ODKRYCIE MASERU EMOTO
Przed k ilk u laty japończyk Maseru Emoto w wynik u swoich ek sperymentów odk rył, że woda reaguje na
nasze myśli i słowa oraz że potrafi je odz wierciedlić. Zależnie od tego, jak ie wysyłano słowa w k ierunk u
k ropli wody, jej k ryształk i po zamrożeniu uk ształtowały się w zupełnie różne formy k rystaliczne.

Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Uk ończył kierunek stosunków międzynarodowych na
Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w
gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM.
W październiku 1992 roku ot rzymał tytuł i licencję doktora medycyny alternatywnej w Open International
University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się z MRA, Analizatorem Rezonansu
Magnetycznego, w USA.
Obecnie prowadzi badania wody znajdującej się w ludzkim ciele, wody w ś rodowisku człowieka, wody na
powierzchni Ziemi. Jest kierownikiem Głównego Instytutu Badawczego IHM, dyrektorem firmy IHM oraz
przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół HA DO IHM. Opublikował kilkanaście
książek, a większość z nich stała się prawdziwymi bestsellerami. W marcu 2004 miała miejsce premiera
hollywoodzkiego filmu fabularnego "What the bleep do we know", w którym odkrycia Masaru Emot o i ich
konsekwencje zostały wplecione w akcję jako element odmieniający koleje życia głównej bohaterk i. W
wyniku coraz większego zainteresowania świata nauki tymi badaniami powstały filie Instytutu Badawczego
IHM w Europie i w USA.
Masaru jako pierwszemu udało się doświadczalnie pot wierdzić możliwość energetyzowania tzw. "materii
nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest wibracją, energia jest wibracją. Czym jest
wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi
doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg
eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń
są zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślą
krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały
myśleniu negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł
stosunkowo prosty sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje.
Wizualizację uzyskał poprzez zamroże nie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną
wodę należy obejrzeć pod mikroskopem powiększającym co najmniej 400 -krotnie.
Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziały waniu różnych czynników, różnych
rodzajów muzyki, naklejano na pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano
naczynia na różnych fot ografiach i po jej zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym
przypadk u inny, co potwierdziło, że woda ma właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków,
obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody
przekonuje nawet wielu największych sceptyków.
Masaru w swych publikacjach analizuje, jaki wpły w na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co
dzień ta w kranach i studniach i która nas otacza w rz ekach, jeziorac h, stawach; w jaki sposób woda
odzwierciedla nasze działania, myśli, intencje; co zrobić, by woda była czysta i przyjazna ludziom.
Dowodzi on, że energię naszego życia możemy świadomie kształt ować, myśląc o wodzie, z której
korzystamy, czyniąc przez to życie lepszym, a nasz świat bardziej przyjaznym.
Doniosłość odkryć Masaru Emoto staje się oczywista, jeśli uświadomić sobie, że woda stanowi około 70%
składu organizmu dorosłego człowieka. Wnioski z nich płynące stały się przedmiotem badań w wielu już
krajach. Teza, że woda może s woimi wibracjami wpły wać na nasz organizm i my możemy wibracją myśli i
słów wpły wać na wodę, otwiera ogromny obszar możliwości. Pijąc wodę, możemy ją dobrą myślą

