
تأثير آبير للبسملة على ترآيبة الماء: عالم ياباني يؤآد
 
 

قال العالم الياباني ماسارو أموتو إن بلورات الماء حين تتعرض للبسملة عن طريق القراءة تحدث تأثيرًا عجيبًا األمر 
يو أن ماء وأضاف أموتو الذي يرأس معهد هاو للبحوث العلمية في طوآ. الذي يؤآد تأثيرها في شكل الماء وخواصه

 قطرة 1000زمزم يمتاز بخاصية علمية ال توجد في الماء العادي، الفتًا إلى أن قطرة واحدة منه حين تضاف إلى 
. من الماء العادي تكسب األخير خواص األول

    
أآد العالم الياباني ماسارو أموتو أن ماء زمزم يمتاز بخاصية علمية ال توجد في الماء العادي مشيرا إلى أن 

الدراسات والبحوث العلمية التي أجراها على الماء بتقنية النانو لم تستطيع تغيير أي من خواصه وأن قطرة من ماء 
  . قطرة تجعل الماء العادي يكتسب خصائص هذا الماء المقدس1000زمزم حين إضافتها إلى 

حوث العلمية في طوآيو الذي يزور و جاء حديث الباحث العالمي الياباني الدآتور مسارو أموتو رئيس معهد هاو للب
المملكة حاليا في الندوة العلمية التي نظمتها آلية دار الحكمة للبنات بجدة مساء أول من أمس عن أبحاث الماء بتقنية 

 من الباحثين والمهتمين في الجامعات والدراسات تحت رعاية الرئيس العام لألرصاد 500النانو بحضور أآثر من 
  .ألمير ترآي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعودوحماية البيئة ا

وقال أموتو إنه حصل على ماء زمزم من شخص عربي آان يقيم في اليابان مبينا أنه ماء فريد ومتميز ومقدس وال 
ولفت إلى أن آل الدراسات في المختبرات والمعامل . يشبه في بلوراته أي نوع من المياه في العالم أيا آان مصدرها

أن تغير خاصية هذا الماء وهو أمر لم نستطيع معرفته حتى اآلن وأن بلورات الماء الناتجة بعد التكرير لم تستطع 
  .تعطي أشكاال رائعة لذلك ال يمكن أن يكون هذا الماء عاديا

 وهو مؤسس نظرية تبلورات ذرات الماء التي تعد اختراقا علميا جديدا في مجال أبحاث الماء, وأشار الباحث الياباني
 البسملة في القرآن الكريم هذا الكتاب الخالد التي يستخدمها المسلمون في إلى أن, ومؤلف آتاب رسائل من الماء

وأوضح أنه حين تعرضت . بداية أعمالهم وعند تناول الطعام أو الخلود إلى النوم لها تأثير عجيب على بلورات الماء
 في تشكيل الماء إلى بلورات الماء للبسملة عن طريق القراءة أحدثت تأثيرا عجيبا وآونت بلورات فائقة الجمال

وعرض على بلورات الماء " العليم"جانب أن أسماء اهللا الحسني التسعة والتسعين حين اختير االسم التاسع عشر 
  .شكل تأثيرات في شكل الماء وخواصه مما يدل على عظمة أسماء اهللا

ريم فتكونت بلورات من الماء لها وأشار الدآتور ما سارو أموتو إلى تجربة إسماع الماء شريطا يتلى فيه القرآن الك
تصميم رمزي غاية في الصفاء والنقاء مؤآدا أن األشكال الهندسة المختلفة التي تتشكل بها بلورات الماء الذي قرأ 

علية القرآن أو الدعاء تكون اهتزازات ناتجة عن القرآن على هيئة صورة من صور الطاقة مبينا أن ذاآرة الماء هي 
قة الكامنة والتي تمكنه من السمع والرؤية والشعور واالنفعال واختزان المعلومات ونقلها صورة من صور الطا

  .والتأثر بها إلى جانب تأثيرها في تقوية مناعة اإلنسان وربما عالجه أيضا من األمراض العضوية والنفسية
" ماسارو أموتو"ن الدآتور و علق عميد آلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدآتور عدنان المزروعي بأ

طرح في دراساته أن أي ذرة في عالم الوجود لها إدراك وفهم وشعور فهي تبدي انفعاال إزاء آل حدث يقع في العالم 
ولفت إلى أن ذرات الماء تتسم بالقدرة على التأثير بأفكار اإلنسان وآالمه فالطاقة , وتعظم خالقها وتسبحة عن بصيرة

وأضاف المزروعي أن الدآتور . ألفكار والنظرات والدعاء والعبادة تترك أثر البناء الذري للماءاالهتزازية للبشر وا
أموتو استنتج أيضا أن الدعاء يجعل آل شيء جميال ومن هذه األشياء الماء وهذا ما جاءت به الشريعة اإلسالمية 

من المياه باألفكار والمشاعر  % 70ه من ومن هنا لنا أن نتخيل بعد هذا آله آيفية تأثر اإلنسان الذي يتكون جسم
  .والنظرات والدعاء

 تضمن الموقع العديد من التجارب www.masaru-emoto.netويمتلك أموتو موقعا على اإلنترنت بعنوان 
على ماء زمزم ونتائجها وأيضا تجارب على ذآر البسملة وأسماء اهللا الحسنى على الماء العادي وآيف أن ترآيبة 

  . المائية تتغير بمجرد لفظ هذه األسماءالبلورات 
.آما تضمن الموقع صورا للبلورات المائية الجميلة وخاصة البلورة المائية الخاصة بماء زمزم


