Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Prośba o wspólne działanie: reaktory Fukushima

Otrzymałem w dniu 30.03.2011 r. ok. godz. 23.00 list, który zamieszczam poniżej. Postanowiłem przedstawić jego
treść wszystkim ludziom dobrej woli z prośbą o wspólne działanie.

Przesłanie dr Masaru Emoto
Do wszystkich ludzi na całym świecie,
Proszę wysłać swoje modlitwy miłości i wdzięczności
do wody w elektrowni atomowej w Fukushima, Japonia.…

Przez ogromne trzęsienia ziemi (wielkości 9) i niewyobrażalnie wielkie tsunami,
zginęło ponad 10.000 osób, i nadal ginie… nawet teraz …

Od katastrofy minęło 16 dni. Najgorsze jest to, że woda w reaktorach Fukushima zaczęła przeciekać i zanieczyszcza
morze, powietrze i cząsteczki wody na otaczających je terenach. Ludzka mądrość nie była w stanie zrobić wiele,
aby rozwiązać ten problem, tylko stara się ochłodzić materiały promieniotwórcze w reaktorach.
Czy naprawdę nic innego nie można zrobić?

Myślę, że można. Podczas ponad dwudziestoletnich badań Hado,
pomiaru i technologii wody, fotografując kryształy wody,
byłem świadkiem, że woda może po otrzymaniu czystej wibracji człowieka zmienić swoją strukturę za pomocą
modlitwy i to nie ważne, jak daleko ta woda jest.
Formuła energii Alberta Einsteina E = mc2 naprawdę oznacza,
że zużycie energii = liczba osób i świadomości ludzi.

Teraz jest czas, aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tego faktu.
Weź udział w ceremonii modlitwy, jako współobywateli planety Ziemia.
Proszę wszystkich ludzi, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie,
by pomogli nam znaleźć wyjście z kryzysu planety!

Procedura modlitwy jest następująca:
Dzień i godzina: 31 marca 2011 (czwartek) 12:00 w każdej streﬁe czasowej
Proszę powiedzieć następujące zdanie:

Wodo z Fukushima,
Przykro nam, że tak cierpisz.
Wybacz nam. Dziękujemy, kochamy cię.
Proszę powiedzieć te słowa na głos lub w myślach.
Można je powtórzyć trzy razy, trzymając swoje ręce w pozycji modlitwy.

Dziękuję bardzo z całego serca.
Z miłością i wdzięcznością – Masaru Emoto, „Wysłannik Wody”
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