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Wat stel je je voor bij water? Zeeën en rivieren?
Misschien regen, of het water dat je elke dag dr-
inkt? Ongeveer 70 procent van deze planeet die

we ons thuis noemen, ligt onder water en ongeveer 70 pro-
cent van het menselijk lichaam bestaat uit water. Zonder
water zouden we niet kunnen bestaan, evenmin als de aarde
zoals we haar kennen. Water is van levensbelang.

Door de jaren heen heb ik kristallen gefotografeerd die
ontstonden door water te bevriezen. Maar niet altijd foto-
grafeer ik de kristallen zondermeer. Vaak stel ik het water
eerst bloot aan geschreven woorden. Vervolgens bevries ik
het en vergelijk ik de verschillende kristallen die dit ople-
vert.
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Diverse watermonsters lijken misschien alle hetzelfde,
maar als één monster positieve woorden als ‘bedankt’ aan-
geboden krijgt en een ander wordt blootgesteld aan nega-
tieve woorden als ‘stommeling’ vormen beide duidelijk ver-
schillende soorten kristallen. Die van ‘bedankt’ zijn symme-
trisch en goedgevormd, die van ‘stommeling’ misvormd en
gebroken. De energie van woorden zie je terug in de forma-
tie van kristallen en afhankelijk van de woorden zijn de kris-
tallen mooi of lelijk.

Ons lichaam bestaat voor 70 procent uit water. Daarom
zouden we uit de kristallen kunnen opmaken dat het water
binnenin ons ook de energie van woorden bevat. Zo verge-
zocht is deze gedachte misschien niet. We beschrijven bloed
immers vaak als dik, dun, zwaar of zuiver. Als je water be-
kijkt in termen van kwaliteit is de energie ervan gemakke-
lijker te begrijpen.

Wat kunnen we doen om al het water in ons lichaam te
zuiveren? Zoals ik zei, krijg je mooie kristallen als je water
goede woorden laat zien. En dat is het antwoord. Gebruik
eenvoudig elke dag goede woorden. Mensen die vaak ‘dank
je’ en ‘ik hou van je’ zeggen, hebben water in zich dat mooi
en zuiver is. Evenzo kunnen mensen die negatieve uitspra-
ken doen als ‘jij stommeling!’ en ‘het maakt toch niks uit’
verwachten dat het water in ze misvormd en uit balans is.

Vaak vraagt men mij: ‘Welke woorden leverden het
mooiste kristal op dat u ooit heeft gefotografeerd?’ Ik ant-
woord dan altijd zonder aarzelen: ‘Liefde en dankbaarheid’.
Het kristal op de omslag van dit boek is er bijvoorbeeld
zoeen. Water is het meest blij met de woorden ‘liefde en

I N L E I D I N G
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dankbaarheid’. Als je kijkt naar het kristal op de omslag zie
je waarom. Als je voortdurend liefdevolle en dankbare ge-
dachten hebt, kan het niet anders of je verandert. Deze ge-
dachten veranderen het water binnenin je en zullen beslist
een andere jij opleveren.

In dit boek richt ik me vooral op deze woorden – liefde
en dankbaarheid. Ook vertel ik iets over de unieke rol van
water bij het doorgeven van vibratie en resonantie. Hier-
door kun je openstaan voor verandering en positiever en ge-
lukkiger door het leven gaan.

DDee bbaa llaannss  ttuuss sseenn  ggeeggeevveenn ll ii ee ffddee  eenn oonnttvvaannggeenn
ddaannkkbbaaaarrhhee iidd
Wat is volgens jou de meest noodzakelijke energie voor de
instandhouding van het menselijk leven? Die van liefde en
dankbaarheid natuurlijk. De belangrijkste vorm van energie
die we op deze aarde kennen is onvoorwaardelijke, zuivere
liefde, en dankbaarheid wanneer iemand ons redt van de
wanhoop. Waarschijnlijk herinner je je wel momenten dat
de energie van liefde en dankbaarheid naar je toe kwam, net
toen je haar nodig had. Zij is een onmisbare kracht in ons
leven.

Misschien vraag je je af waarom ik water de woorden
‘liefde’ en ‘dankbaarheid’ niet afzonderlijk heb getoond. In
een opwelling liet ik deze woorden in combinatie zien, en
de kristallen die dit opleverde waren duidelijk anders. Mijn
verklaring waarom ze het mooist waren: liefde is de energie
die we aan anderen geven en dankbaarheid is de liefde die
we van anderen ontvangen. Met andere woorden, een even-
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wicht van geven en ontvangen levert de beste vorm van
energie op.

Hoe kunnen we dit gegeven toepassen op ons leven? Als
leidende kracht is de energie die voortkomt uit enkel geven
niet voldoende, evenmin als de energie die enkel nemen op-
levert. Alleen een evenwichtig samenspel van liefde en
dankbaarheid leidt tot een mooi leven, net zoals deze com-
binatie de aarde en het universum in beweging zet.

