
Voda je zrcalo duše 

Pred vami je knjiga, ki prav gotovo prinaša nova obzorja za vse iskrene iskalce resnice, ki 

spoštujejo življenje in naravo. Ko mi je pred leti prvič prišla v roke, sem začutil, da prinaša tisto 

dolgo pričakovano sporočilo, ki na preprost in vsakomur dostopen način omogoča spoznanje 

enosti Stvarstva, ki povezuje materijo in duha, znanost in ezoteriko. Spoznal sem, da imam 

pred seboj knjigo modrosti narave, ki jo je treba predvsem začutiti s srcem, knjigo, ki je ni 

mogoče prebrati do konca. Lepe slike so le zunanji prikaz neznanih ali prikritih resnic in so izziv 

za poglabljanje in kontemplacijo. To me je spodbudilo, da sem skozi številna predavanja in 

pogovore, ob spremljavi slik kristalov, s kar največ ljubezni skušal posredovati sporočila, jim 

dati vzgojni in predvsem celostni okvir. Zanimanje je bilo veliko, predavanja polna presenečenj 

in izmenjava energij zelo lepa. Eno najlepših presenečenj pa sem doživel, ko sem izvedel za 

skorajšnje rojstvo prve knjige Masaruja Emota Sporočilo vode v slovenskem jeziku. Hvaležen 

sem za to priložnost, ki mi omogoča, da lahko to sporočilo z nekaj uvodnimi mislimi in besedami 

pospremim na življenjsko pot v našem prostoru.  

Živimo v času velikih sprememb. Stari koncepti se rušijo, zamenjujejo jih novi, nova spoznanja 

starih resnic pa odpirajo številna vrata vsem, ki v življenju iščejo resnico in predvsem pravila 

igre, ki jih mora človek poznati, če želi biti srečen. In kdo si tega ne želi?  

Lahko je biti srečen. Pogoj za to pa je, da mora človek živeti v resnici, vendar ne tisti omejeni, ki 

si jo je ustvaril sam, ki je usmerjena v njegov ego in se v njej počuti suverenega, ampak v tisti 

Veliki Resnici narave, ki je skupni imenovalec vsega življenja na Zemlji in v vesolju. Ta Velika 

Resnica pa ni skupek ali mozaik malih, ampak hologram najvišje stopnje, kar pomeni, da vsaka, 

še tako majhna resnička vsebuje Veliko Resnico v celoti. Vse pa povezuje med seboj energija 

enosti, energija življenja, energija ljubezni, ki je harmonija in je kot referenčni žarek v hologra-

mu, ki iz nemanifestiranega ustvarja manifestirano.  

Ljubezen in harmonični odnos do stvarstva, do narave sta edini ključ v resnico, ki osvobaja. To 

je edina energija, ki povezuje vse v koherentno enost in odpira človeku spoznanja na vseh 

ravneh zavesti.  

 

Kdor je srečen, je tudi uspešen, kar pa v nasprotni smeri ne drži. Sreča in uspeh nista eno in 

isto, ker je uspeh odvisen predvsem od zunanjih dejavnikov in je zato zelo varljiv, sreča pa je 

notranje stanje človeka, pogojeno z njegovimi mislimi, čustvi in občutki. V njih je vsa njegova 

ustvarjalna moč, tako v zunanjem svetu (uspeh/neuspeh) kot v notranjem (sreča/nesreča). 

Svet, v katerem živimo, smo si v preteklosti ustvarili sami, prihodnost pa si ustvarjamo s svojimi 

mislimi čustvi in občutki danes.  

V teh nekaj besedah je bistvo sporočila. Človek namreč s svojimi mislimi, čustvi in 

občutki programira vodo svojega telesa in neposrednega okolja. Ker je voda medij, ki 

stalno kroži, informacije ne ostanejo na mestu, ampak se širijo po vsem planetu. 

Podobne se privlačijo, združujejo in tako nastajajo vedno večji »oblaki sinergij«. Ko 

dosežejo dovolj veliko intenziteto, se informacija udejanji. Tako se nematerialni svet 

materializira. Človek je za to, kar ustvarja, polno odgovoren. Zato je tako pomembno, da 

nadzoruje svoje misli in čustva, vzdržuje v sebi harmonijo in si ne dovoli, da bi zapadel 

destruktivnim energijam množične zavesti. Z »oblakom sinergije« se poveže vse, kar je 

z njim v sozvočju in ga tako, ali napaja, ali pa črpa iz njega energije/informacije. To so 

lahko naše misli, čustva, simboli, besedila, fotografije itn. Mislim, da je to odgovor na 

vprašanje, kako se odziva voda na pisana sporočila, fotografije, glasbo itn.  

