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Geneeskracht van Watergas -  ervaringen van gebruikers 
 
Watergas is water in gasvorm. Deze vorm van water is vrijwel onbekend bij veel mensen. Watergas is geen 
damp en het is niet een mengsel van waterstof en zuurstof – twee afzonderlijke moleculen. Watergas is 
water….. in gasvorm. En watergas blijkt een verbazingwekkende geneeskracht te hebben. Evenals water is 
watergas NIET giftig, zelfs niet in hoge concentraties.  

 

                                                
                                 Watergasgenerator Condit Medicare                                                     Watergasgenerator ReCure 
 
Watergas wordt ter plekke geproduceerd met een watergasgenerator. Onderzoeker George Wiseman, brengt 
via zijn bedrijf Osmio Water de ReCure 3 op de markt. De ReCure 3 produceert watergas voor medisch gebruik. In 
Nederland biedt Gezond BV de ReCure aan en Condit BV heeft een eigen product. Het gas kan op vier 
verschillende manieren worden toegediend. Vaak merkt de patiënt de geneeskracht van watergas al na een 
korte behandelperiode.  
 
De tekst hieronder is vooral gebaseerd op de informatie van George Wiseman c.s.. Zijn inzichten worden in 
toenemende mater ondersteund door wetenschappelijke publicaties. Over het belang van water in de 
energiehuishouding van onze cellen steun ik op het werk van wateronderzoeker Gerold Pollack, die vertelt over de 
energiefunctie van ‘gestructureerd’ water in onze cellen (de 4

de
 fase van water). Heel boeiend verhaal!  

Er is nog een hoop ruimte voor gericht onderzoek!   
 
Stichting Watergas.NU (WGNU) focust op Parkinson (zie video: https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU)  Een WGNU-
werkgroep gaat aandacht vragen bij medici en patiënten. Uw reactie is welkom! Mail (info@watergas.nu) of bel 
(0652525935). 
 
In een afzonderlijk document geeft Caspar Pompe/Watergas.NU een uitgebreidere verklaring van de 
werking van water(gas) in ons lichaam (zie ‘link’). 
 

Watergas herstelt onze cellen 
 
Ja, watergas heeft geneeskracht. Watergas helpt bij 
een zeer breed spectrum aandoeningen. Watergas 
herstelt namelijk de vochthuishouding in onze 
cellen. Die vochthuishouding is van vitaal belang 
voor de energieproductie in de cel (mitochondriën). 
Als de cellen onvoldoende energie hebben, vitaal 
zijn, dan laat ons Immuunsysteem het afweten. Niet-
vitale cellen kunnen zelfs afsterven, degenereren! 
Vitale functies van ons lichaam doen het dan niet 
meer zo als het hoort: Waarnemen, Denken, 
Ademen en Voeden. 
 
Veroudering 
Wij bestaan voor 75 á 85% uit water. Als we ouder 
worden neemt het watergehalte allengs af. En daarmee 
kunnen sommige cellen uitdrogen en afsterven. 
Watergas (of ‘krachtwater’ – zie verderop) beschermt 
onze cellen tegen dit sluipende proces. Voldoende 
water in de cel voorkomt celdood door ‘oxidatieve 
stress’ . De zuurstof- en waterstoftoevoer blijven in 
balans. Met watergas blijken cellen zelfs te 
regenereren! Water vertraagt dus de veroudering.  
 

Accute celschade kan ontstaan door straling. Watergas 
blijkt te helpen die schade te herstellen.  
 
Immuunsysteem,  
Ons lichaam wordt continu door bacteriën en virussen 
aangevallen. Het Immuunsysteem beschermt ons tegen 
die aanvallen. Vooral als de immuuncellen daar op 
voorbereid zijn. Soms gaat het mis. Dan worden we 
ziek. Vaak leert het immuunsysteem snel hoe de aanval 
kan worden onderdrukt (koorts).  
Maar als het systeem niet op tijd raad weet met de 
indringers, en als we ook nog eens andere ziekten 
onder de leden hebben…..dan …..hebben we pech 
gehad - zoals bij sommige (griep)virussen (Spaanse 
griep, COVID, Lyme). 
  
Het Chinese bedrijf Asclepius Meditech (AM) heeft in 20 
ziekenhuizen toediening van watergas getest.  
259 COVID-patiënten bleken baat te hebben bij de 
behandeling.  
 
Watergas blijkt ook te helpen tegen aanvallen door 
bacteriën. Het verbetert de wondgenezing, vermindert 
ontstekingen in het lichaam, bestrijdt allergieën, 
verbetert blaasaandoeningen, bevordert de 
darmgezondheid en bevordert de mondgezondheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU
mailto:info@watergas.nu
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Waarnemen 
Onze zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen en proeven) 
bevatten heel basale cellen. In de testimonials lezen we 
enkele schokkende genezingen. Watergas blijkt 
oogcellen te beschermen en helpt bij de (her)bouw van  
ogen. Het gezichtsvermogen wordt hersteld.  
 
