
Το νερό στη μουσική 
 
 

  Η μουσική έχει άμεση σχέση με το νερό....Ένας των Θεών που την γεννούσε ήταν ο 

Ποσειδώνας...Θεός της θάλασσας...Κάθε που ο Ποσειδώνας αυνεβρισκόταν ερωτικά με 

κάποια νύμφη .....ανάβληζε νερό...ποτάμι ή πηγή.....Και ακουγόταν μία θεσπέσια μουσική 

...Αυτή ήταν η πρώτη στον κόσμο επιθαλάμια μουσική.....Και ακούστηκε για πρώτη φορά από 

τις πλούσιες νεροπηγές που ανέβληζαν ξαφνικά.....στη Λέρνατης Αργολίδος... 

Οι αρχαίοι έλεγαν πως έλιωναν οι πάγοι της ψυχής του Ποσειδώνα και το νερό τους συνέθετε 

την μουσική....Έτσι η μυθολογία μας παραδίδει πως υπάρχει θεϊκή σχέση μεταξύ έρωτος ή 

αγάπης και καθαρού νερού..... 

 

Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι πόσο αυτή η μουσική θα μπορούσε να επιρεάσει και το 

σώμα μας, αφού αποτελείται από 70% νερό!!!..... 

Το ότι το νερό είναι ζωντανό όν...που ανταποκρίνεται συνειδητά στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος το απέδειξε ο Ιάπωνας dr. Masuru Emoto...Με έναν αναλυτή μαγνητικού 

συντονισμού ....είδε...κατέγραψε και φωτογράφησε την κρυσταλλική δομή του νερού και πριν 

και μετά των επιδράσεων σε αυτό παραγόντων από το εξωτερικό περιβάλλον.....  

 

 
 

 
 
 
 



 

Άρα το νερό είναι ζωντανό....και σαν ζωντανός οργανισμός όχι μόνο καταλαβαίνει...αλλά 

νοιώθει ακούει και διαβάζει....αναλόγως των ερεθισμάτων που δέχεται.....Το νερό....όπως όλα 

τα ζωντανά πλάσματα...θέλει να πλένεται ....να είναι καθαρό!!!.... Δείγμα της καθαρότητάς του 

είναι η κανονικότητα των κρυστάλλων που δημιουργεί όταν ψύχεται....Όσο πιο ρυπαρό το 

νερό τόσο πιό ατελείς ή καθόλου κρυστάλλους δημιουργεί..... 

  

Ένας τρόπος για να καθαρίσει το νερό είναι η ροή του......Οι παλιοί ....όταν έσκυβαν να πιούν 

νερό από ποτάμι....πήγαιναν στο σημείο όπου το νερό είχε περάσει ήδη τρία μικρά 

καταρρακτάκια......εκεί έλεγαν  είναι καθαρότερο αφού είχε αρκούντος οξυγονωθεί.... 

Σήμερα καθαρότερο νερό βρίσκουμε στην Ανταρκτική...ή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα 

υψόμετρα Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε χωρίς χημικές αναλύσεις ....απλώς 

παρατηρώντας την τελειότητα των κρυστάλλων των πάγων του δείγματος νερού που μας 

ενδιαφέρει.....   

 

 
 
 

 
  
 



Άλλος τρόπος όμως να έχουμε καθαρότερο νερό είναι να.....το βάλουμε να ακούσει ήχους 

....δηλαδή μουσική!!!.....Το νερό όπως και ο άνθρωπος αντιδρά ευχάριστα ή δυσάρεστα 

ανάλογα... 

 

 Πράγματι ...οι δονήσεις ( οι κραδασμοί ) της μουσικής και του λόγου που μεταφέρονται μέσω 

του αέρα επηρεάζουν το νερό περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο!.... 

Έτσι λοιπόν ...κατά την ίδια λογική....το νερό σχηματίζει τέλειους κρυστάλλους όταν εκτεθεί σε 

χώρο όπου θα έχει ακούσει τέλειες μουσικές ...αυτό που σήμερα λέμε θρησκευτικές 

ψαλμωδίες και προσευχές.....Γι' αυτό το νερό που έρεε εντός των Ιερών χώρων ....το " 

αγίασμα" είχε "μαγικές" ικανότητες.....Διότι εξωτερικά μόνο έμοιαζε με το απλό νεράκι 

....εσωτερικά η μοριακή του δομή είχε μεταβληθεί και εάν το παγώναμε θα βλέπαμε τέλειους 

κρυστάλλους!!!......Γι' αυτό και όλοι οι ιαματικοί και ενεργειακοί αρχαίοι ελληνικοί χώροι ήταν 

κτισμένοι πλάι σε τρεχούμενο νερό....και είχαν ίδιο νερό που εκτεθειμένο στις ιερές ωδές των 

Μυστών - Ιεροφαντών...μετατρέπονταν σε ιαματικό και θεραπευτικό......Αυτό το συγκεκριμένο 

νερό χρησιμοποιήτο από τους θεραπευτές του ναού για θεραπείες...... 

Κατά την ίδια λογική το νερό αντιδρά ακριβώς αντίθετα σε μία δυσαρμονική μουσική........ 

 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
Οι ομάδα αποτελείται από: Μαιρίνα Λαγανά, Μαρία Παπαευσταθίου, Ευθυμία 
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