zijn autonomie weer terug. 

Ik hoop dat Acqua Universo een brug mag zijn voor vele wegen, een brug tussen 

wat wij doen en de kenniswetenschap. De vitalizer laat jullie kennis maken met 
wetenschap, maar er is een groot verschil tussen weten en kennis. Het 

verzamelen van kennis maakt het denken zwaar. Waardoor je moeilijk bij je 
gevoel kunt komen. Kennis is de afwezigheid van ruimte en weten is de 

manifestatie van ruimte. Op het moment dat we weer ruimte hebben, kunnen we 
weten. 

De vitalizer en de praktijk van Remy zal hier een bijdrage aan gaan leveren. Mag 
hij alle ontdekkingen delen en verspreiden. Remy is niet goedgelovig. Hij mag 



dan wel enthousiast zijn maar op een zeker moment komt hij met zijn 

apparatuur en gaat kritisch aan het meten. En komt er achter, verhip het werkt. 

Reakties uit de zaal 

Een van de aanwezigen heeft de proef op de som genomen en Acqua Universo 

druppels in een glas water en een glas wijn gedaan. Met de druppels Acqua 
Universo was de wijn en het water aanzienlijk lekkerder dan zonder. 

Boudewijn: Acqua Universo zorgt voor een georganiseerde structuur. Het is in 

feite water dat eigenlijk geen vervuiling toelaat. Het harmoniseert. Harmonie is 
lekkerder dan disharmonie. Een andere aanwezige vertelt dat hij bij de kraan 
hoog vitaal water heeft gevoeld. Hij werd als het ware de grond ingetrokken. 

Boudewijn: Een mens heeft een stoffelijk lichaam, stoffelijk. Hoog vitaal water 

aardt de mens. Het verbindt je lichaam met de aarde. Een andere bescherming is 
spiritualiteit in het dagelijkse leven. Als je je kunt verheugen op het welzijn van 

de ander, ook al is het een hond die plezier heeft of een veulen die in de wei 
dartelt, geeft dat een grote bescherming. De basis van spiritualiteit is het hebben 
van een goed hart, mededogen en wijsheid. Je kunt aan mensen zien hoe ze 

lopen, of ze teveel in mededogen zitten of in wijsheid. 

Vraag: Wat zit er in het blauwe blok? 
Boudewijn: Vulkaankeramiek en zouten, hebben bepaalde matrix (blauwdruk), 

die goed informatie opnemen en vasthouden. Dat wordt geïnformeerd met hoog 
vitaal water. De kern is dezelfde als van de vitalizer, maar het blok heeft een 

kleinere massa. Daarom denken we dat de levensduur van het blok korter is dan 
van een vitalizer. Zeker weten doen we dat nog niet. Een georganiseerde 
structuur neemt een organische vorm aan: een chaotische structuur neemt een 

anorganische structuur aan. De mineralen in het water zorgen voor een bepaald 
patroon. Als je een druppel bloed neemt van iemand die met een gsm een uur 

heeft zitten bellen en van iemand met kanker dan zie je dezelfde haakse 
structuren in beide bloedsoorten terug. Dat zul je niet waarnemen in water wat 
door een blok of vitalizer is gegaan. 

Iemand heeft eens gewoon water en hoog vitaal water uit de magnetron onder 

de microscoop gelegd en tot ieders verbazing zag het hoog vitaal water er niet 
eens heel beroerd uit. Magnetronstraling is schadelijk. 

Vraag: Hoe weet je nu dat water met een goede structuur goed voor je is? 

Boudewijn: Je neemt waar dat het goed voor je is. Je proeft het. Als je chaos of 
gif inneemt, krijg je diarree of hoofdpijn. Je voelt dat het niet goed voor je is. 

Neem het niet aan, maar onderzoek het proefondervindelijk. 

Vraag: Is ons immuunsysteem sterk genoeg voor wat er nu op ons afkomt? 
Boudewijn: We hebben te maken met medicijnen in het drinkwater. Meer 
mensen dan ooit hebben last van allergieën. Allergieën verstoren het 

immuunsysteem. We worden meer resistent, maar ook gevoeliger. 

Vraag: Bestaat er gevaar dat je minder immuun wordt voor andere zaken? 
Antwoord: Het gaat over autonomie. Met de huidige gezondheidzorg moeten we 



meer verantwoordelijk zijn voor onszelf. Je kunt de schade beperken door hoog 

vitaal water te drinken. Als je chaotisch water drinkt, gaat het immuunsysteem 
sneller achteruit. 

Boudewijn Leliveld heeft deze lezing gehouden op 11 juni 2005 in Schipluiden, 

ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe pand van Acqua 
Universo aan de Rijksstraatweg in Schipluiden. 

 


