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Voorwoord

Welkom bij W-ater

van De Afrika Code. 

Dit deel w-ater is tevens de vijfde

letter van evenWicht.

Geniet van de inspiratie thuis of

onderweg. Met volle goesting.

En schrijf. En maak beelden.

Dat maakt het écht nog krachtiger.

Ik wens jou heel veel joie de vivre met

W-ater.

Op weg naar jouw unieke Afrika code.

Want het gaat tenslotte om jou.

Wat past er. Wat past er niet.

Maak het helemaal van jou.

 

ELS AERTS DIATTA
DE AFRIKA CODE



WATER ALS BRON

Wij bestaan als mens uit ongeveer 75 procent water.

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto heeft water uit verschillende bronnen

gefotografeerd door het te bevriezen en de kristallen onder de microscoop te leggen.

Zuiver bronwater bleek prachtige kristallen te vertonen.

Water uit een vervuilde rivier bleek chaotische, niet-symmetrische kristallen te vormen.

Emoto vroeg zich af of muziek invloed had op de waterkristallen. 

Hij liet water eerst muziek horen voordat hij het invroor en fotografeerde. 

Klassieke muziek van Bach en Mozart bleek harmonische kristallen op te leveren.

Heavy metal leverde weer chaos op. 

Emoto’s onderzoeksdrang werd nu pas echt aangewakkerd. 

Hij besloot om water een tijdje op geschreven woorden te zetten en daarna in te

vriezen. Woorden als liefde of hoop leverden weer mooie kristallen op.

J E  L A T E N  D R A G E N  
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Woorden als ruzie of idioot leverde chaos op. 
Dit bleek ook zo te werken als de woorden tegen het water werden uitgesproken. 
Liefde en dankbaarheid leverde de mooiste kristallen op.
Alles is energie. 

Hoe praat jij tegen jezelf?  Wat zijn jouw gedachten? 
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ALS IEMAND ZACHT IS 

WIL DAT NIET ZEGGEN 

DAT DIEGENE ZWAK IS

WANT ER IS NIETS 

ZACHTER DAN WATER

 

MAAR DE KRACHT VAN 

WATER 

KAN DE STERKSTE ROTSEN

BREKEN
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inspiratie

micraovontuur de afrika code - W-ATER

Ga op microavontuur en maak onderweg foto's van wat jij ziet

als W-ater. Kies 1 foto uit die voor jou écht W-ater representeert.

Hang die ergens zichtbaar op. Welk inzicht of welke helderheid gaf het je?

Schrijf het hier op. De volgende inspiraties kan je meenemen onderweg of thuis doen.

Of een combinatie van beide. Je kan de inspiraties ook herhalen. Het blijft leuk om

telkens wat nieuwe inzichten te verkrijgen of gewoon leuke ideeën.
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DE AFRIKA CODE W-ATER

la mer est toujours

formidable



inspiratie

JOUW UNIEKE water PLEK

vlakbij en veraf

 

Water in de natuur zoals zee, rivieren, een meer, een fontein 

hebben een rustgevend en harmonieus effect op ons gestel. 

Op onze gemoedsrust. 

Ga op onderzoek bij jou in de buurt waar er op de een of 

andere manier water is. 

Wie weet hoef je nog niet eens ver te rijden.

Zelf rijd ik makkelijk naar Zeeland heen en terug. 

Een uurtje rijden kan makkelijk.

Zelfs tussen de schooluren. 

En als je echt nog wil werken, dan kan dat in de strandpaviljoenen 

met zicht op zee.
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inspiratie

water drinken

Het lichaam zuiveren

Voldoende water drinken is belangrijk. 

Ook de kwaliteit van water. 

Zelf gebruik ik een filter van het Belgische merk Slurp op het kraanwater.

Er zullen vast nog andere goeie opties zijn.

En s'morgens drink ik lauw water met citroen sap.

Dat brengt de darmen op gang.

Water gaat in ieder geval ons lichaam zuiveren en ontzuren.

Ons lichaam heeft namelijk een ph van ongeveer 7 net zoals kraanwater. 

Door toevoeging van natuurlijke mineralen stijgt het water naar een pH van 8 à 10. 

Het water is dus alkalisch en heeft een ontzurende werking.
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inspiratie

met blote voeten in water

Wandel met je blote voeten langs de zee.

Bengel met je voeten in het water langs een steiger.

Pak een voetbadje met zeezout.

Hoe voelt dat? Welke energie voel je stromen? 

Schrijf het hier neer.
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inspiratie

zwemmen in de natuur

Niet iedereen gegeven, maar in principe kan dit echt het hele jaar door.

Zelfs voor een kou kleum als mezelf.

Zwemmen in de zee.

Zwemmen in een meer.

Zwemmen in een rivier.

Aan water zijn, geeft je de kracht van water. Het geeft je zoveel energie.

Het immuunsysteem versterkt erdoor.
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Als je troebel water 

met rust laat, wordt het

vanzelf helder.
LAO TSE


