
We zingen met hem, we luisteren en raken
ontroerd bij het zien van de beelden wat
alles in ons leven teweegbrengt in de

spiegel van water. Bij het aanschouwen wordt
zichtbaar en voelbaar dat wat de voorgaande spre-
kers in hun betoog al vertelden. De invloed die wij
als mens hebben, gemeenschappelijk, maar ook
louter individueel wordt hier voor eens en voor
altijd onthuld, maar vooral tastbaar gemaakt. Wat
de voorgaande sprekers als Gregg Braden en Lynne
McTaggart al in hun onderzoek hebben kunnen
onderbouwen met wetenschappelijke bewijzen,
wordt hier concreet helder en zichtbaar gemaakt.
Het is de grote verdienste van deze Japanse weten-
schapper die zich vele jaren bezig heeft gehouden
dit fenomeen van waterkristallen te onderzoeken;
hij komt met de overtuigende boodschap via een
gewone taal voor de hele mensheid.

Emoto toont aan dat wanneer menselijke vibratie
(woorden of gedachten) of vibratie via muziek
gericht wordt op waterdruppels, waarna deze
waterdruppels worden bevroren en gefotogra-
feerd, er mooie of misvormde of zelfs helemaal
geen waterkristallen te zien zijn, afhankelijk van of
die vibratie positief of negatief was. Emoto bewijst
dat dit kan worden bereikt door gebed, muziek of
geschreven woorden. In 1999 publiceert Emoto zijn
werk met het boek “Boodschappen van Water” dat
vele foto’s bevat van waterkristallen die zijn bloot-
gesteld aan diverse experimenten met woorden,
essays en intenties.
Hier in Hamburg zal Emoto ook foto’s laten zien
van waterkristallen van  kraanwater in Tokyo
nadat Eric Pearl er met zijn Reconnection mee
gewerkt heeft.

Alles bestaat door vibratie
De oude uitgangspunten waar onze huidige weten-
schap zich nog steeds van bedient, dat onze emo-

ties, onze gedachten geen invloed zouden hebben
op anderen en de wereld om ons heen wordt hier
weerlegd. Het is voor de meeste mensen waar-
schijnlijk wel bekend dat alles invloed heeft, en ook
voor velen die vertrouwd zijn met het werk van
Emoto is bekend dat woorden en gedachten reflec-
teren in water. Woorden, gesproken of geschreven,
hebben een frequentie, een vibratie. Woorden, spe-
cifiek geschreven woorden, hebben invloed op
water.
Emoto zegt dat er vele soorten waterkristallen
bestaan. Wat het meest de publieke belangstelling
trekt is het feit dat woorden de kristalvorming
beïnvloeden. Alles bestaat door vibratie. In den
beginne was er het woord, zegt de bijbel. Het is de
overtuiging van Emoto dat de schepper alles creë-
erde door middel van vibratie. Vibratie is energie
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Water onze schepping in beeld
Ons menselijke scheppingsvermogen aanschouwelijk gemaakt door waterkristallen

Eén van de sprekers van de Hamburger conferentie, Masuru Emoto houdt zijn
betoog op een creatieve wijze. Zijn werk, geïllustreerd in de prachtige opnames
van waterkristallen raakt diep, zijn missie die zich richt op de ontwikkeling van
het bewustzijn van de mensheid en de opvoeding van onze kinderen wordt door
deze waterdruppels gereflecteerd. 

Water heeft
een eigen
bewustzijn

�



en het creëert klank. Als klank resoneert of in har-
monie is, produceert het schitterende of creatieve
energie.

Emoto zegt dat de oorsprong van vibratie van de
zon komt (in veel religies is de zon een god). Water
is de substantie die het licht en daarmee ook de
universele intelligentie spreidt in de verschillende
kleuren, waardoor wij in staat zijn om ervaring op
te doen en keuzes te maken.
In het transparante Licht is alles aanwezig in een
eenheid waardoor je geen ervaring kunt hebben,
van bijvoorbeeld liefde, dankbaarheid, creativiteit,
schoonheid, rechtvaardigheid, goddelijkheid. Door
het prisma wat water is, worden deze kwaliteiten
(frequenties) in verschillende kleuren zichtbaar,
voelbaar, en dat stelt ons in staat om verschillende
ervaringen te hebben. Daarom heeft de mens water
nodig. Alleen water kan de verschillende kwalitei-
ten van het transparante Licht uit het universum
zichtbaar maken in verschillende kleuren of fre-
quenties. Alleen water kan deze informatie over-
dragen, waardoor wij het kunnen herkennen.