Watergas blijkt de gezondheid van de huid en de 
tastzintuigen die daar in zitten te verbeteren.  
 
Over gehoor zegt Wiseman dat watergas gehoor verlies 
voorkomt, dat zeer vaak wordt veroorzaakt door 
verhoogde vrije radicalen.  
 
Over ruiken en proeven zijn niet veel testimonials te 
vinden. Zou het ook helpen geurverlies door COVID 19 
te herstellen? 
 
Denken  
We ‘denken’ bewust en onbewust. Ons denkcentrum zit 
in ons hoofd, onze hersenen. Daar gaat het door 
veroudering nogal eens mis. Er ontstaan tumoren of 
systemen en het geheugen beginnen foutief of niet 
voldoende te werken.  
Er zijn veel testimonials over het verdwijnen van 
tumoren en herstel (geheel of gedeeltelijk) van ziektes 
als Alzheimer en Parkinson. En o.a. Dr Kecheng Xu uit 
China heeft gepubliceerd over behandeling van 
hersentumoren met watergas.   
 
Ademen 
Longen en huid horen bij elkaar. Er zijn veel 
testimonials over huidaandoeningen en over astma. 
Daarenboven blijkt inname van watergas de 
bloedsomloop te beschermen.  
 
Voeden 
Watergas en het drinken van ‘krachtwater’ zorgen voor 
een normale stofwisseling.  
Het verlaagt cholesterol en bloedsuikerspiegel, 
voorkomt metabool syndroom, verlaagt 
glucosespiegels, insuline en triglyceriden: (zodat het 
diabetes kan behandelen). Watergas is ook 
behulpzaam bij nier- en leverziekte en verlicht pijn. 
 

Behandeling 
 
Watergas 
Watergas kan op vier verschillende manieren worden 
gebruikt:  
 

 Inademen via een zgn neusbril om watergas bij 
interne organen te brengen 

 Via een oogbril voor behandeling van 
oogaandoeningen 

 Via een wondkap om een lokale verwonding te 
helen 

 Via een opblaaskous om arm of been om een 
huisaandoening op armen en benen te helen.  
 

 
 

‘Krachtwater’ 
Het gas wordt geleid door een fles water, voordat het 
wordt ingeademd. Een deel van het watergas wordt zo 
doende opgenomen door het water. Ik noem dit water 
graag ‘krachtwater’. Normaliter drinkt men dit water om 
de geneeskracht van het gas te ondersteunen. 
Krachtwater heeft ook een heilzame werking op zich.  
 

Ervaringen met inademen 
 
Algemene pijn 
“Algemene afname van pijn door het hele lichaam, 
inclusief verlichting van chronische nekpijn. 
Verbeterde en verdiepte slaap. Ik voel me nu na een 
paar weken veel beter.” 
 
Reumatoïde artritis en "bevroren vingers" 
“Maanden van opluchting, stijve vinger bewogen na 15 
minuten gebruik.  Na aankoop van de machine en bij 
consistent gebruik, volledige revisie van artritis en geen 
pijn meer.” 
 
Ziekte van Lyme - extreme vermoeidheid 
“Enorme energie keerde terug na 2 uur inademing. De 
effecten hielden dagen aan en vermoeidheid kwam niet 
terug.” 
 
Verhoogde doorbloeding 
“Voormalige grijze benen, voeten en tenen zijn nu 
normaal gekleurd en "roze".” 
  
Kniepijn, niet specifiek 
“Voelde me sindsdien beter. Het wordt nog steeds 
gebruikt om het te verbeteren. Geplande MRI toonde 
geen verwondingen.” 
 
Zwakte van de blaas 
“Ik heb al heel lang te maken met blaaszwakte. Na 
slechts 2 weken inhaleren en 3x 20 minuten drinken per 
dag is dit met 50% verbeterd. Ik ben zo blij en kan dit 
alleen maar aanbevelen.” 
 
Vroege Alzheimer 
“Meerdere uren inademing per dag zorgden ervoor dat 
mijn hersenen net zo hard functioneerden als in het 
verleden en ik had geen van de symptomen die ik had 
ervaren voordat ik met watergas begon.” 
 
Spastisch kind 
“Ik heb een klein kind van drie-en-een-half. Hij lijdt aan 
ernstige spasticiteit, Na behandeling gedurende enkele 
weken inhaleren met watergas merken we dat de 
spasticiteit al aan het afnemen is. Het is geweldig.” 
 
Hersentumor  
“Een belangrijke casestudy betreft een 47-jarige vrouw 
die leed aan meerdere hersentumoren. 
Watergasmonotherapie werd gestart om de tumor 
onder controle te houden. Na 4 maanden was de 
grootte van meerdere hersentumoren significant 
verminderd.  
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De hoeveelheid hydrocephalus in de derde en laterale 
ventrikels was significant verminderd. 
Na 1 jaar waren alle hersentumoren verdwenen, al  
waren er geen significante veranderingen in de 
uitzaaiingen in de lever en longen.” 
 