Naj bodo te besede vabilo in spodbuda k celostnemu razmišljanju in uvod v simbolični jezik 

narave, v katerem nam pripovedujejo o svojem življenju narava in kristali vode v knjigi Masaruja 



Emota. Narava je človeku ogledalo resnice. Slike kristalov nam dajejo vpogled v njene 

zakonitosti in harmonije, na temelju katerih je zgrajeno vesolje. Prisluhnimo temu 

sporočilu ljubezni s srcem, morda bomo v njem našli svojo pravo kozmično identiteto, 

svoj resnični »jaz sem«,  

Prepričan sem, da ni naključje, da nam Masaru Emoto posreduje ta sporočila ravno v 

tem času, ko posameznik izgublja svojo identiteto, ko ga vrtinci dogajanj vlečejo v 

temne, brezosebne globine množične zavesti - da ne bi pozabil na svoje največje 

bogastvo, najdragocenejši kozmični princip: ljubezen.  

Vse fizično življenje na zemlji izhaja iz vode, skoraj tri četrt zemeljske površine prekriva. 

Človeško telo, ki je pomanjšana slika planeta, sestavlja voda v enakem razmerju. Posamezni 

organi: kri vsebuje 92%, slina 98%, možgani 70%, celo kosti 20%, 99% metaboličnih procesov 

je na temelju vode.  

 

Voda je najboljši medij za prenos informacij, kar jih sploh obstaja. Brez nje fizično življenje na 

Zemlji ne bi bilo mogoče. Njene lastnosti spadajo na področje fizike (energije, informacije, 

frekvence, spomin ... ) in ne kemije. Vodaje veliko več kot le H20. Ker sta vodik in kisik zelo lahka 

atoma, je tudi molekula H20 zelo lahka in bi voda pri normalni temperaturi morala biti v 

plinastem stanju, njeno vrelišče pa veliko nižje. Da ni tako, je vzrok dejstvo, da je molekula vode 

dipol, kar pomeni, da ima en pozitivni in en negativni pol, ki se med seboj privlačita. Molekule se 

zato povezujejo prek tako imenovanih vodikovih mostičkov v verige molekul višjega reda, 

makromolekule, ki jih imenujemo KLASTRI. Te verige molekul so dovolj velike, da ima voda 

lahko lastnosti, ki jih poznamo. Pri normalni temperaturi okolja to ustreza približno 300 do 400 

posameznim molekulam, pri nižjih temperaturah pa so verige daljše.  

Vsa skrivnost spomina vode je v strukturi teh klastrov. Obstaja neskončno možnih kombinacij 

medsebojnih povezav, vsaka geometrijska struktura pa skriva v sebi določeno energijsko 

informacijo. Tako je voda nosilec skoraj neskončnega števila informacij, kar nam potrjujejo 

kristali snežink, saj vemo, da med milijardami snežink dve nista enaki. Lahko bi rekli, da so 

klastri nosilci informacijske kode, podobno kot je to DNK v človeškem telesu.  

Najčistejša voda je naravna izvorna voda. Njen spominski zapis je v skladju s harmonijami 

stvarstva, ki je popolnost. Pri kristalih take vode bomo lahko občudovali lepoto, pravilnost 

strukture, čistost in harmonijo. Morda bomo presenečeni, da ne gledamo samo z očmi, ampak 

tudi s srcem, ker se skozi resonanco prebuja izvorni zapis v našem celičnem spominu.  

Voda, ki je kemično onesnažena (svinec, kadmij, nitrati itn.), vsebuje vse informacije teh snovi 

tudi v spominskem zapisu. Zato tudi če jo kemično prečistimo, še ni neoporečna, ker je v 

klastrih obdržala energijsko informacijo odstranjenih snovi. Ker so te informacije destruktivne in 

življenju nasprotne, ustvarjajo kaos, kar je lepo razvidno iz slik, na katerih vidimo, da kaotičnost 

lahko sega do popolne destrukcije kristalne strukture. Ta pojav žal opazujemo v večini 

vodovodnih voda velemest, ki so sicer biokemično deklarirane kot neoporečne.  

