
Energia emocjonalna zmagazynowana w wodzie

Jeśli pijemy wodę zawierającą negatywne wibracje, to tym samym uszkadzamy
siebie fizycznie i emocjonalnie. Czy może to być jedną z przyczyn cierpień i
problemów występujących we współczesnym świecie? Podobnie jak taśma
wideo, taśma magnetofonowa lub twardy dysk w komputerze, woda jest zdolna
do zapisu w sobie i magazynowania w podobny sposób informacji poprzez
odciśnięcie jej na poziomie energetycznym lub świadomości. Co więcej, woda
jest zdolna do dzielenia się zawartymi w niej informacjami z naszym ciałem!

Ponieważ powierzchnia Ziemi pokryta jest w 80 % wodą, a jej atmosfera
wypełniona jest molekułami wody, oznacza to, że Ziemia stanowi jeden wielki
bank danych, ogromną bibliotekę zapamiętanych informacji, która pozostaje w
ciągłym ruchu poprzez włączanie tych informacji do różnych form życia.

Ponieważ emocje są bardzo silnymi i potężnymi energiami, jest bardzo możliwe,
że ziemska świadomość (woda) zmagazynowała w sobie wiele emocji. Jeśli
rzeczywiście tak jest, to dominujące emocje ludzi, (które są bardzo
niezrównoważone na obecnym etapie dziejów) wpływają na świadomość Ziemi.
Wskutek swojej ignorancji oraz niechęci do zmian nieustannie karmimy w ten
sposób świadomość Ziemi naszymi niezrównoważonymi emocjami.

Kryształy wody sfotografowane w Instytucie Hado. Po lewej kryształ powstały po
przesłaniu do Hado uczuć miłości przez 500 osób, w środku zdeformowany kryształ

powstały pod wpływem przekazu “sprawiasz, że choruję”, po prawej kryształ powstały
pod wpływem symfonii Mozarta.

Co trzy sekundy wdychamy tysiące, jeśli nie miliony, molekuł wody. Wraz z
każdym napojem, jaki wypijamy i z każdym posiłkiem, jaki spożywamy (który
zawiera setki tysięcy molekuł wody), dostarczamy naszym ciałom ten
niezrównoważony, bazujący na strachu, przekaz emocji (energii). Za każdym
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razem, gdy się myjemy, bierzemy prysznic lub pływamy, rezonujemy z tą
świadomością w formie energii, a także wchodzimy z nią w kontakt fizyczny
poprzez pory naszej skóry. Molekuły ziemskiej wody dzielą się z nami i
naszymi polami energii swoją pamięcią, owym emocjonalnym
niezrównoważeniem. Tak, więc zbieramy to, co zasialiśmy.

MOCMODLITWY, UCZUĆ I MYŚLI

Przenosząc się w dziedzinę metafizyki odkrywamy moc naszych myśli w
określaniu naszego zdrowia, dobrego samopoczucia i poziomu świadomości. To
właśnie tu, na tym wyższym poziomie świadomości, uzyskujemy zdolność
wpływania na świat fizyczny. Zamiast być ofiarami okoliczności, możemy użyć
prostych narzędzi, takich jak modlitwa i pozytywne myślenie, które stanowią
sprawdzoną ochronę przeciwko złym energiom. Idąc dalej, warto zauważyć, że
te procesy można zastosować do transformacji niezrównoważonej energii
zawartej w wodzie.

Japoński naukowiec dr Masaru Emoto odkrył, że myśli ludzi, ich modły i
uczucia, oddziałują na strukturę wody. Powiada, że “ponieważ woda pokrywa
większą część naszej planety i stanowi główny składnik naszego fizycznego
ciała, nasze myśli i uczucia muszą mieć znaczny wpływ na to, w jaki sposób
tworzy się nasze środowisko, zarówno w skali jednostki, jak i globalnej”.

Dr Emoto, który stoi na czele Instytutu Hado w ToJdo, opracował technikę
pomiaru i demonstracji wpływu subtelnych energii na wodę i prowadzi
eksperymenty bazujące na przekonaniu, że kryształy wody są
odzwierciedleniem ich charakteru. Fotografie kryształów wykonywane przy
zastosowaniu bardzo krótkiego czasu naświetlania uwidaczniają molekularne
zmiany zachodzące w tym samym zbiorniku wody po poddaniu jej działaniu
skoncentrowanej wiązki myśli. Do stymulowania wody stosowano również
muzykę i obrazy wizualne.

Jeden z eksperymentów opisanych w jego książce Messages from Water
(Przestania od wody) dotyczył wody pobranej z Shingawy w Tokio, która nie
mogła uformować kryształów ze względu na jej zbyt duże skażenie.
Zawierający ją pojemnik dr Emoto umieścił w swoim biurku i zwrócił się z
prośbą do pięciuset współpracowników z całej Japonii o wysłanie pozytywnych
myśli w jej kierunku w określonym czasie (patrz zdjęcia na poprzedniej stronie).
W wodzie uformowały się piękne kryształy, mimo iż wcześniej nie była ona w
stanie wytworzyć żadnych kryształów. Na podstawie tego eksperymentu dr
Emoto doszedł do wniosku, że “odległość nie stanowi przeszkody - głównymi
czynnikami, które miały wpływ na wodę, była czystość intencji lub modłów”.



W ramach osobiście przeprowadzonych eksperymentów odkrył, że jeśli jedna
osoba modli się z uczuciem głębokiej czystości, uformowany kryształ będzie
bardzo klarowny. Kiedy modli się grupa, której intencje nie są zbyt zbieżne,
struktura kryształu odzwierciedli ten brak zbieżności. Jeśli jednak wszyscy
skupią się na jednym celu, wówczas uformowany przez tę wspólną myśl
kryształ będzie równie czysty, jak ten uformowany pod wpływem myśli jednej
osoby modlącej się z jasną intencją.

Kiedy zapytano go, które słowa wydały mu się najpotężniejsze… słowa, które
utrzymywały swój przekaz mimo towarzyszenia im skonfliktowanych
przekazów, dr Emoto odrzekł: “Słowa miłości i wdzięczności połączone razem
tworzyły czysty, piękny kryształ i miały zdolność przeciwstawienia się
zmiennym intencjom. Wyglądało na to, że posiadały silniejsze wibracje i mogły
utrzymać przekaz lepiej od słów o słabszej wibracji”.

Zapytany o te wibracje, odrzekł, że każde słowo jest nazwą i niesie ze sobą
wibracje myśli lub obiektu, który reprezentuje, i że te wibracje mogą odciskać
się w wodzie, która przenosi je tam, dokąd zostaje wlana. Niektórzy ludzie
wypisali słowa miłości na butelkach wody kranowej i odkryli, że trzymane w tej
wodzie cięte kwiaty oraz podlewane nią ogródki żyją dłużej i zdają się być
zdrowsze.

Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak wielka część Ziemi i naszych ciał składa
się z wody, implikacje wynikające z badań dra Emoto okażą się przeogromne -
wpływ naszych myśli i uczuć odgrywa ogromną rolę w tworzeniu naszego
środowiska, zarówno w skali indywidualnej, jak i globalnej.


