
محقق ژاپنی با انتشار یافته هاي 
تحقیقات خود مدعی شد که 

مولکول هاي آب نسبت به مفاهیم 
.انسانی تأثیرپذیرند

نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از 
سوي مؤسسات علمی فیزیکی و 
ه زیست شناسی مورد تأیید قرار گرفت
است، مبتنی بر بررسی نمونه هاي 

فراوانی از کریستال هاي منجمدشده 
.آب و مقایسه آن با یکدیگر است

دکتر ماسارو ایموتو

Masaru imoto



کتاب ایشان  با عنوان هاي مختلفی چون 
   

.در چندین جلد منتشر شده است

 
ایشان در اغلب کشور هاي دنیا سمینار ها

وکنفرانس هایی با این پیام داشته 

.ودارند

The messages from water



معتقد است که مفاهیم »  ایموتو«پروفسور 

متافیزیکی محیط بر روي ترکیب مولکولی آب

.تأثیر می گذارد 
 

این دانشمند ژاپنی که فارغ التحصیل 
دانشگاه 

یوکوهاماست، داراي یک مؤسسه تحقیقاتی

در ژاپن است که امور به نام              

در شدن آب را  تحقیقاتی مربوط به کریستالیزه

آنجا انجام می دهد 

IHM



آب هایی که راکد هستند مانند آب پشت سد ها وآب دریاچه ها بدلیل عدم

پویایی وحرکت از لحاظ نماي مولکولی زشت وکریه هستند 

همچنین آب هایی مانند آب رودخانه ها باوجود جاري بودن وسیالن داشتند بدلیل اینکه از 

.میان شهر ها می گذارند واکثر مردم داراي شعور منفی هستند نماي زشتی پیدا می کنند

دکتر ایموتو معتقد است که همانطور که شکل ظاهري آب نسبت به ظرف ها

شکل مولکولی آب هم نسبت . ومکان هایی که در آن قرار می گیرد تغییرمی کند  

.به محیط و شرایط پیرامونی خودش تغییر می کند



.بزرگترین در یاچه در مرکز ژاپن 

چون آب دریاچه راکد است وایستاده ،

همین سکون وایستادن باعث 

.می شود مولکولهاي آب زشت شوند 

دریاچه بیو ا کو



هر گونه سکون

باعث زشتی آب 

 .می شود 

آب سد فوجی وارا



چون آب این رودخانه  از میان 

شهر ها می گذرد وبدلیل طیف

غالب منفی آدم ها نماي  

مولکولی آب به این شکل در 

.آمده است

رودخانه یودو



آب هایی که تازه از دل کوه بیرون 

می آیند بدلیل اینکه در معرض 

افکار منفی قرار نگرفته اند نماي 

.مولکولی خود را حفظ کرده اند

این عکس دقیقا مربوط به زمانی 
است که چشمه از دل کوه بیرون 

.می آید
)رودخانه سانبو ائجی(چشمه سانبو ائجی 



)رودخانه ساي چو(چشمه ساي چو  )رودخانه شیمانتو(چشمه شیمانتو 



دکتر ایموتوآزمایشهاي خود را به 
مکانهاي خاصی محدود نکرده  وآنها 
را با آب هاي مختلف ،در کشور هاي 

