
 دکتر جرالد پوالك
  آب ساختار یافته

سال در  را  خود  دکترى  مدرك  پوالك   دکتر 
 1968 در زمینه مهندسى پزشکى در دانشگاه
اعضاى به  سپس  کرد.  دریافت   پنسیلوانیا 
در و  پیوست  واشنگتن  دانشگاه  علمیه   هییت 
است. زیستى  مهندسى  استاد  حاضر   حال 
 ایشان سال ها  روى عضالت و این که چگونه
 منقبض مى شوند تحقیق کرد. براى او عجیب
راجب ایــده ها  عمومى تریــن  چگونه   بود 
در نمى شــود  آب  شامل  عضالت   انقباض 
 حالــى کــه 99 درصــد بافــت ماهیچــه اى
از مولکـــول هاى آب تشکیــل شـده اســت.
پوالك آزمایشگاه هاى  در  آب  روى   تحقیقات 
 صورت مى گیرد؛ وى توضیح مى دهد: «گرایش
 ما بنیادى است، ما به دست یابى به برخى از
داریم، گرایش  طبیعت  رازهاى   عمیق ترین 
ما توجه  مورد  نیز  آن ها  کاربردهاى   هرچند 
که طبیعت  رازهاى  به  دست یابى  که   است.» 
پوالك، دکتر  قوت  نقطه  مى شوند  آب   شامل 

کارمندان و دانشجویان او است.
کرد منتشر   2001 سال  در  او  که  کتابى   در 
 «سلول ها، ژل ها و اسباب حیات»، دکتر پوالك
 شرح مى دهد یک سلول چگونه عمل مى کند.
از مفاهیمى که در زیست  این کتاب بسیارى 
به را  شده اند  تایید  امروزى  سلولى   شناسى 
این کتاب  این  اصلى  فرض  مى کشد.   چالش 
مانند ژل  مایعى  سلول،  سیتوپالسم  که   است 
فرضیه نیست.  ساده  آبى  محلول  یک  و   است 
مى گیرد. نشأت  آب  خواص  از  پوالك   دکتر 
باردار سطوح  با  برخورد  در  آب   مولکول هاى 
ارائــه پروتئیــن  توســط  که  آن هایى   مانند 
الیــه اى یــا  صفــحه اى  ساختــار   مى شوند 

 به خود مى گیرند.

 آب سلول ها احتماالً ساختار یافته است. آب در
 سلول ها ثابت مى ماند؛ زیرا جذب سطح پروتئین
پروتئین هاى به  یافته  ساختار  آب  است.   شده 

 سلول ها مى چسبد.



 آب ساختاریافته خواص یکسانى با آب معمولى
 ندارد. آب حامل مهم ترین مولکول هاى حیات،
 مانند پروتئین ها و دى ان اى است. در کتاب
بودن بر ضرورى   دکتر پوالك شواهدى مبنى 
انجــام براى هر کارى که سلــول   وجود آب 
ارائه شده است. آب در سلول هاى ما  مى دهد 
مانند واقع  در  نیست.  لیوان  در  آب   مانند 
 کریستال نظم گرفته است. مانند یخ، ذرات و
به مى کند.  گیرى حذف  را حین شکل   امالح 
فضاى تولید شده فضـاى ممانعت مى گوینــد.
 دکتر پوالك فاز جدیدى از آب کشــف کرد.
آب که  حالى  در  است   H2O معمولى   آب 
 ساختاریافته H3O2 اســـت. آب ساختاریافته
 یک ساختار کریستالى 6 ضلعى بین آب مایع و
آب چهارم  فاز  که  این  دلیل  است.   کریستال 
 منطقه محرومیت نام دارد این است که اولین
 چیزى که تیم دکتر پوالك کشف کرد این بود
 که این آب عمیقــا اجــزا را حذف مى کنــد.
ساختار آب  از  کوچک  مولکول هاى   حتــى 
آب جالبى  طرز  به  مى شوند.  حذف   یافته 
براى مى شود،  یافت  وفور  به   ساختاریافتــه 
بـدن. سلول هــاى  اکثــر  داخــل   مثال 
 حتــى بافت هاى خارج سلولــى با ایــن نوع

آب پر شده اند.

 فاز چهارم آب: با دانش هاى بنیادى ما از آب آغاز
آب چهارم  فاز  ساده  آزمایش هاى  از   مى شود، 
فاز چهارم چیست؟ این   یافت مى شود. طبیعت 
لمس مى کنـــد را  آن  آب  که   شامل هرچیزى 
 مى شــود. در آسمــان  و ابرهــا وجود دارد. در
 اقیانوس ها، رودخانه ها و دریاچه ها وجود دارد، و

داخل بدن شما را پر مى کند.[8]
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