WWoooorrddeenn zz ii jjnn  vv iibbrraatt ii ee
Als je kristallen van zuiver en van onzuiver water bekijkt, is
er geen opmerkelijk verschil. Als het dus niet het soort water
is, wat beïnvloedt dan de kristalformatie? Het antwoord is
vibratie.

Woorden zijn een vorm van vibratie. In de bijbel staat:
‘In den beginne was het woord’ en in Japan hebben we een
gezegde dat, vrij vertaald, luidt: ‘Woorden brengen zowel
voor- als tegenspoed.’ Woorden en taal zijn onlosmakelijk
verbonden met onze collectieve geschiedenis.

De woorden die we gebruiken, ontwikkelen zich bin-
nen enorme tijdspannes, vergelijkbaar met het proces van
evolutie in de natuur. Van alle woorden die geleidelijk ont-
staan zijn, zijn liefde en dankbaarheid de mooiste, volgens
mij. Wij allen streven deze deugden na. Liefde en dank-
baarheid brengen de harmonie die je in de hele natuur aan-
treft. Deze harmonie is een kracht, zo sterk dat ons verstand
haar nauwelijks kan bevatten. Zelfs als de details een chaos
lijken, is het uiteindelijke resultaat evenwichtig.

I N L E I D I N G
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Ook al merk je het dus niet onmiddellijk als je het
evenwicht van liefde en dankbaarheid verstoort, uiteindelijk
halen de negatieve effecten je in. Lijden en verdriet zijn vaak
het gevolg. Er zijn tijden waarin de harmonie van het hele
menselijk ras totaal ontwricht raakt door natuurrampen als
aardbevingen of tsunami’s. Volgens mij komen dergelijke
verschijnselen voort uit verstoringen in de energie van lief-
de en dankbaarheid.

Sommigen vinden deze theorie misschien lachwekkend.
Het is waar dat ze wetenschappelijk niet sterk onderbouwd
is, maar alle wetenschap begint in de wereld van fantasie en
droom. Het lachwekkende idee van gisteren is het bewezen
feit van vandaag. We kunnen nooit hopen de wereld te be-
grijpen als we ons denken inperken.

Ik hoop dat iedereen die dit boek oppakt zich bewust
wordt van de energie van liefde en dankbaarheid waarover
hij of zij beschikt, en deze kennis doorgeeft aan anderen.
Ook zij zullen geraakt worden en dit doorvertellen aan nog
weer anderen. Als je de kracht van liefde en dankbaarheid
kent, kun je de mensen om je heen gelukkig maken – en
zelfs alle mensen op de wereld.

Ontdek op de volgende pagina’s van dit boek samen
met mij de kracht van woorden en vibratie en de energie
van liefde en dankbaarheid.

I N L E I D I N G
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ik geprobeerd de informatie op te nemen waar de mensen
tijdens de lezingen die ik de laatste zes jaar in meer dan drie-
honderd steden heb gegeven het meest door geraakt wer-
den. Ik hoop dat het kan dienen als beknopte handleiding,
opdat steeds meer mensen inzicht krijgen in de werking en
het belang van vibratie.

Ik raad je aan de kristalfoto’s herhaaldelijk te bekijken
en per dag een enkele paragraaf te herlezen. Neem mooie
woorden in gedachten en denk terug aan de mooie kristal-
len die deze woorden voortbrachten. Meer is niet nodig. Al-
leen liefde en dankbaarheid. En als je dit in je dagelijkse
doen en laten nooit vergeet, zal je leven er een zijn van geluk
en vreugde.

E P I L O O G
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O V E R  D E  A U T E U R

k
Masaru Emoto is in juli 1943 in Yokohama geboren. Hij is
afgestudeerd bij de vakgroep Humanities and Sciences van
de universiteit van Yokohama, met als specialisatie interna-
tionale verhoudingen. In 1986 richtte hij in Tokio het be-
drijf IHM op. In oktober 1992 ontving hij van de Open In-
ternationale Universiteit een graad als doctor in de alterna-
tieve geneeskunde. Vervolgens maakte hij in de Verenigde
Staten kennis met het concept van microclusterwater en
Magnetische Resonantie Analyse (MRA-technologie). De
ontdekkingsreis naar de mysteries van water was begonnen.
Emoto heeft uitgebreid onderzoek verricht naar water over
de hele wereld, niet zozeer als wetenschappelijk onderzoe-
ker, maar meer vanuit het perspectief van een oorspronke-
lijk denker. Na verloop van tijd realiseerde hij zich dat water
ons door middel van bevroren kristallen zijn ware natuur
onthult. Hij verricht nog steeds onderzoek en heeft een aan-
tal, inmiddels in vele talen vertaalde, boeken geschreven.
Hij is getrouwd met Kazuko Emoto, die zijn passie deelt en
hoofd is van Kyoikusha, de publicitaire poot van zijn be-
drijf. Ze hebben drie kinderen.
Voor meer informatie zie Masaru’s websites:
www.hado.net; www.masaru-emoto.net;
www.thank-water.net en www.hado-life-europe.com
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