.مختلف انجام دادند 

این عکس مربوط به رودخانه لوردز در 
.فرانسه می باشد

)رودخانه لوردز(چشمه لوردز 



)نیوزیلند(کوهستان کوك گالسیر 



:تاثیر دعا
دکتر ایموتو از عده اي 

خواستند که در کنار سد 

فوجی وارا بایستندودعا 

بخوانند وآب را قبل وبعد از

.دعا آزمایش کردند 

قبل از دعا

 بعد از دعا

سد فوجی وارا



دکتر ایموتو معتقد است که خلوص نیت در دعا بسیار مهم است مانند داستان حضرت موسی 

زمانی که قومش براي بارش باران دعا می کردند وبه موسی وحی شد که در میان شما 

  گناهکاري است که مانع از بارش باران می شود

 دریاچه برزیل

قبل از دعا بعد از دعا



.آب مصرفی بشدت بی قواره وزشت است

چون از میان شهرها وروستا می گذرد  

.ومردم مملو از فکر منفی هستند

 آب لوله کشی شهر



ایموتو معتقد است که دعا از راه دور هم موثر 
. است 

نفر از استاد مسائل معنوي  500ایشان از 
خواستند که در روز معین ودر ساعت مشخصی 

براي لیوان آبی که روي میزشان گذاشته اند دعا 
.کنند 

 تصویر مقابل مربوط به این لیوان  آب لوله کشی
.نفر از این اساتید می باشد500شهر بعد از دعا 

آب لوله کشی بعد از دعا



دعایی از بودا
کلمات دعاکننده سانسکریتی



آقاي ایموتو بر روي تاثیر 

موسیقی روي آب 
.هم کار کردند 

براي آب موسیقی هاي مختلفی پخش 
می کردند و واکنش مولکولی آب را 

.بررسی می کردند

 هوي متال

آهنگ پاستورال
بتهوون 



آهنگ هوا براي 
ردیف جی 

از باخ

موسیقی از 
موزارت

آهنگی از
شوپن 



آهنگ                       
باخ

رقص سنتی ژاپنی 

)کاواچی (
Goldberg Variations"



بلور آبی که در معرض موسیقی 
شفابخش
"Hado"

.قرار گرفته است



آب نه تنها از رفتار وافکار ما تاثیر می پذیرد 

بلکه نسبت به نوشته هانیز واکنش نشان می 
.دهد 

ایموتو با چسباندن برچسب هایی روي بطري ها ي

آب واکنش آب را بررسی می کرد 

روي بطري نوشت آدولف هیتلر



“ مادر“آب با برچسب 
”مادر ترزا“برچسب 



روح 

فرشته شیطان



 سالم

 عشق زن وشوهر
شادي 



ایموتو معتقد است که اگر 

باآب با زبانهاي مختلف برخورد

کنیم در مقابل همه کلمه  

هاي مثبت واکنش آب زیباودر

مقابل همه کلمه هاي منفی  

واکنش آب زشت خواهد بود

متشکرم به زبان ژاپنی
 

 ”هاري گاتو“



)فرانسوي(مرسی  عشق وقدردانی

Thanks&love



.واکنش اب نسبت به جمالت دستوري خوب نیست

 با هم انجام دهیم انجام بده

Do it Lets do it



 خودت رو دوست داشته باش حالم را بهم می زنی، می کشمت





دکتر ایموتو آب را در کنار گلها 

قرارداد ومتوجه شد که مولکولهاي 

.آب خود را به شکل گلها در می آورند

بنابراین احساس نشاط وشادمانی وانرژي که انسان از طبیعت می گیرد بدلیل

.اینست که مولکولهاي بدن ما خود را به شکل طبیعت در می آورند 



زیباترین شکلی که آب  از خود نشان

داده است زمانی است که براي آن 

. قران پخش شد  

هم اکنون نیز محققین ایرانی با 

همکاري موسسه          ٍ،واکنش آب
 

اسم خداوند آزمایش   99رادر مورد 

می کنند که به طرح نودو نه شهرت   

.دارد 
عکس فوق مربوط به بطري است که روي آن 

.یکی از اسامی خدواند نوشته شده است

IHM



!!! ؟...می توانی انتخاب کنی که

.دهد می تشکیل آب را زمین کره%70تا

.می دهد تشکیل آب را انسان بدن وزن %60 تا

.می دهد تشکیل آب را انسان ماهیچه هاي وزن %70 تا

.می دهد تشکیل آب را انسان خون %80 تا

.می دهد تشکیل آب را انسان ریه هاي %90 و

حال که