Vruchtwater en mooie kristallen
Wanneer woorden zoveel invloed hebben op de
vorming van kristallen, dan kunnen we ons voor-
stellen hoeveel impact woorden kunnen hebben op
een ongeboren kindje via het vruchtwater. Dit is
wat dr. Emoto op dit moment heel erg bezighoudt.
In zijn huidige onderzoek naar vruchtwater zien
we allerlei mooie kristallen. Zelfs 50.000 keer ver-
dund homeopathisch vruchtwater geeft mooie
kristallen. Wanneer een foto van een kindje
getoond wordt aan vruchtwater: geeft het een mooi
kristal te zien. Bij het woord abortus getoond aan
vruchtwater zien we een kapot kristal. Dr. Emoto is
heel bevlogen en indringend als hij de mensen in
de zaal vraagt om mooie lieve woorden tegen je
ongeboren kind te zeggen en liefdevolle muziek te
spelen. Het is van wezenlijk verschil wat je tegen je
(ongeboren) kindje zegt, maar ook waar je je kinde-
ren aan blootstelt, bijvoorbeeld wat je ze laat zien
op TV.

Emoto heeft ook ontdekt dat water altijd probeert
mooie kristallen te vormen.
Bij bepaalde invloeden, zoals Heavy Metal muziek
of vervuiling, lukt dit maar gedeeltelijk of helemaal
niet. Als we nagaan dat een embryo voor 90 % uit
water bestaat dan hebben wij het in de hand door
middel van onze boodschappen, door middel van
onze woorden, muziek, of het kindje mooie kristel-
len kan vormen of niet. Je zou ook kunnen zeggen
of het zijn goddelijk wezen kan uitkristalliseren of
niet. 

Als het waar is dat water inderdaad neigt naar het
vormen van mooie kristallen kunnen we misschien
ook stellen dat water een eigen bewustzijn heeft.
Dr. Emoto beaamt dit en zegt dat water meer is dan
een spiegel van de omgeving. Hij benoemt de
wezenlijke inhoud van het bewustzijn van water
als Liefde en Dankbaarheid, waarbij dankbaarheid
twee keer zo krachtig werkt als liefde, gereflecteerd
in de scheikundige formule van water H2O.

Dankbaarheid ontvouwt zich eigenlijk nog genu-
anceerder in het Engelse begrip gratefulness, waar-
bij naast dankbaarheid ook erkenning of eerbetoon
tot uitdrukking komt.
Emoto noemt deze formule (H2O) zelfs de krach-
tigste formule die er is. Liefde én Gratefulness
maken de immuniteit groter. Het Lourdes water,
wat ook prachtige kristallen opleverde, is nog
steeds zo (genees)krachtig omdat de liefde van
Maria en de dankbaarheid van de mensen (grate-
fulness, dus ook de erkenning van Maria, het eer-
betoon aan haar) hier samenkomen.

Rijst-experiment
Naast positieve en negatieve boodschappen die
een duidelijke invloed op water hebben, blijkt er
nog een derde factor een belangrijke rol te spelen.
Bij een experiment waarin dr. Emoto in 2002 is
begonnen, onderzocht hij de invloed van drie ver-
schillende boodschappen op 3 potjes rijst. Het ene
potje kreeg elke dag te horen: “Thank you”. Het
tweede: “You Fool” en het derde potje werd volko-
men genegeerd. Na 3 maanden blijft de rijst in het
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elke seconde

door onze
klank en onze

vibratie
�



Thank you -potje goed. De rijst in het You Fool-
potje is aan het bederven en de rijst uit het gene-
geerde potje is het meest bedorven. Na 4 jaar komt
Emoto bij een medewerkster op bezoek en zij blijkt
die potjes bewaard te hebben. Samen kijken ze naar
het resultaat wat de vrouw uit haar kelder haalt.
Wat blijkt?: Het potje met “Thank you” ruikt naar
miso. De geur uit het potje ” You Fool”  is niet te
harden. Het derde (genegeerde)potje zag er zo
drabberig en vies uit dat dr. Emoto het niet eens
open durfde te maken.

