Pineo

een kleine bron met groots water

Nabije omgeving van de Pineo bron

In de Spaanse Pyreneeën, in het temperamentvolle Catalonië, ontspringt
de bron van Pineo vanuit de diepte van het Beneidó Bergmassiv.
Slechts 180 km verder, in het bruisende Barcelona, is Pineo Water in
veel restaurants en bars het meest trendy water. Sinds enkele jaren
vinden we dit zuivere water ook terug in België, Nederland en elders
in Europa. Dit is te danken aan Bart Maes, oprichter van Amanprana.
Wat maakt Pineo water zo speciaal?

D

e zelfontspringende bron van Pineo werd in
852 ontdekt. Het water welt vanzelf op, van
diep uit de grond en wordt ook wel artesisch
of ‘rijp water’ genoemd. Water bevat als het
fris uit de aarde opwelt al flink wat informatie. Het heeft immers een lange geschiedenis achter de rug. Plekken waar volwaardig
(rijp), ‘oud’ water aan de oppervlakte kwam, werden altijd
al vereerd. Men bouwde er heiligdommen, baden en bedevaartsoorden bij. Bij Pineo is dit ook het geval. Een kloosterruïne vlak bij de bron, daterend uit die tijd, getuigt hiervan.

In een straal van 15 à 20 km rondom Pineo is verder geen
industrie. Sterker nog: het gebied waar de bron van Pineo zich
bevindt, is een door de overheid beschermd natuurpark. Het
landschap is ruw en natuurlijk, met veel grazende schapen en
paarden. Vlakbij de bron bevindt zich bovendien al zo’n twintig jaar een nest van de (inmiddels) zeldzame lammergier, die
er om bekend staat dat hij altijd in de omgeving van zijn nest
blijft en er ook alijd naar terugkeert. Ook dit wordt beschermd.
Frappant detail in deze context is, dat de gier in sjamanistische
tradities gezien wordt als een ‘Grote Zuiveraar’.

Pineo gered
Ver boven de industrie grens
In tegenstelling tot vele andere (bekende) mineraalwaters,
die een hele ‘industrie’ gecreëerd hebben rond ‘hun’ bronnen
en het water bovendien zelf oppompen, is dat bij Pineo heel
anders. Op een hoogte van 1100 meter ontspringt de bron en
daar wordt het water ook ter plaatste gebotteld en afgevuld.
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Dat Pineo tot voor kort in problemen zat, was door niemand
geweten. Ook Bart Maes, inmiddels verdeler van Pineo via
Noble House en oprichter van Amanprana, was er tot december
2014 niet van op de hoogte. Sindsdien is hij meermaals naar
de Pyreneeën getrokken om te kijken wat hij kon doen. Zonder
oplossing zou de productie sluiten en het water terechtkomen
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in El Segre, een Franse rivier. Pineo blijft nu – mede dankzij
de toenemende Pineo-fans - voortbestaan. De productie wordt
bewust kleinschalig gehouden uit respect voor de omgeving,
zodat de bron nog eeuwenlang zijn ‘wijsheid uit de diepte’ kan
schenken. Pineo wordt daarom enkel verkocht in biowinkels,
hotels, (top)restaurants & cafés.
Bart Maes: “In 2000 werden we vegetariër. In de biowinkel
konden we alle biosappen en fruitsappen in glas verkrijgen,
behalve water. Dat was enkel in plastic flessen te koop. Maar
plastic & water en plastic & bio gaan niet samen. Toen ben ik
op onderzoek gegaan. Ik probeerde heel veel waters uit en uiteindelijk ook Pineo. Ik liet analyses uitvoeren en die waren allemaal heel goed. Daarnaast vond ik het water ook heel lekker.
Dit water wordt pas ‘geboren’ als het ‘rijp’ is en het juiste tijdstip daar. Het ritme van de natuur volgen en respecteren is een
typisch gegeven van de biologisch dynamisch landbouw. Meer
dan 95% van al het overige water wordt opgepompt. Pineo
water dus niet, dit komt vanzelf omhoog en heeft daardoor een
hogere energetische waarde dan opgepompt water. Het gehele
zuiverings- en rijpingsproces van het water draagt, evenals
de plek bij aan de uiteindelijke rijke ‘geschiedenis’ van het
water. De wetenschapper Masaru Emoto heeft over het ‘geheugen van water’ veel geschreven in zijn boeken ‘Water weet
het antwoord’ en ‘De boodschap van water’. Ook de homeopathie is trouwens op dit energetische principe gebaseerd.
Ik vond het Pineo water dus al snel heel bijzonder, ook omdat
de bron al meer dan 1000 jaar bestaat, maar in Belgie was het
echter niet (meer) verkrijgbaar. Ik begreep dat niet. Ik heb de
bron bezocht en toen ik op die berg stond, dacht ik: “Ja, dit is
het!” In de zomermaanden staat het hier ook vol met kruiden.
Wilde basilicum, tijm,... Volgens onze bioloog Jordi, die ook in
het Pineo-fabriekje werkzaam is, staan er meer dan 200 kruiden. Wanneer je hier in de herfst komt, dan geurt het heel sterk.
Een heel vruchtbaar, gezond en wild natuurgebied dus.”

