
Positief denken-1

Ik ben er van overtuigd dat positieve 
gedachten een positieve werking hebben 
en negatieve gedachten een negatieve 
werking. 

Meteen is dit merkbaar. 
Lees de volgende 2 zinnetjes even alsof ze 

voor jou bedoeld zijn. Laat ze even 
binnenkomen en voel wat ze met je doen. 
Hier komen ze……:



“Ik vind je een vervelende egoïst”

“Ik vind je heel lief”



Positief denken-2

Zie je hoe het werkt? En het was alleen maar een zinnetje!
De japanse wetenschapper Dr Masaru Emoto heeft een 

experiment met water gedaan waar veel over 
gepubliceerd is. 

Kort gezegd: water dat positief wordt toegesproken geeft 
mooie waterkristallen (gefotografeerd na invriezen tot -5 
graden)

Water dat negatief wordt toegesproken geeft lelijke 
kristallen

Klik bijv op
http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm

Of:
http://www.masaru-emoto.net/



Positief denken-3

• Als ik dit zelf kan voelen en kan begrijpen...
• Als het met water bewezen is…
• Ga ik het bewijzen met rijst…
• Werkwijze was…….

– Gekookte rijst lieten we afkoelen en we verdeelden dit  over 2 
identieke afsluitbare plastic bakjes. We bewaarden dit buiten de
koelkast 

– We plakten een sticker met een lieve tekst op het ene bakje en 
één met een nare tekst op het andere bakje

– Iedere dag spraken wij de lieve rijst liefdevol toe en scholden we 
de ‘nare’ rijst uit.

• Zie hieronder 
– de onderzoekers
– de resultaten



Rijstexperiment nov.08-feb.09

Hier de 2 onderzoekers

Niko Stammes
(vader van…)

Indira Stammes
(dochter van …)



Dag 5

6.11.08





Dag 6

7.11.08





De rijst staat nu 11 dagen

12.11.08





De rijst staat nu 13 dagen
(+ We hebben de stickers liever en lelijker gemaakt)

14.11.08





De rijst staat nu 18 dagen

20.11.08





Na 23 dagen

24.11.08





Bijna 4 weken 
(dag 27)

28.11.08





1 maand en 1 dag 
(dag 31)

2.12.08





Ingezoomd 2.12.08



1 maand en 6 dagen
(dag 36)

7.12.08





1 maand en 11 dagen
(dag 41)

12.12.08





En kijk eens naar de deksels!
12.12.08



1 maand, 2 weken en 3 dagen 
( dag 47)

18.12.08





1 maand en 4 weken 
(dag 58)

29.12.08





Inzoomen op de “nare” rijst

29.12.08





Na 2 maanden en ruim 2 
weken (dag 47)

17.1.09





De laatste foto’s na bijna 3 
maanden (dag 87)

28.1.09





De “nare”rijst is een blauwe 
stinkende klomp…..

28.1.09





De “lieve”rijst is nog helemaal 
wit!

28.1.09





Nog een paar vragen…

• Wat denk je nu over dit experiment?
• A: A: A: A: ““““dit is niet wetenschappelijkdit is niet wetenschappelijkdit is niet wetenschappelijkdit is niet wetenschappelijk””””

““““dit is gemanipuleerddit is gemanipuleerddit is gemanipuleerddit is gemanipuleerd””””

““““het is toevalhet is toevalhet is toevalhet is toeval””””

• B:    “wat een inspirerend verhaal!”

“ik ga dit ook eens toepassen!”

“ik kan me dit levendig voorstellen!”

• Ben je een “A”-denker of een “B”-denker? 


