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Niet te koop





Kijk, dit is een foto van een water kristal. 
Let op hoe hij schijnt en danst.

Kun je zien dat ze allemaal hexagonaal zijn
(6 kanten), maar dat ze ook allemaal verschillend zijn? 
Laten we allemaal leren over het belang van water.
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Zomer – hij is volledig 
ontbloeid.



Vivaldi's De vier seizoenen
Lente, zomer, herfst, winter

herfst -
Het zaad van de liefde 
begint binnenin te 
rijpen.

winter -
Hij bergt de energie op 
totdat  het weer  lente 
wordt.  













Rijst-experiment met de woorden 
“dankjewel”  en   “jij  stommerd”.

Een basisschool leerling heeft gekookte 
rijst   in   twee    verschillende    glazen 
potten  gedaan.  Elke  keer  wanneer  ze 
van  school   kwam,  zei   ze  “dankjewel” 
tegen de  ene  en  “jij stommerd”  tegen 
de  andere. Zij  heeft dit één maan lang 
gedaan    en     heeft    de    verandering   
observeert.  Het  resultaat  was  dat de observeert.  Het  resultaat  was  dat de 
rijst  die “dankjewel”  heeft  ontvangen, 
fermenteerde  en een  lekkere geur aan 
ging maken, waartegen de  rijst  die “jij 
stommerd”   heeft    ontvangen,    zwart 
werd  en een  vis  geur  aan ging  maken.

Als  lid van  de Verenigde  Naties  Internationaal  Decennium  voor Actie: water for 
leven,  wenst Dr. Emoto om zijn  ontdekkingen van de responsieve  natuur van 
water, door zijn  boek met  kinderen uit de  hele wereld te  delen. Afgerond in 
2006, presenteert  dit boek het onderzoek van het eerste  boek van  Dr. 
Emoto, ”De boodschap van water”,  deze  wordt gratis  aangeboden voor alle 
kinderen  van de hele wereld.  Dit  werk  wordt  het  "EMOTO PEACE PROJECT” 
genoemd.  Dit  project  zal  binnen  de  volgende  tien  jaar  ernaar streven,   om  
elk   kind  op   de  planeet   met  deze  boodschap  te elk   kind  op   de  planeet   met  deze  boodschap  te 
bereiken: water  ben ik;  water is  leven;  vredevol water  betekend een  vredevolle 
ik  en dit betekend  een vredevolle wereld. Op deze manier zullen kinderen  vanuit 
de hele wereld zijn ingestemd  op de heilige  natuur  van henzelf als  waterwezens 
en  de  heilige  natuur van elk druppeltje water – vrede brengen voor de wereld. 





Voor gebeden

Na gebeden

De foto van het  waterkristal vóór  het experiment  ziet 
er eng uit.  We hebben bij het meertje ongeveer één uur 
zitten  bidden.  Het  water  werd  helderder,  voor  onze 
eigen ogen! Dit is  de foto  van na  het gebed.  Kun je  de 
voorpret voelen, dat iets heerlijks zal gebeuren wanneer 
onze   gevoelens  van  liefde  en  dankbaarheid  met   het 
water harmoniseren?


