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  مقدمه
 بود كه به فكر تحقيق بر روي آب 2اولين بار پس از آشنايي با دكتر لي اچ لورنزن

ليفرنيا اوي در دانشگاه ك.  سال داشتم41 ساله بود و من 34دكتر لورنزن در آن هنگام . تادماف
يا  ( 3هاي آب پس از آن شروع به تحقيق بر روي ريزتودهخواند و  در بركلي بيوشيمي مي

  .نمود) تشديد مغناطيسي
تر  خواص آن را هر چه بيشقصد داشتم .آز آن به بعد به مطالعة آب عالقمند گشتم

گيري  گشتم كه بتواند آب را مشاهده و خواص آن را اندازه به دنبال دستگاهي مي. بشناسم
اي يا تحليلگر تشديد  آر  كه ام 4در همان هنگام دكتر لورنزن مرا با دستگاه هادو. كند

  .پس از آن تحقيقاتم با سرعت افزونتري پيش رفتند . نام داشت آشنا نمود5مغناطيسي
نوعي روش درمان با دارو كه در ( هوميوپاتي دراي در اياالت متحده آر از دستگاه ام

 به محض اين كه آن دستگاه را ديدم به نظرم .شد استفاده مي) آلمان طرفداران زيادي دارد
لذا . هم بكار گرفت) تشديد مغناطيسي آب(هاي آب  توان آن را در مطالعة ريزتوده رسيد كه مي

  .و اميدوار بودم كه به تحقيقاتم كمك كندآن را با خود به ژاپن آوردم 
گيرد به شكل قابل دركي  آراي از ريزتودة آب مي دستگاه هادو اطالعاتي را كه ام

تواند بوسيلة آب بهبود  آورد و نتايج حاصل از آن نشان داد شرايط جسماني انسانها مي  درمي
  .يابد

فتن تصاويري از بلورهاي دادم به گر به مرور كه تحقيقاتم را بر روي آب گسترش مي
با مشاهدة همين عكسها بود كه تجربة فراواني در اين زمينه .  عالقمند شدم)يخ(آب مختلف 
خودداري به ديگران توانستم از نسان دادن آنها   تصاوير آن قدر جالب بودند كه نمي.پيدا كردم

  .نام نهادم " آبي ازپيام"را نمايم و لذا آنها را در كتاب مصوري گردآوري كردم و آن 
  آب، انسانها و زمين

در . آيد جسم انسان پس از تركيب تخمك با اسپرم و تشكيل تخمك بارور پديد مي
توان گفت كه تقريباً همة آن از آب  اين تخمك از آب تشكيل شده و لذا مي% 95ابتداي كار 
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ست كه دليل ني بي. وزن انسانهاي بالغ به خاطر وجود آب است% 70. ساخته شده است
  .گويند بدن انسان از آب پديد آمده است مي

كرة زمين . مردم در طول زندگي و تا هنگام مرگ در تماس با آبهاي گوناگون هستند
 آيا از اين بابت شبيه .سطح آن از آب پوشيده گشته است% 70نامند چون   مي"سيارة آبي"را 

هاي بزرگي نظير  ل تودهبدن انسان نيست؟ بخش اعظم آبي كه بر روي زمين است به شك
مقداري آب هم به صورت ابر يا . آيد ها درمي ها، مردابها و رودخانه باران، آب زيرزميني، درياچه

  .اند ها و يخ قطبها هم از آب بوجود آمده برف روي قله. بخار در هوا وجود دارد
ير آن تاثو كردم  در حين تحقيقاتم نسبت به پاكي آب باارزشي كه بر روي آن كار مي

قيقاتي كار اي كه در موسسات تح جز افراد حرفه به ،هيچ كسي. بر بدن دچار ترديد شدم
 به چشم ما يكسان ،ه كه باشدآب، حاوي هر چ. ترديد ندارد پاسخ صريحي براي اين ،كنند مي
توان تفاوتها را ديد؟ در همان  ؟ آيا ميچه تفاوتي بين انواع مختلف آب وجود دارد. آيد مي

روزي كه صاعقه زن "پروراندم كتابي به نام  ي كه اين سوالها را در ذهن خود ميروزهاي
يكي از . ند پنجاه سوال در اين كتاب مطرح شده بود 6. به دستم رسيد"داري را دنبال نمود خانه

در پاسخ نوشته بود كه . "شوند كه عين هم باشند؟ آيا دو دانة برف پيدا مي"آنها اين بود كه 
  .اند بارد و هيچ دو دانة آن عين هم نبوده ال است كه برف بر روي زمين ميميليونها س

  توان با يك نگاه خصوصيات آب را دانست؟ آيا مي
 در همان . ام كه بتواند تفاوتهاي طبيعي آبها را نشان دهد هميشه به دنبال روشي بوده

تصاويري از "همان انديشه موجب گشت كه . "خودش است": گفتم هنگام بود كه با خود
با اين . نامم  مي"بلور"نها را فقط آاز اين به بعد در اين كتاب .  بگيرم"بلورهاي مختلف يخ

