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Introduçāo: Masaru Emoto (1943-2014) realizou diferentes experimentos com água e 

com arroz https://youtu.be/g_u3q1vDR6 visando demonstrar ao mundo através de 
fotografias o poder de vibrações ou energias sutis. Atualmente a possível influência 
destas forças invisíveis no bem estar do ser humano vem intrigando cada vez mais o meio 
acadêmico e merecendo crescente atenção do meio científico. Objetivos: observar o 

aspecto visual do arroz cozido após uma única sessão de transmissāo de diferentes 
formas de energia sutil disponíveis. Método: Arroz integral orgânico foi cozido com água 

destilada em panela de arroz nova (Philco, PH5 Visor Glas), conforme especificação do 
fabricante. Os quatro tipos de energia sutil foram transmitidos por 10 minutos de forma 
aleatória em cada um dos oito tubos Falcom estéreis contendo 10 gramas do arroz recém 
cozido cada um e foram: 1) palavras positivas (PP1, PP2) e 2) palavras negativas (PN1, 
PN2) que foram previamente selecionadas e proferidas por grupo de acadêmicos/as da 
FOUFBA sentados/as em círculo em torno das respectivas amostras; 3) imposição da 
mão denominada okiyome da Sukyo Mahikari a 30 cm de distância da amostra por 
profissional missionário capacitado (OK1, OK2) e 4) sentimento de gratidão a cerca de 
dois mil quilômetros de distância por profissional terapeuta holística capacitada (GR1, 
GR2). Adicionalmente, dois tubos contendo 10 gramas de arroz sem nenhuma 
transmissão intencional de energia serviram como controle (CR1, CR2). As amostras 
foram guardadas por um total de 605 dias em sala fechada e previamente preparada. 
Resultados: Três observadoras (2 acadêmicas e 1 docente) verificaram de forma subjetiva 
que não houve diferença visual perceptível entre as amostras em 90 dias quer na possível 
presença de algum líquido, no ressecamento ou na cor. Em 605 dias foram realizadas 
avaliações objetivas dicotômicas (aspecto visual bom ou ruim) por meio de formulário 
apropriado de forma livre e esclarecida por 50 acadêmicas/os da FOUFBA e/ou ENUFBA. 
Dez avaliações foram excluídas por estarem incompletas ou inconsistentes. Agrupando-
se, de um total de 90 avaliações, GR (GR1+GR2) obteve 83, OK (OK1+OK2) 68, CR 
(CR1+CR2) 45, PP (PP1+PP2) 5 e PN (PN1+PN2) 2 com parecer de aspecto visual bom 
após o longo período de um ano e sete meses. Conclusāo: As nossas observações, 

principalmente referentes às energias sutis do sentimento de gratidão à distância e o da 
imposição de māo no longo período investigado foram consideradas muito interessantes e 
promissoras. Sugerem-se mais estudos com metodologias mais robustas para elucidar 
possíveis influências de diferentes tipos de energia sutil sobre a matéria.  
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