Wiseman constateert dat deze gegevens aantonen dat 
monotherapie met waterstofgas na het falen van 
standaardbehandelingen resulteerden in een significant 
effectieve controle van tumoren (vooral tumoren in de 
hersenen) en een langere overlevingstijd opleverde. 
 

Ervaringen met oogbril 
 
Ogen 
“Helderder, verbeterd zicht na een paar weken 
Perifere aderziekte.“ 
 
Oogwond 
“Ik sprak gisteren met de dokter, de moeder van onze 
ReCure-klant. Ze behandelde een man die iets recht in 
de ogen kreeg. Een andere arts injecteerde antibiotica 
en verwarde het oog nog meer. Het zag eruit als een 
gekookt ei. Volledig ondoorzichtig. Enkele dagen met 
directe gastoepassing en voila, het oog is beter en hij 
kan weer zien. Het is een wonder. Hij kan weer zien.” 

 
Ervaringen met wondkap 
 
Elleboog pijn 
“60% pijnvermindering na 15 minuten directe applicatie 
met de applicatiecup.” 
 
Bursitis / heuppijn 
“Verlichting na 20 minuten directe applicatie. Erg 
bedankt.” 
 

Ervaringen met opblaaskous 
 
15+ jaar ernstig eczeem aan beide handen 
“Na meer dan 15 jaar elke crème, zalf en huismiddeltje 
geprobeerd te hebben om mijn eczeem te genezen, 
waren er 3 nieuwe belangrijke dingen die ik deed die 
uiteindelijk mijn Dishydrotic Eczema / Pompholyx 
Eczeem enorm verbeterden, zo niet elimineerden. Ik 
dronk elke dag vier glazen krachtwater en ik geloof echt 
dat dit mijn lichaam weer in evenwicht bracht en mijn 
systeem weer normaal maakte, wat hielp bij het 
wegwerken van het eczeem. Ik heb ook het krachtwater 
op mijn handen en voeten gespoten uit een spuitfles, 
maar in wezen drink ik twee glazen van dit water per 
dag, want mijn eczeem is genezen.”  
 

Ervaring met applicatie Krachtwater 
 
Fibromyalgie 
“Ik heb ernstige pijn in mijn schouder / nek / 
bovenrug. Er waren knobbels in mijn schouders en nek 
die zo groot waren en er al zo lang zaten dat ze verkalkt 
waren.  

Ik ga om de paar maanden naar de dokter voor 
triggerpoint-injecties. Wanneer je de naald inbrengt, 
klinkt het als metaal dat over cement schraapt.  
 
Ik neem nu een handdoek, giet Krachtwater erop, 
drapeer het over mijn schouders en andere 
gebieden. Ik ben eigenlijk maar aan één kant begonnen 
om te kijken of er een verschil was. Ja, er was een 
verschil - geen twijfel mogelijk. Het water is een 
reddingslijn.”  

 
Ervaring drinken van Krachtwater 

 
Seizoensallergieën  
“Seizoensallergieën zijn hier momenteel 
verschrikkelijk. Dit is het eerste jaar dat ik geen 
allergieën meer had en medicijnen moest slikken. Het 
drinken van water met het watergas dat in het water 
wordt geblazen, lijkt me te hebben geholpen mijn 
eetlust in bedwang te houden en te stoppen met te veel 
eten en onnodig snacken. Ik verloor 20 pond en hield 
het vol zonder fitnessoefening.” 
 

Conclusie: actie in Nederland! 

 
Stichting Watergas.NU richt voor watergas voor 
gezondheid een platform in. Op de website gaan we zo 
veel mogelijk informatie plaatsen, gerangschikt naar 
aandoening.  
 
Uw bijdragen in de vorm van ervaringen, promotie, 
deelname aan een werkgroep of donaties zijn van 
harte welkom. Mail (info@watergas.nu) of bel 
(0652525935) met uw reactie.  
 
Een eerste werkgroep focust op Parkinson. We 
gaan aandacht vragen bij medici en patiënten. We 
zoeken samenwerking met  medici en onderzoekers 
die zich met Parkinson bezig houden, zoals de 
Nederlandse Parkinson Vereniging. 
 
Bronnen 

Interviews met George Wiseman en Mark Kent:: 
https://www.youtube.com/watch?v=nxcS51P6oXg  

https://www.youtube.com/watch?v=Rssez147dxM  

TEDex presentatie Gerald Pollack - 4
de

 fase van water: 
https://www.youtube.com/watch?v=i-T7tCMUDXU   

en zijn boek: https://www.bol.com/nl/f/the-fourth-phase-of-

water/9200000015013789/  

Apparatuur Wiseman: www.myaquacure.com 

ReCure.nl: https://www.recure.nl/newpage64f8c288  

Condit Medicare: https://www.conditmedicare.nl/447233921  

Disclaimer 
Stichting Watergas.NU is niet aansprakelijk voor 
behandeling met watergas. Wij raden u aan om uw arts 
te betrekken bij een eventuele behandeling.  
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