اگر آب را سرد كردم  فكر مي. روش تنها كافي بود از آبهاي در حال يخ زدن عكس بگيرم
. يابم  دست ميهمخوا نمايم و از بلورهاي در حال تشكيل عكس بگيرم به اطالعاتي كه مي

  .ن همان فرضي بود كه با آن آزمايشهايم را آغاز نمودماي
به علت زيبايي و . هايم بردم عكسهاي بلورها را بزرگ كردم و به جلسات سخنراني

 و ،زيبايي. رمز و رازي كه در آنها بود تقاضاهاي فراواني براي دريافت كپي آنها به دستم رسيد
 الذكر و شوقي كه مطالب فوق. كرد جلب مي مردم را به خود ،همين طور زشتي تصاوير بلورها

                                                 
6 The day that lightning chased the housewife (Shobun-sha publisher) 
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 و رمز و راز آنها داشتم باعث شد كه تصميم به انتشار به نشان دادن لذت حاصل از مشاهده
  .كتاب حاضر بگيرم
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  آب در زندگي روزمره: فصل يك
  

  محيطي آب و مشكالت زيست
جه مشكالت اگر مقدار آبي را كه در چرخه قرار دارد در نظر بگيريم خود به خود متو

محيطي بايد از آلودگي آبها  براي برطرف ساختن مشكالت زيست. گرديم محيطي نيز مي زيست
 است و چرخهآب بدون هيچ مانعي در دنيا در . تري فراهم آوريم جلوگيري كنيم و آب خالص

آب منشا زندگي است و اگر آلوده گردد . نمايد مواد بسياري را به خود جذب و در خود حل مي
در حين يافتن روشي براي تشخيص . سازد ودات زنده را از حق حيات محروم ميموج

  .ر داشتمويژگيهاي آب نكات فوق را هم در نظ
  ماند؟ آيا آبي كه بر روي زمين است باقي مي

اغلب .  مختلفي داردوضعيتهايدهيم  كشي كه هر روز مورد استفاده قرار مي آب لوله
وسيلة كلر پاك و رود تا به  خانه مي آب رود به تصفيه. اند دهها بدست آمكشي از رود ي لولهآبها

  .شود ها منتقل مي سپس از طريق خطوط لوله به خانه. گندزدايي گردد
كنندة كوچكي هم به شير آب متصل  كنندگان خانگي دستگاه تصفيه گروهي از مصرف

 آيا به اين علت آلودگي آن تا چه حد است و. آب بسياري از شهرها آلوده است. نمايند مي
نيست كه از رودخانه آلوده بوده است؟ آيا در راه رسيدن به خانه آلوده شده است؟ آب 

  هاي طبيعي تا چه حد آلوده است؟ چشمه
آيد تا  اگر باز هم در چرخة آب به عقب بازگرديم بايد بپرسيم باراني كه از آسمان مي

هايي را از هوا به خود  ه باز هم آلودگيچه اندازه آلوده است؟ آيا با وجود اين كه تقطير شد
  جذب نموده است؟

 و آلودگيهاي آبهاي مختلف اعداد ها آزمايشهاي علمي براي تشخيص ناخالصي
ولي اگر آن را به دقت مورد بررسي .  آب براي بقاي ما حياتي است.دهند جيبي به دست ميع

كشي در كدام شهر بيشتر   لولهآب. آورد بينيم كه مشكالت فراواني به بار مي قرار دهيم مي
  آلوده است، توكيو يا اوزاكا؟ شهرهاي كوچك در هوكايدو و كيوشو چطور؟

  تر است؟ آيا آب مناطق روستايي واقعاً پاك
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  الفباي چيني براي آب

بينيم كه  اگر از انواع بلورهاي يخي كه در حال ذوب شدن هستند عكس بگيريم مي
  .آيند ر فوق نشان داده شده درميهمة آنها به شكلي كه در تصوي

با گرم (بازگشت به حالت مايع يك لحظه قبل از . زند وقتي آب را سرد كنيم يخ مي
آب نگارش آيد كه عيناً مثل  به شكلي درمي)  درجة سانتيگراد تا صفر-5 كردن تدريجي آن از

خود را بر همين دانستند و الفباي  آيا مردم چين باستان اين نكته را مي. استبه خط چيني 
چيني خط اند؟ الفباي ساير زبانها چنين حالتي ندارد و اين مسئله منحصر به  اساس ساخته

  .شود مي
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  دهد بلور چهرة آب را نشان مي
عالوه . اند بلور مادة جامدي است كه اتمها و مولكولهاي آن به صورت منظم چيده شده

 بعضي مواد شيميايي نيز ، نمك طعام وبر برف و كوارتز مواد طبيعي ديگري نظير الماس
  .آيند  حساب ميمتبلور به

گردد هيچ دو دانة آن عين هم  از آن جايي كه برف در شرايط مختلفي ايجاد مي
. ساختار مولكولي بلورهاي يخ يكسان است.) اند همان طور كه انسانها نيز اين گونه. (شوند نمي

  .اند  يك نوع بلور پديد آمدهلذا انواع گوناگون آبهاي روي زمين همگي از
به  وقتي آب در حال تبديل به يخ است آب خالص :اي براي خودم داشتم نظريه

