
 یکار و زندگ رینقش آب در  مس

بشر،  یارتعاش یجامع خود ثابت نمود که انرژ قاتیتحق یط  موتویبنام ماسارو ا یبزرگ ژاپن سندهیو نو دانشمند

  .گذاردیآب اثر م یبر ساختار مولکول شیایدعا و ن ،یقیافکار، نظرات، موس

. او دهندیالعمل نشان معکس عاًیها سرآب در مقابل کلمات و افکار انسان یهامعتقد است مولکول موتویا

را بر  بایکلمات ز ایسپس افکار مثبت  ختهیر یآب را در ظرف ی: مقداردهدیانجام م نگونهیخود را ا یهاشیآزما

کار را با  نی. همردیگیعکس م خی یهاو بالفاصله آب را منجمد کرده و از مولکول کندیالقا م ای خواندیآن آب م

 یوجهشش یاول شکل هندس ری. او معتقد است تصوکندیافکار زشت تکرار م ای یبار با کلمات منف نیهمان آب و ا

 .ستین بایاست و اصالً ز یدوم فاقد شکل منظم هندس ریدارد و تصو ییبایز

 دایکه در آن هست، انطباق پ یطیبا مح یآب به آسان یکیزیشکل ف یاسازگار است، به گونه اریبس یاماده آب

 ط،یارتعاشات مح ای ی. انرژابدییم رییتغ زیآن ن یبلکه شکل مولکول کند،یم رییتغ یکیزیو نه تنها از نظر ف کندیم

خود  طیمح ،یدارید ثیآن را دارد که از ح ییآب توانا هاجنبه، نه تن نی. از ادهدیم رییآب را تغ یشکل مولکول

 .کند یاطراف خود عمل م طیهم در انعکاس مح یمولکول ثیرا منعکس کند، بلکه از ح

درصد خون  ۹۰تا  ۸۰شده است و حدود  لیدرصد آب تشک ۷۵تا  ۶۵بدن انسان از حدود  میکه بدان کوستین چه

درصد،  ۶۴پوست از  درصد، ۸۳ هاهیدرصد، ر ۷۳مغز و قلب از  ن،ی. عالوه بر اشودیم لیبدن انسان از آب تشک

 .است یکه رقم قابل توجه اندشده لیدرصد آب تشک ۳۱ها از درصد و استخوان ۷۹از  هاهیو کل چهیماه

 ریتاث اریبخش بس نیا یبراست م؟یکن یم تیریحجم قابل توجه از آب وجودمان را چگونه مد نیوصف ما ا نیا با

  م؟یده یقرار م رهایها و مس طیمح نیاز وجودمان را در کدام ریپذ

و مشاهده آن  یکیالکترون یهاکروسکوپیم یعکسبردار یهاکیتکن لهیآب را به وس یمولکول راتییتغ ،«موتویا»

که آب منجمد  شودیم انینما یآب هنگام یستالیکه فرم کر ییبه صورت سند و مدرک درآورده است. از آنجا

. کامال دهدیپاسخ م مانیهاشهیاز احساسات و اند کیبه هر  ریرپذیزنده و تأث یکه آب به صورت حال شده باشد،

،  یخواه آلوده، سم کند؛یو جذب م ردیگیرا به خود م طشیمح یارتعاشات و انرژ ،یروشن است که آب به آسان

 یاست و ابزار بتیپره یشی، نما موتویا یرعادیباشد.  کار غ یو جار یعیصاف، زالل ، شفاف ، طب ایراکد و کهنه 

اکنون دهد. هم رییتغ شهیهم یبرا م،یکنیم یکه در آن زندگ یدرک ما را از خودمان و جهان تواند،یقدرتمند که م

 دنیشیاند یکه برا یخود را با انتخاب افکار طیبه طور مثبت، خود و مح میتوانیکه م میدار یو محکم یمدرک قو

مثبت  یو با انتقال انرژ میشکل ده رییدرمان نموده و تغ رساندیم تیافکار را به فعل نیکه ا ییهاهو را مینیگزیبرم



 یو درون جار رونیما ، سالمت و برکت را در جهان ب یمتقابل آنان بر رو ریو تاث یاجزاء هست گریبه آب و د

حجم آب وجودمان را که فوق العاده  میکن یکه انتخاب م میو ما  هست مییباشد محور خود ما ادمانی. میگردان

 .میقرار ده یطیاست در چه مح ریپذ ریثتا

 . دیمناسب قرار ده طیخود را در مح ح،یانتخاب صح با
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