Vrij van smaakafwijkingen
Het Pineo water hoeft niet ‘behandeld’ of gezuiverd te worden,
omdat er geen restanten van vervuiling aanwezig zijn. Het is
puur, ‘wild’ water, dat in een continue stroom van zo’n 25.000
liter per uur opwelt van onder uit de berg. In het verleden
heeft de Duitse consumentenorganisatie 24 waters, waaronder Pineo, getest op smaakafwijkingen. Er werd nagegaan of
er in het water restanten van plastic of detergenten aanwezig
waren. Pineo bleek het enige water zonder smaakafwijking en
mét de perfecte smaak te zijn. In een labo in Barcelona wordt
het water regelmatig gecontoleerd. Water en microben zijn een
ideale combinatie. De houdbaarheid wordt minder als er te veel
microben zijn. Als het zuur water is, dan is dat minder een probleem. Maar als het alkalisch water is, zoals Pineo, wél. Dan
vermenigvuldigen de bacterieën zich heel snel.

Water is een uitzonderlijk
opslagmedium voor informatie.
Al het water van onze aarde
slaat informatie op. Het
magnetische veld van de aarde
draagt er op een beslissende
manier toe bij die informatie op
te roepen en uit te wisselen.

☤

❛❛

Dr. Dieter Broers
chloorarm. Verder bevat het 0% organische pesticiden (SGS
labo test en van labo van Oliver Rodés), 0% PAK’s (= Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, getest in labo van Oliver
Rodés), 0% vluchtige organische stoffen (door labo Oliver
Rodés), 0% triazines (bvb 0% trazine), 0% polychloorbifenylen
(bvb 0% pcb’s), geen detecteerbaar niveau van uranium, kwik,
aluminium, arseen en cadmium. Ook bevat Pineo 0% hormonen
of resten van medicijnen. Uit een recent Frans onderzoek bleek
het merk Mont Roucous resten van Tamaxifène (chemisch hormoon tegen kanker) te bevatten.

Een artesische bron is een bron waaruit het water spontaan
naar boven komt door de hydrostatische druk op het water
dat zich in een ondergronds bekken bevindt. Dit bekken wordt
ingesloten door twee lagen, die niet waterdoorlatend zijn. De
bovenste ondoorlatende rand, ligt boven de aardoppervlakte.
Het water wordt als het ware ‘vastgehouden’ in dit bekken. Door
verticale verschuiving van gesteentelagen of door boorgaten
kan de bovenste ondoorlatende laag opengestoten worden, en
het water komt uit zichzelf door de druk van de lagen aan de
aardoppervlakte. Artesische bronnen waren 4000 jaar geleden al
bekend in China en Egypte. In Europa werd in 1126 zo’n bron in
de streek Artois, Noordwest-Frankrijk, aangeboord. (Notabene:
Pineo kwam reeds 300 jaar eerder uit de rotsen.) Daar komt
ook de naam vandaan. Artesische bronnen komen voor in onder
andere het Midden-Australische bekken, Noord- en Zuid-Dakota,
Noord-Italië, Noord-Spanje en in de omgeving van Parijs.