الاقل اين طور . آيد ولي آب آلوده شايد نتواند بلور زيبايي تشكيل دهد صورت بلور درمي
  .انديشيدم مي

ا سرد هاي آبهاي مختلف ر بايد نمونه.  آزمايشهايم را آغاز نمودم1994در سال 
سپس قبل از اين كه مجدداً ذوب شوند اين بلورهاي كوچك و شكننده . بزنندكردم تا يخ  مي

  .گرفتم ميو به سرعت از آنها عكس دادم  ميرا زير ميكروسكوپ قرار 
 مقادير كافي از آبهاي مختلف،: در ابتدا به مجموعة كاملي از تجهيزات نياز داشتم

عكسبرداري از بلورها تنها . كننده خنكسيستم  و ظروفي با جنس و حجم مشخص، يخ خشك
دماي دقيق يخچال،  دماي دقيق فريزر، دفعات سرد نمودن،: پذير بود در شرايط خاصي امكان

  .بزرگنمايي ميكروسكوپي، نورپردازي و لنز مناسب
 در اين مدت چند صد و يا. بخشي بگيرم دو ماه طول كشيد تا توانستم عكس رضايت

  . فيلم را خراب كردمند هزار حلقهچ
اي كه موفق شدم براي اولين بار عكس مناسبي بگيرم واقعاً باشكوه  ولي آن لحظه

يك اتاق يخچال ساختم و . پس از آن سرعت كارهايم فزوني گرفت) شكل صفحة بعد. (بود
 تشكيل "گروه عكسبرداري از بلورها"يك . فريزر، ميكروسكوپ و دوربين را در آن جاي دادم

  . به اتفاق همكارانم عكس گرفتم و اطالعات بدست آمده را ذخيره نمودمدادم و
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  اولين عكسي كه موفق شديم از بلور ريزتودة آب بگيريم

  
  ايجاد روشي جديد براي تشخيص خصوصيات آب

نمونة آب را در صد . دهد و شكل آن هم ناپايدار است آب به سرعت تغيير شكل مي
 زير از آنها، درسپس . داديم ه مدت دو ساعت در فريزر قرار ميريختيم و ب ظرف مختلف مي

  .گرفتيم  عكس مي، برابر200-500ميكروسكوپ با بزرگنمايي 
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 از يك بلور متوسط بگيريم بايد تصاوير متعددي از  مناسبيبراي اين كه بتوانيم عكس
م از لحاظ جسمي اغلب مرد. كرديم رسيدند تهيه مي آن را در انواع شرايطي كه به ذهنمان مي

  .و عكسبرداري كنندرا تحمل توانند بيش از سي دقيقه دماي پنج درجه زير صفر  نمي
توان يك بلور  به عبارت ديگر نمي. توان عكسهايي گرفت كه دقيقاً مثل هم باشند نمي

كة بلوري يا ساختار بولي بلورها تمايل به ايجاد نوعي ش. آورد را دوباره به همان شكل قبلي در
 عكس تعدادي 62 در صفحة .توان شناخت بلورها را با اين ساختارها مي. اي دارند بلوري اليه

هر چند كه عكسها نشانگر بلورهايي زيبا، شش . بينيد از صد نمونه از يك نوع آب را مي
 كه نوعي تمايل به ايجاد شود ميغير بلوري هستند ولي مشاهده حتي يا و ضلعي، متفاوت 
  .همة آنها وجود داردر ساختار بلوري د
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                                         اتاق يخچال

                                      ميكروسكوپ
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                                ظروف
        

  .گرفتيم از عكسهاي بلورها فرارا نكات بسياري 
ها  ها، درياچهها، باران، رود اي چشمهز آبههايي ا به كمك بعضي سازمانها و افراد نمونه

  .و مردابهاي ژاپن و ديگر نقاط جهان تهيه كرديم
  .ظرف چهار سال و نيم ده هزار عكس گرفتيم و اطالعات آنها را ذخيره نموديم

 توسط رئيس سابق شركت يخ بينيد ميدر اين مجموعه را نها  عكس آاغلب آبهايي كه
ارتباط بين : تاريخ فرهنگي يخ" دنيا سفر كرده و كتاب وي به تمامي. اند نيچيري تهيه شده

 . كه توسط مجلة ريتو شوكوهين چاپ شده حاصل دسترنج او است"7انسان و يخ

  پيام آب
نگرند قبل از هر چيز بايد به اين مسئله توجه نمايند  وقتي افراد ما به تصوير بلور مي

 نيز پيدا كه از اولين شكل كتابر همان طو. ( بلور تشكيل شده باشد"ساختار شش ضلعي"كه 
فروپاشي ساختار آنها عالئم خوبي  ايم كه پوسته پوسته شدن بلورها و به تجربه دريافته.) است

به عبارت ديگر مالك قضاوت در اين مورد احساسي است كه از مشاهدة زيبايي يا . نيستند
  .دهد عدم آن به فرد دست مي