Voda razločuje med tem, kaj je za življenje konstruktivno in kaj destruktivno, in ima pri tem 

vedno težnjo ustvarjati popolnost, ker je to njen izvorni zapis. Zato se onesnažena voda v 

naravi vedno sama prečiščuje, in to skozi dinamiko vrtinčenja, biotope, sončno svetlobo itn. 

Nazorno nam to kažejo slike kristalov v knjigi.  

 

Stanje našega miselnega in čustvenega sveta je informacija, ki jo sprejema in zapiše v svoj 

spomin voda v našem telesu. Marsikoga bo presenetilo, ko bo videl, kakšne oblike kristalov 

ustvarjamo v svojem telesu z docela ne zlonamernimi mislimi ali besedami, pa tudi kakšna je pri 

tem moč naše čustvene naravnanosti, če smo prijazni, ljubeči, ali ukazovalni. Ko sem prvič 



naletel na to ogledalo naše družbe, sem se zgrozil. Vendar nikoli ni prepozno! Poglejmo resnici 

v oči in sprejmimo v svoje življenje pravilo, da je ustvarjanje popolnosti v življenju osnovna 

HRANA za zdravo in srečno življenje, kar potrjuje tudi znanost.  

Leta 1992 je bila podeljena Nobelova nagrada iz medicine Aleksiju Carrelu za raziskovalno 

delo, v katerem je dokazal, da je celica nesmrtna. Degenerativnim procesom je izpostavljena le 

voda, ki jo obkroža. Iz tega sledi, da je predpostavka za dolgo življenje kvaliteta vode v telesu. 

Čim večja je, tem večja je urejenost v strukturi klastrov, torej informacija popolnosti. Zato je 

dobra strukturirana, kristalna voda dobesedno »eliksir dolgega življenja«, ugotavlja Carrel. 

Dobra voda pa je neobstojna v telesu konfliktnih energij. Z drugimi besedami, harmonija naših 

misli in čustev je sinonim zdravja, lepote, dolgega življenja, disharmonija in konflikt pa sinonim 

bolezni, staranja, smrti. Ali se ni vredno ob tem zamisliti, morda nas loči samo majhen korak od 

sreče.  

ln še nekaj smernic za lažje branje in interpretcijo kristalov. Lep naravni kristal je zgrajen na 

osnovi šesterokotnika. Pravilni šesterokotnik je lik, ki nastane, ko se dva enaka, nasprotno 

usmerjena enakostranična trikotnika (jin in jang) združita v popolni simetriji. Zato so v njegovi 

notranjosti komplementarne polarnosti nevtralizirane. To je področje brezpolarne enosti izvora, 

ki je najmanj materialno, duhovno najvišje. V knjigi bomo videli take lepe strukture predvsem pri 

kristalih, ki so prejeli informacijo duhovne narave. Središče šesterokotnika je verjetno točka 

inverzije ali točka vrat v višje dimenzije. V zunanjem delu šesterokotnika pa bipolarnost obstaja. 

Strukture so veliko bolj razvejene in informacije se nanašajo bolj na fizični svet, kar bomo 

predvsem nazorno videli pri kristal ih, programiranih z zdravilnimi lastnostmi.  

Pred koncem pa še en nasvet: Odprite to knjigo, kot bi odprli album družinskih slik, ki ga še ne 

poznate, čeprav ste v njem glavni igralec. In ko boste gledali slike kristalov vode, nastalih pod 

vplivom raznih informacij, bodisi naravnega bodisi umetnega izvora, se spomnite, da so to slike 

vas samih, da so nastale kot odsev bodisi različnih stanj vaših misli in čustev bodisi da ste jih s 

svojo dejavnostjo soustvarjali s človeštvom. In ko boste spoznali, da je ustvarjanje dobrega na 

vseh ravneh resnično temeljna hrana za zdravo in srečno življenje vas samih in planeta in to 

sprejeli v svoje življenje, se bo to spremenilo. Le neveden človek je ranljiv in zapisan trpljenju. 

Kdor pa je v srcu pošten in iskren do sebe in do sveta, lahko z informacijami, ki nam jih ponuja 

narava skozi govorico kristalov, postane svojega življenja mojster in ne žrtev.  

Janko Jamšek  

 

 

 

 
 