Wat er niét in zit is even belangrijk als wat er wél inzit
Sinds 1986 is Pineo een erkend natuurlijk mineraalwater met
een laag mineraalgehalte. Het is natriumarm, nitraatarm en
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Water uit zelfontspringende
bronnen wil naar de mens toe.
Ik geloof dat bronnen aan de
oppervlakte komen wanneer wij
ze nodig hebben. Omdat de tijd
dat nodig heeft.
Dr. Wolfgang Kölbl

het water zitten (zoals zware metalen). Colloïdale mineralen
kunnen zich in een vloeibaar medium zoals water oplossen,
zonder dat de deeltjes naar de bodem zinken of op het oppervlak drijven. Bij colloïdale mineralen komt dit vanwege hun
unieke elektromagnetische lading en extreem kleine deeltjesgrootte. Hierdoor worden ze zeer goed geabsorbeerd door het
menselijk lichaam (70 à 90%). Dit in tegenstelling tot anorganische mineralen. Dit zijn mineralen en spoorelementen die
aanwezig zijn in de grond, zoals gesteenten. Deze mineralen
zijn voor de mens veel moeilijker opneembaar (5 à 35%) Organische mineralen en spoorelementen zijn afkomstig van planten of dierlijk voedsel. Ze bevinden zich in een gecheleerde (=
gebonden) vorm; gekoppeld aan een eiwit. Deze zijn voor de
mens iets makkelijker opneembaar (40 à 60%).

Gedistilleerd/ mineraalarm water is dood water
De droogrest van water is hetgeen overblijft als je al het water
laat verdampen. Het lijkt dus ‘logisch’ en ‘gezonder’ om bronwater te drinken met zo weinig mogelijk mineralen. Maar dat
klopt niet, volgens Bart Maes. “Water zonder mineralen is dood
water. Vissen gaan gewoon dood in gesteriliseerd water, zonder
mineralen. Door de mineralen krijg je ‘geschiedenis’. Als je
water destilleert, wis je dus als het ware het geheugen ervan.
In de natuur bestaat ook geen zuiver H2O, omdat het altijd met
mineralen verbonden is. Wij geloven dus dat het streven naar
een mineraalloos water niet verstandig of ‘natuurlijk’ is. Er zit
geen (levens)energie in. Juist door de vibrerende werking en de
elektrische spanning kan het water zijn werk doen. Vanaf minder
dan 500 mg (droogrest) wordt het beschouwd als laagmineraal.
De restwaarde van Pineo is 197 mg/l, wat prima is voor dagelijks gebruik, waarbij je gemiddeld tot drie liter drinkt. Het is
daardoor ook heel geschikt voor baby’s. Bij een onderzoek van
Testaankoop bleek dat laatste bij twee op de drie waters niet
het geval! Bij minder dan 50 mg droogrest is het water zeer
mineraalarm en bij meer dan 500 mg zeer mineraalrijk. Beiden
zijn daarom volgens ons niet geschikt voor dagelijks gebruik.”

Colloïdale mineralen in water
Bij een gezond, uitgebalanceerd water gaat het om de soort
mineralen, de verhouding ervan en welke mineralen niét in

Perfect evenwicht tussen anionen en kationen
Negatief geladen ionen, noemt men anionen en positief
geladen ionen, noemt men kationen. Anionen en kationen
trekken elkaar aan. Ze zijn als yin en yang complementair aan elkaar. Als deze in evenwicht zijn, is er balans
en gezondheid. Pineo bezit bijna het perfecte evenwicht
tussen anionen en kationen: anionen uitgedrukt in mEq/
liter: 4,30 en kationen uitgedrukt in mEq/liter: 4,27

Maanwater-variant met meer zuurstof
Pineo is verkrijgbaar in de variëteiten: plat (Natural), sterk
(Intens) en zacht (Maderada) prikkelend. En dit in de formaten 1l, 0,5l en 0,25l. Het is een zacht basisch water met een ph
van 7,9. Het neusje van de zalm is het Pineo water afgevuld bij
volle maan. Dit is slechts in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, waardoor toprestuarants dit speciale water vaak al op
voorhand bestellen. Uit een Weense, bio-energetische studie
werd afgeleid dat maanwater ondersteunende therapeutische
waarden bezit. Pineo Luna Llena kan zelfs bestempeld worden
als helend water. Wellicht omdat het meer zuurstof en minder
stikstof bevat. Pineo Luna Llena heeft een therapeutische
boviswaarde tussen 11.000 en 13.500. Volgens Dr. Robert H.
Steelooper zuivert en ontslakt Pineo hiermee ons lichaam. In
Duitsland wordt maanwater al therapeutisch toegediend. d

V.l.n.r. 1. De ‘lammergier’ heeft al 20 jaar zijn nest op de ‘heilige berg’, waar de Pineobron zich bevindt. Volgens Bart Maes ‘waakt’ de zeldzame vogel over berg
en bron. 2. Met de gemeenschap in de buurt van de bron is afgesproken dat zij gratis Pineowater mogen tappen. 3. Restanten van een kloosterruïne vlak bij de bron

18-B lis s 05 | 2016