ار در حين عكسبرداريها ديده بوديم و بعد به شكلي شايد فرآيند تبلور را چندين هزار ب
آيد و تصاوير   در"شكل بلوري زيبا"كند به  بلور تالش ميهر عجيب به اين نتيجه رسيديم كه 

                                                 
 7- Cultural history of ice: Links between man and ice 
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به . احساس كرديم كه آب پيامي براي ما دارد. بلورها حاوي پيامهاي جالبي براي ما هستند
آب اساساً و به  .دهند  را نشان مي"ف آبهاي مختل چهره"اين درك رسيديم كه عكس بلورها 

احساس كرديم چنين پيامي از  ".خواهم پاك باشم مي": گويد كوشد پاك گردد و مي سختي مي
  .شود ميمنعكس درون بلورها 

 كه از ،تصاوير بلورهاي آب ممكن است كمي با نتايج حاصل از تجزية علمي آن
روش ارزيابي ما از آب به علت شيوة .  فرق داشته باشد،دنآي روشهاي پيشرفته بدست مي

  .نگرش متفاوت ما است
 تصاوير ".عبور افراد و آب مثل هم و ناپايدار است": گويند به عالوه همان طور كه مي

  .اند دهندة وضعيتي است كه در آن لحظه و روز بخصوص داشته بلورهاي يخ نشان
ايستي بلورها را هر روز و در ب بنابراين براي ارتقاي رتبة تحليل خود به سطح علمي مي
  .داديم مكانهاي گوناگون و از جانب افراد مختلف مورد بررسي قرار مي

. به هر حال شايد اين اولين تالشي باشد كه در اين رشته در دنيا صورت پذيرفته است
 نام "هاي آب چهره"اميدواريم از آشنايي با شيوة منحصر به فرد مطالعة خواص آب كه آن را 

  .اند لذت ببريد تهگذاش
  

  كشي در ژاپن  آب لوله
  كشي تصاوير بلورهاي حاصل از آب لوله

ي امتاسفانه گاز كلر و تركيبات كلردار و ساير مواد شيميايي كه موجب آلودگيه
در شهرهاي بزرگ وقتي آب . كشي ژاپن وجود دارند گردند در آبهاي لوله محيطي مي زيست
  .نماييم يآشاميم بوي كلر را هم احساس م مي

به . كشي براي آشاميدن است دانيم كه اين يكي از داليل مناسب نبودن آب لوله مي
شود تا آن را  آيد مواد گندزدايي كننده افزوده مي ها مي آبي كه از پشت سدها و يا از رودخانه

ر اين مواد افزودني براي انسان مض"گويند  به عالوه از آن جايي كه مي. قابل آشاميدن نمايند
ولي در واقع بسياري افراد از دستگاههاي . ايم كه اشكالي در كار نيست  باور كرده"نيستند

بخش هستند  دانند براي سالمتي زيان كنند تا موادي را كه مي تصفيه آب خانگي استفاده مي
  .حذف نمايند
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امروزه فقط بخش . اند كشي شده تقريباً صد در صد مناطق شهري و روستايي ژاپن لوله
  .كشند تا براي آشاميدن استفاده كنند وچكي از مردم آب چاه را باال ميك

يك استاندارد ملي هم براي آب آشاميدني وجود دارد و اگر آبي فاقد كيفيت مذكور در 
  .آن باشد قانوناً نبايد به مصرف انسانها برسد

حاصل آيا بلورهاي . كشي عكس بگيرم تصميم گرفتم از بلورهاي حاصل از آبهاي لوله
 همگي يكسان ،اند  كه مطابق استاندارد و در نقاط مختلف ژاپن تهيه شده،كشي از آبهاي لوله

  هستند؟
  

  
  شهر ساپورو، هوكايدو
ولي اگر حومة آن را هم در نظر بگيريم طبيعت آن در . ساپورو شهر بزرگي است
  بدست تويوهيرا كشي آن از رود آب لوله. آيد يتر به حساب م مقايسه با توكيو دست نخورده

هاي ديگر آلوده نشده است ولي نتوانستيم  هرچند كه اين رود به اندازة بعضي رود. آيد مي
رسد كه نااميدانه تالش  با اين وجود به نظر مي. بلورهاي واضحي از آب آن تهيه نماييم

  .كند به آبي پاك تبديل گردد مي
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  مياگي استان شهر سنداي،

ولي از لحاظ . ور است و منابع آبي آن بسيار زيبا هستندسنداي به شهر جنگلها مشه
  .كشي شبيه به ساپورو است آب لوله

  
  ايشيكاوااستان شهر كانازاوا، 

ر آن ساخته و قصرهاي متعددي دباشد  ميكانازاوا بزرگترين شهر ناحية هوكونكو 
كز آن يكي از گذرند و پارك كنروكوئن در مر رودهاي آسانو و ساي از درون آن مي. ندا شده

 ....رسد ولي وقتي نوبت به آب مي. سه باغ مشهور در ژاپن است



 

 17

  
  كيتاكو، شهر اوزاكا

ولي اكنون به خاطر آب غير قابل آشاميدن آن شهرت .  بود"شهر آب"اوزاكا قبالً  
  .يافته است