nastrajać, by nam lepiej służyła. Możemy ją też naszą myślą i modlitwą oczyszczać w naturalnych
zbiornikach wodnych. Tego rodzaju akcje mnożą się obec nie w wielu krajach. Coraz więcej osób
podejmuje w skali globu działania mające na celu objęcie troską wody, tego podstawowego czynnika
życia na naszej planecie (np. www.thank-water.net).
W świetle powyższego jasne staje się znaczenie np. modlitwy przed posiłkiem - oczywiście nie takiej
klepanej byle jak z pamięci, ale takiej odmawianej własnymi słowami z sercem. Jedzenie przeszło
przecież różne koleje losu, nim trafiło na nasz stół i jego pole może być zdezorganizowane, chaotyczne, a
przynajmniej nie dostosowane wibracyjnie do naszego. Takie duchowe nastawienie, świadome jedzenie
jak i przygotowy wanie posiłków ma więc duże znaczenie, dostraja wibracje pokarmu do naszych własnych
i powoduje, że wraz z jego odżywczymi składnikami wnikają w nas pozytywne wibracje. Natomiast
wszelkiego rodzaju kłótnie, zawistne myśli, włączanie telewizora, z którego nadawane są negatywne
obrazy podczas przygotowywania i jedzenia posiłków sprawia, że dosłownie zjadamy wibrującą w nic h
negatywną energię.
Możemy również wy obrazić sobie, jak wygląda woda w naszym organizmie (i w organizmach naszych
dzieci) gdy pijemy wodę wodociągową, a do tego jesteśmy wściekli, zestresowani, lub gdy oglądamy
brutalny film, słuchamy muzyki niosącej w słowach agresję, lub po prostu oglądamy dziennik telewizyjny w
większości z negatywnymi wiadomościami.
Na jednym z wykładów Emoto ktoś z widowni podzielił się wynikami następując ego doświadczenia. W
eksperymencie tym gotowany ryż włożono do dwóch słoików. Następnie każdego dnia do jednej próbki
mówiono "Dziękuję", a do drugiej "Ty głupku". Obserwacje prowadzono przez miesiąc. W wyniku
eksperymentu ryż do którego mówiono "Dziękuję" częściowo sfermentował i zaczął wydzielać przyjemny
aromat. Natomiast ten, do którego mówiono "Ty gł upku" sczerniał, zgnił i wydzielał wręcz okropny odór.
Później to samo doś wiadczenie wykonało więcej osób i uzyskały one identyczne rezult aty.
Przeprowadzono też eksperyment z przeniesieniem informacji zawartej w olejk ach do aromaterapii rumiankowego i koperk owego - na próbki wody. W wyniku tego kryształy wody przypominały swym
kształtem kwiaty, z których wykonano olejki - można powiedzieć, że kryształy potrafią również
odzwierciedlić kształt substancji.
17 stycznia 1995 r. w Hans hin-A waji w Kobe wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Trzy dni później z wody
pobranej z wodociągów w Kobe wykonane zostały zdjęcia kryształów lodu. Wyglądało na to, jakby woda
przejęła strach, panikę i wielkie cierpienie, które ludzie odczuwali bezpośrednio po trzęsieniu ziemi.
Kryształy były całkowicie zniekształcone. Odzwierciedlały to, co przeżyli ludzie. Trzy miesiące później
ponownie pobrano próbki z wodociągów. Stało się to w okresie, gdy do Kobe płynęła pomoc i sympatia z
całego świata. Badania zdawały się wskazywać na to, że woda również wchłonęła te uczucia.
70% powierzchni naszej planety to powierzchnia oceanów, woda występuje w postaci chmur, mgieł,
mamy wodę deszczową, głębinową, wodę z jezior i mokradeł, lodowce, wieczne śniegi w wysokich
górach, pokrywy lodowcowe na bieg unach.
Poniżej kilka przykładowych zdjęć:
Masaru Emoto bada jaki wpływ na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co dzień - ta w kranach i
studniach - i która nas otacza - w rzekach, jeziorach, stawac h:

Woda z jeziora Biwa, Japonia
(silnie zanieczyszczone przez
przemysł).

Woda ze źródła Sanbuichi Yusui,
Japonia

Woda z rzeki Yodo zawierającej
wiele zanieczyszczeń, Japonia

Woda z lodu arktycznego

Woda ze źródła Saijo Japonia

Woda z Lourdes, Francja

Znając doskonałe efekty muzykoterpii, Emoto wykonał doświadczenie, pokazujące jaki wpływ ma
muzyka na wodę. Umieścił wodę destylowaną pomiędzy dwoma głośnik ami, na czas jednej godziny.
Następnie wodę zamroził i sfotografował jej krys ztały. Poniżej zdjęcia efektów doświadczenia.

Symfonia "Pastoralna"
Beethovena

"Aria na strunie G " J. S. Bacha

Sutra z Tybetu

Piosenka ludowa Kawach i

Muzyka Heavy Metal
Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt
kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością "Ty głupk u", a powiedzianym przyjaźnie - " Ty głupt asie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania
wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych
buteleczek. Potem na jedną z nich naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą
butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę
zamrażano i fot ografowano uformowane kryształy.
Kryształy powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które
poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania
był taki sam - miedzy dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice.

Destylowana woda

Miłość i Wd zięczność

Przez Ciebie choruję.

Dziękuję

Ja Ciebie zabiję.

Adolf Hitler

Matka Teresa

Woda przed modlit wą

i po specyficznej modlitwie.

Japoński naukowiec Masuro Emoto jest więc autorem jednego z najbardziej sensacyjnych odk ryć
przełomu tysiącleci. Udowodnił naukowo, że materia to nie wszystko, gdyż najważniejszy jest przenikający
ją duch, który - jak dalece wydawałoby się to nieprawdopodobne - w określonych sytuacjach w
przejmujący i aż nadto wyrazisty sposób potrafi zamanifestować s woją obecność. Gdzie? W zwykłej, a
może raczej należałoby powiedzieć: niez wykłej wodzie, którą na co dzień traktujemy bezrefleksyjnie,
instrumentalnie, przedmiotowo.

