
 
 

Água Imantada - Por que usar 

Por Douglas Paiva 

A molécula da água é uma estrutura muito pequena e frágil, com isso 

sofre influência de situações muito particulares. Masaru Emoto, cientista 

japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, 

pensamentos, sentimentos alteram a estrutura molecular da água. 

A técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelá-la e 

depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. 

Se um simples obrigado muda uma molécula de água, imaginem o que 

uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade, podem 

fazer percorrendo nosso corpo carregado de água. 

Se acontecer fora do nosso corpo, ocorrerá dentro dele também, cada 

vez que agirmos com amor e retidão! 

Mas convém lembrar que o inverso também ocorrerá com palavras ou 

sentimentos de ódio, inveja, vingança, etc. E é com isso que a gente pode 

adoecer, com água carregada de energia má e destrutiva. Muitas doenças 

começam a partir de nós! 

Contudo, se quisermos tudo acabará a partir de nós também! 

Ferramentas físicas que nos ajudarão neste processo: Produtos 

Imantadores de água - Jarra Magnética, Filtro Magnético e Capa Magnética. 

A água quando submetida à ação de um campo magnético, muda sua 

disposição química, adquirindo uma forma mais organizada, com isso terá 

importantes funções dentro do organismo vivo. Pela ação da água imantada 

dentro do nosso corpo, expulsa as  toxinas, para fora dela e com isso poderão 

ser eliminadas 

 



 

Sistema Circulatório: 

Melhora a qualidade físico-química do sangue, ajudando a desobstruir 

as artérias. Colabora também na eliminação dos excessos de Colesterol, Ácido 

Úrico, Triglicerídeos, Glicose e Creatinina, ajudando na redução de peso.  

A melhora na circulação do sangue auxilia no transporte de nutrientes e 

oxigênio a todas as células, facilitando a eliminação dos metabólitos tóxicos 

provenientes da queima celular. Correção da pressão do sangue. 

Sistema Nervoso: 

Melhora a condução elétrica do sistema, auxiliando no comando e 

regularização de todas as funções do organismo. Otimiza o trabalho das 

glândulas de secreção, responsáveis pela produção de hormônios, que são 

mensageiros químicos que transmitem informações a todos os órgãos.  

Sistema Excretor: 

Facilita o processo de filtragem do sangue, pelos rins, impedindo a 

formação de cristais que usualmente geram cálculos renais (pedras) e a 

dissolver os já existentes. Auxilia na purificação do sangue, combatendo a 

proliferação de agentes patogênicos (vírus, bactérias...), prevenindo afecções 

renais e também da bexiga.  

Sistema Digestivo: 

Ajuda na secreção e melhora da qualidade dos líquidos que participam 

do processo digestivo. Colabora para a normalização do trânsito intestinal, 

aumentando os movimentos peristálticos. Em casos de gastrites e úlceras, 

ajuda a evitar a produção irregular de sucos gástricos, responsáveis pela 

corrosão das mucosas do estômago.  

 

 



 

Outras Funções: 

Aumento de altura, avivamento da inteligência, imunização do corpo 

humano contra certas doenças. Pode aliviar a rigidez das juntas e dos 

músculos combatendo as dores em geral. 

Este e outros artigos você encontra no site www.webartigos.com 

 

 

 