كند عليرغم اين كه به شكلي اساسي در  رسد كه تالش مي نمونة آب اوزاكا به نظر مي
دهندة سعي آن براي  بينيم كه نشان هايي مي در هر گوشه شاخه. ريخته است متبلور گرددهم 

  .باشند رسيدن به كمال مي

  كاتانو، منطقة اوزاكا
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از . شهر كاتانو در شمال منطقة اوزاكا واقع شده و در حد فاصل نارا و كيوتو قرار دارد
 زيبايي هايآيد موفق شديم بلور ميآب اين شهر از منابع زير زميني بدست % 60آن جايي كه 

 فكرش را كه بكنيد به .از آن تهيه نماييم
آيد كه سن نو ريكيو استاد تهية  يادتان مي

چاي و بنيانگزار آموزشگاه مراسم چاي سن 
از آب كاتانو براي تهية چاي استفاده 

  .كرده است مي
  

  شيناگاواكو، توكيو
رسد اين عكس نشان  به نظر مي

توكيو به آن خوبي كه فكر دهد كه آب  مي
كشي توكيو   تصوير آب لوله.كنيم نيست مي

آيا سرنوشت آب . اني از تبلور نداردهيچ نش
  شهرها اين گونه است؟ در كالن

  
  

   آيچياستانشهر ناگويا، 
اي موفق  به طور غير منتظره

شديم قبل از تبلور عكسي بگيريم كه به 
ندرت از آبهاي نواحي شهري بدست 

بدست اين آب از رودخانة كيسا . آيد مي
 چه چيزي باعث شده بلور يخ .آمده است

نتواند به شكل يك شش ضلعي كامل 
  درآيد؟
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   هيروشيمااستانشهر هيروشيما، 

.  و بوسيلة بمب اتمي غسل تعميد داده شده استباشد ميهيروشيما شهر رودها و پلها 
رسد بلوري كه به سختي تالش  ر ميبه نظ. آب اين شهر در زمانهاي قديم خوب بوده است

  .خواهد محبت و همبستگي مردم را نشان دهد كند به شكل شش ضلعي درآيد مي مي

 
   فوكواوكااستانشهر فوكواوكا، 

 آيا ايجاد يك بلور كامل از آب آن غير .فوكواوكا بزرگترين شهر در جزيرة كيوشو است
سبرداري شده به نوعي ساييدگي پيدا رسيد كه نيمي از بلورهاي عك ممكن است؟ به نظر مي

  .وجود دارداز آب سالم ولي هنوز هم بقايايي . كرده بودند
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  هر ناها، استان اوكيناواش
 گردشگري و منطقةاوكيناوا بيشتر يك 

هاي گيالس يكي دو ماه قبل  شكوفه. تجاري است
 و آيند در مياز مناطق واقع در خاك اصلي ژاپن 

رود بزرگي در . رسد ر ميسفصل باران هم زودتر 
كشي از مخازني كه  منطقه وجود ندارد و لذا آب لوله

  .گردد تامين ميگردند  بوسيلة باران پر مي
  
 
 
  
  
  

   ديگر نقاط دنيا دركشي آب لوله
  وضعيت آب در دنيا

هيچ چيزي به اندازة آب به خاطر محيط اطراف . مردم هر كشوري رسوم خود را دارند
به همين دليل بود كه . يابد تغيير نمي) از جمله تمدن و فرهنگ (اي و خصوصيات منطقه

 در اين . قواعدي براي حفاظت از آبها تعريف نمود1984سازمان جهاني بهداشت در سال 
استاندارد سالمتي آب و مالك تصفية آن بايد با توجه به شرايط هر "قواعد آمده است كه 

كنند و توان فني و   ن زندگي ميم در آوضعيت آب، محيطي كه مرد (.كشور تهيه گردد
لذا روش تصفية آب در كشورهاي . ساز هدف هستند اين قواعد تنها زمينه) تصادي آناق

  .گردد  در ژاپن آب عمدتاً بوسيلة افزودن گاز كلر به آن تصفيه مي.كند مختلف فرق مي
لندن : ستبراي تهيه تصاوير آب ديگر نقاط دنيا فقط از آب شش شهر استفاده شده ا

) آرژانتين(آيرس  ، بوئنوس)كانادا(، ونكوور )اياالت متحده(، نيويورك )فرانسه(، پاريس )انگليس(
ولي وقتي آنها را با تصاوير بلورهاي حاصل از آبهاي مناطق شهري ژاپن ). برزيل(و مانائوس 

  .تر بودند انگيزي درخشان مقايسه كرديم به شكل شگفت
ان آلودگي آب در هر بخش از دنيا و همچنين نحوة رسد علت آن ميز به نظر مي

  .تصفية آن باشد
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  لندن، انگليس
، مثل توانستيمتنها . آلود لندن آب شهر مه

 بلورهاي ناكاملي بدست ،شهرهاي ژاپن
  .آوريم

  
  
 
 
 
 
 

 
  پاريس، فرانسه

شد ولي  آب آن به راحتي متبلور نمي. آب شهر پاريس كه رود سن در آن جاري است
  .كرديم نبود آن سختي هم كه فكر ميبه 
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  بوئنوس آيرس، آرژانتين