Hier zijn twee conclusies uit te trekken:
1. Negeren is het ergste wat je kan overkomen of
wat je een ander kunt aandoen.
2. Het effect is zelfs na 4 jaar nog aanwezig.
Ook hieruit blijkt weer hoe belangrijk het is om
onze kinderen met name de eerste jaren goede aan-
dacht en affectie te geven.

Dr. Emoto maakt duidelijk dat ontregelde, wanor-
delijke woorden leiden tot de ontregeling van het
zelf en de gezondheid, sociale ongeregeldheden, en
vervolgens tot ontregeling van een land, de wereld
en zelfs de ruimte.

Omkering
Als het waar is dat woorden een dermate grote
invloed hebben,  kunnen we het dan ook weer
ongedaan maken? Op de volgende foto’s zien we
water uit de Fujiwara dam vóór een gebed en ná
een gebed door monniken.

Het verschil is dramatisch. Hoe is het mogelijk dat
in dermate vervuild water na een gebed een derge-
lijk mooi kristal voortbrengt? Dr. Emoto heeft dit
onderzocht en heeft ontdekt dat de vervuiling niet
verder gaat dan het atomaire niveau. Het bereikt
dus niet het elementaire deeltjes niveau. De essen-
tie van water neemt de vervuiling niet op; de
blauwdruk wordt er niet door aangetast. 

De toewijding in het gebed van de monniken
maakt dat het water zich vanuit het elementaire
niveau weer herstelt. Hier wordt op een schitteren-
de manier zichtbaar wat Gregg Braden en Lynne
McTaggart al hebben duidelijk gemaakt: de onge-
kende kracht die wij in ons hebben om tot herstel
en genezing te komen. Het focussen op de elemen-
taire blauwdruk is in staat de vervuiling ongedaan
te maken. Dit is een hoopvolle boodschap. Omdat
wij voor 70 tot 80 % uit water bestaan, betekent dit
ook dat beschadigingen, kwetsuren, niet onze
essentie bereiken.

Schepping in beeld
Dr. Emoto toont ons een soort filmpje van groeien-
de waterkristallen die ontstaan zijn tijdens het zin-
gen van het prachtige liedje “Madame Butterfly”
door Maria Callas. We zien de meest schitterende
kristallen ontstaan die zich als een soort bloem ont-
vouwen en een prachtige kristalvorm aannemen
naar buiten toe, waarna zich van binnen uit op een 

wonderbaarlijk harmonische manier weer een
nieuwe kristalvorm ontwikkelt. Het is gewoon ont-
roerend om te zien. We hebben het gevoel getuige
te zijn van een schitterend scheppingsproces. Is de
schepping dan zó dichtbij? Wonderlijk. We hebben
er al zo vaak over gehoord en gelezen dat we
medescheppers zijn. Wanneer het zich echter voor
onze ogen en oren afspeelt, hoe de vibratie van een
menselijke stem die in harmonie is, zulk een schit-
terende stroom van de meest mooie kristallen
voortbrengt, kunnen we alleen maar dankbaar en
ontroerd zijn bij het aanschouwen van dit wonder
der schepping. Het wonder waar wij allemaal deel
van uitmaken. Wij scheppen elke seconde door
onze klank, onze vibratie. Wanneer we er voor zor-
gen dat we in harmonie zijn, is het niet zo moeilijk
meer om de hemel op aarde te creëren. Dáárvoor
zijn we hier op aarde gekomen, dáárvoor zijn we
door zoveel moeilijkheden gegaan, en nu – met alle
nieuwe schitterende inzichten – zijn we er zo dicht-
bij om dit te realiseren.

In december komt dr. Emoto naar Nederland en
geeft dan een lezing.

In ons volgende artikel zullen we nog een boeiende
spreker van de Hamburg conferentie aan het
woord laten: de celbioloog Bruce Lipton. Hij laat op
een indrukwekkende manier zien dat we niet de
gevangenen zijn van onze genen, maar dat het ons
denken en voelen is wat op ons DNA inwerkt en
ons leven bepaalt. <
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Gemma van den Akker.
www.levensakker.nl

Huib de Haas van Dorsse

h.haasvandorsser3@upcmail.nl
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