اندازد  د اين ميچنين تصاوير زيبايي ما را به يا. بلور يخ به شكل زيبايي در آمده است
البته داشتن بلور زيبا يك بحث است و در . هرهاي ژاپن تا چه حد بد استكشي ش كه آب لوله

  .م سفر بحثي ديگردسترس بودن آب آشاميدني سالم به هنگا
  

   مانائوس، برزيل
كساني  . بلورهايي بسيار زيبا
كنند كه  كه در كشورهايي زندگي مي

كشي قابل آشاميدن است واقعاً  آب لوله
ولي بايد توجه . خيلي خوشبخت هستند

مالكهاي در برزيل داشت كه 
گندزدايي از آب به سختي ژاپن 

  .نيستند
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  نيويورك، اياالت متحده

اي از نژادهاي مختلف   در ساحل شرقي آمريكاي شمالي واقع شده و ملقمهنيويورك
هايي بهتر از  كشي آن چهره پيدا است كه بعضي از بلورهاي آب لوله. كنند در آن زندگي مي
آب آشاميدني نيويورك معموالً با فلوئور يا ازون گندزدايي . هاي ژاپن دارند بلورهاي آب چشمه

  .شود مي
  

  داونكوور، كانا
ي آمريكاي غربونكوور بر ساحل 

شمالي واقع شده است و شهر سياتل در 
ين ايالت واشينگتن تنها در فاصلة چند

از آن . قرار دارد جنوب آن كيلومتري
جايي كه هواي آن نسبتاً گرم است و 

هم دارد عدة شرايط آب و هوايي مناسبي 
زيادي از ژاپنيها در ونكوور زندگي 

حاصل از آب آن، بلورهاي يخ . كنند مي
كشي، شكل زيباي خود  خصوصاً آب لوله

  .كردند را حفظ مي
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  آب در طبيعت
  .همان حالت طبيعي آب است.... ن تند جريا
توان بكار برد؟ به عبارت ديگر   را تا چه حد مي"طبيعي"گوييم آب طبيعي، اما لفظ  مي

تحت تاثير انسانها قرار اگر بخواهيم فقط آبي را كه . مرزهاي كلمة طبيعي خيلي گنگ هستند
  .نگرفته طبيعي بدانيم آنگاه شايد ديگر آبي در دنيا باقي نماند كه بتوانيم آن را طبيعي بشماريم

تند خود را طبيعي و آب از مدتها قبل از ظهور انسان بر روي زمين وجود و چرخة 
 ولي از آن .رفتيمگ فقط وام مي. گرفتيم ام مي را از طبيعت وچرخهما تنها آب در . داشته است

آب افزونتري نيز پيشرفت نمود ار ساده بود به تدريج كه تمدن انساني جايي كه اين كار بسي
. اش بازگردانيم آلوده ساختيم  در نتيجه قبل از اين كه آن را به چرخة طبيعي.مصرف كرديم

غير " آب بدين ترتيب. گذاشتيماين كار را تصفيه نام و كرديم سپس آب آلوده را گندزدايي 
  .نموديم ايجاد "طبيعي

  قدرت پاك كنندگي آب در چرخه
مثالً . قدرت خودپااليي داردهمواره و است ابتدا به صورت طبيعي وجود داشته از آب 

گردد و تبديل به بخشي از منابع  نمايد با گذر از آن صاف مي وقتي آب باران به خاك نفوذ مي
آيد  گردد و به شكل ابر درمي ها تبخير مي  رودسطح  همچنين وقتي از.شود آبهاي زيرزميني مي

 .هايي از فرآيندهاي پاكسازي طبيعي بودند آن چه ذكر شد تنها نمونه. شود نيز پاك مي
. نمايند كنند غذاي خود را از منابع باالدستي تامين مي موجوداتي كه بين رود و دريا زندگي مي

مقايسه با آبهاي باالدستي بلورهاي زيباتري توان گفت كه آب نزديك مصب رودها در  لذا مي
  .سازد مي

  آب طبيعي را در كجا بيابيم؟
ولي امروزه . پذيرد اي در حين چرخة طبيعت انجام مي پااليش آب به صورت گسترده

اند و وقتي آب از درون  دخالتهاي انسانها مقادير زيادي مواد شيميايي وارد خاك شدهبه علت 
آن چه گفته شد بدين معني است كه آبهاي زير زميني و . سازند ده ميگذرد آن را آلو خاك مي
  .ها نيز آلوده هستند چشمه

شود و دود  همچنين آب رودها به هنگام ورود فاضالبهاي شهري و صنعتي آلوده مي
اي نيز  ها، سوزاندن ضايعات و همين طور تاسيسات هسته اگزوز خودروها، دودكش كارخانه

  .موجب آلودگي هستند
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بارانهاي اسيدي آلودگيهايي است كه علت . هوا هم همواره در معرض آلودگي است
  .اند انسانها به بار آورده

ها و مردابها هم با دستكاريهايي نظير سدسازي، اصالحات ارضي، سرپوشيده  درياچه
 به معناي واقعي آن "طبيعي"پيدا كردن آب . اند ساختن، تقسيم و حتي جابجايي تغيير يافته

  .باشد قيقتاً مستلزم تالش فراواني ميح
ها، مردابها و  ها، رودها، درياچه اي از تصاوير بلور آبهاي چشمه در اين فصل مجموعه

آبهايي كه بوسيلة انسان "ا از داخل ژاپن و از ه اكثر نمونه. دان شدهنهايتاً آب باران نشان داده 
  .اند  تهيه گشته"اند آلوده نشده
  

  آب چشمه
  ي آب چشمهچهرة طبيع

عكاسي . اند بسيار جالب هستند هاي سراسر ژاپن گرفته شده  چشمهتصاويري كه از آب
گرفتن انگيز بود، خصوصاً اگر اين احساس خود را با آن حالت افسردگي كه از  از آنها هيجان

خاك ژاپن كوهستاني است % 80. شد مقايسه كنيم يبمان ميعكس بلورهاي آبهاي شهري نص
بارد و از نعمت  باران فراواني هم مي. ز ساير كشورهاي صنعتي كوه و جنگل داريمو لذا بيش ا

  .آب پاك برخورداريم
از زمانهاي باستان عمر طوالني و سالمتي ساكنان كوهستانهاي ما با اين محيط و 

ولي پس از جنگ جهاني دوم و با گسترش . هاي طبيعي آن ارتباط نزديكي داشته است چشمه
ي و توسعة صنعتي در مناطق كوهستاني و جنگلي سيستمهاي آبرساني و سريع شهرنشين

ها غير قابل استفاده يا خشك  فاضالب در همه جا ايجاد شدند و در پي آنها بسياري از چشمه
و لذا صنعت آب معدني (كشي آگاه شده   آب لولهما اخيراً جامعه نسبت به خطرات ا.گشتند

  .هاي طبيعي نموده است  چشمهاي به آب و توجه ويژه) رونق گرفته
اي از   در مجالت متعددي به چاپ رسيد عده"صد آب ژاپن"پس از اين كه مقالة 

آيند از بلور  عكسهايي كه در پي مي. مردم ساعتها سفر كردند تا به مناطق ذكر شده برسند
  .اند ها گرفته شده يخهاي حاصل از اين چشمه

آبهاي زيرزميني چگونه اند و چه پيامي هاي طبيعي و  هاي آب چشمه ببينيد چهره
  .براي ما دارند
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  غار ريوسندو، استان ايواتو

اي هست كه  درون غار هم درياچه. اي در نزديكي اين غار آهكي وجود دارد چشمه
  .رسد  متر مي120عمق آن در بعضي نقاط به 

رسند  ه نظر ميآيند تا حدي ساييده ب با وجود اين كه بلورهايي كه از اين آب بدست مي
ظاهراً آب درياچة زيرزميني، عليرغم . ولي از ساختار آن نوعي استحكام و پويايي پديدار است

ما فكر . كوشد طبيعت غير آلودة خود را حفظ نمايد اين كه ساييده شده است، نااميدانه مي
 .كنيم قبل از آن كه دير شود بايد زمين را دوباره زيبا سازيم مي
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  ايچي يوسوئي، ناگازاكاچو، كيتاكوماگان، استان ياماناشيچشمة سانبو 

موفق شديم از نمونه آبي كه از چشمة سانبو ايچي گرفتيم بلورهاي زيبايي پديد 
ضلعي   از آنجايي كه ساختار شش.شود آب آن از برفهاي كوه ياتسوگاتاكه حاصل مي. آوريم

انگار كه مردم اطراف چشمه دست به . اند متوازني دارد سه شاخه از هر گوشة آن منشعب گشته
  .اند دست هم داده
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  آب پاك كوبو، استان كاناگاوا
ساليهاي شديد  آيد، حتي در خشك گويند اين چشمه، كه آب آن از كوبو دايشي مي مي

فروشند و در  مي 8سوبااين آب را در مراكز گردشگري به همراه ساكي و . شود هم خشك نمي
مايند كه آن ن تبليغات اعالم مي

. اند محصوالت از اين آب بدست آمده
با نگاهي به بلور آن قدرتي را كه انگار 

. كنيم جوشد احساس مي از زير زمين مي
آرزو داريم گنجهاي زيبايي را به 

  .نسلهاي آينده هديه نماييم
  
  
  
  
  

  
  

چشمة كوبو، شهر فوكوياما، 
  استان هيروشيما

 سال پيش كوبو، معلم 1200حدود 
 كيش بودايي، در ناحية چوگوكوي بزرگ

عدة زيادي از مردم ناحيه . كرد ژاپن سفر مي
بيمار شده بودند و كوبو جهت كمك به آنان 

خرد كرد تا اي را  با ياري شاگردانش صخره
آن چشمه .  از زير آن جاري گرددآب پاكي

  .را كوبو نام نهادند
  

                                                 
 دو نوشيدني ژاپني 8
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هر جايي كه در حين سفر . دشنوي  را مي"چشمة كوبو"در بسياري از نقاط ژاپن نام 
  . آب گرم طبيعي از زمين برآمده همين نام را به خود گرفته استكوبو

در دو نوع آب چشمة كوبو وجود دارند كه به علت شباهت فراوان حتي افراد ما هم 
  .شتندگ با مشكل روبرو ميآنها تشخيص 
  

  
  آب خروشان دره تنكاوا، يوشينو گان، استان نارا

در غاري آهكي و در ابتداي مسيري . آيد  از انعكاس صداي آن مينام اين چشمه
مردم آن ناحيه به خاطر نحوة عبادت و از خود . كوهستاني در كوههاي اومينه واقع شده است

آيد  كه از دهانة اين غار بيرون ميرا آبي اي  عدهبه همين دليل . هايشان شهرت دارند گذشتگي
  .دانند گر مي معجزه
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  جو، استان هيروشيماچشمة ساي

 متري از سطح دريا واقع شده به خاطر توليد 700 تا 500اين شهر كه در ارتفاع 
   . شهرت يافته است، كه آن هم به دليل وجود آب خوب است،ساكي

شوند و  به خوبي بزرگ مي. هاي آنها زيبا هستند وسط بلورهاي آن مستحكم و شاخه
  .گذارند جاي خالي باقي نمي
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  ة اوبويوما، استان كوماموتوچشم

پاي كوه در ترين نقطة استان كوماموتو، در نزديكي استان اويتا و  اين چشمه در شمالي
همچنين منشا رود اونو، كه يكي از صد آب منتخب در ژاپن است، . آسو، واقع شده است

  .بلور زيباي آن مثل يك شكوفة لطيف است. باشد مي
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  د، فرانسهلورمنطقة اي در  چشمه

آب آن از عشق است و تنفر را به عشق . كند گويند چشمة سن لورد معجزه مي مي
بلور آن ارزش . نمايند هر سال چهار ميليون تن از سراسر جهان از آن ديدن مي. سازد مبدل مي

 بلوري اسرارآميز كه احساس شكوهي اسرارآميز را به انسان .دهد  جمعي را نشان ميشعور
  .دساز نتقل ميم
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  چشمة هاگل دايموند، تاسمانيا، استراليا

 قرار گرفتهچشمه در بين كوههايي . تاسمانيا در جنوب شرقي استراليا واقع شده است
اين محل در گذشته مركز استخراج . اند شناسي پالئوزوئيك ايجاد شده دورة زميندر كه 

عجيب نيست كه بلورهاي آن  . است بوده) براي مصارف صنعتي( و الماس 9سنگهاي اوپال
  .شبيه به الماس هستند

  
  
  
  
  

                                                 
  )مترجم. ( نوعي سنگ نسبتاً گرانبها كه از سيليكات هيدراته تشكيل شده است 9
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  آب زيرزميني، جزيرة شمالي، زالند نو

آب و هواي آن . ترين نقاط براي گردشگران ژاپني است اين محل يكي از پرجاذبه
توان شنا نمود و در كوهها شرايط براي  چنان است كه در كنار دريا آن قدر گرم است كه مي

آبهاي زيرزميني، در كشوري كه تعداد گوسفندان در آن بيش از . باشد ميورزش اسكي فراهم 
  .اند دانند، محفوظ باقي مانده  آن قدر سنتهاي خود را ميانسانها است و مردمِ
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  ها و مردابها رودها، درياچه
  آب پشتوانة زندگي

 به خاكا نفوذ سازد و ب بارد درختان را شاداب مي آبي كه بر كوهها و جنگلها مي
شوند و   اگر آب كافي باشد اين جريانها بزرگ مي.نمايد زميني ايجاد ميرجريانهاي كوچك زي

شوند  پيوندند و سرانجام آن قدر پرآب و پرانرژي مي  نهرها به هم مي.آورند ها را پديد مينهر
  .وهستان را با خود بياورند از كوهها بگذرند و خاك حاصلخيز كتوانند كه مي

رسد ممكن است باعث ايجاد حوضچه، آبگير، درياچه يا مرداب  ه دشت ميوقتي آب ب
  .گردد

وقتي به دشت . بخشد  به حيوانات و گياهان زندگي ميشود سرازير ميآبي كه از كوه 
  .شود آيد با رسوب خاك حاصلخيزي كه با خود آورده موجب غناي مزارع مي مي

  .آيد مت آب رودها پديد نميگيري از نع  بدون بهرهبخش اعظم طعام روزانة ما
هر چند كه در ژاپن رود بزرگي نداريم ولي تعداد زيادي رودهاي كوچك، درياچه، 

حتي اين رودهاي كوچك هم از زمانهاي باستان به مردم ما حيات . آبگير و مرداب داريم
نيز بارور اند و خاك را   بوده آنان  مسير حمل و نقل،عالوه بر تامين آب آشاميدنياند و  بخشيده
  .اند نموده

وضعيت آلودگي . جريان رودهايي كه زندگي ما به آنها بستگي دارد اهميت خاصي دارد
گذرند چگونه است؟ در مناطق روستايي چطور؟ شكل بلور  رودهايي كه از ميان شهرها مي

ه ها و مردابها ب رودهايي كه آب زالل دارند چگونه است؟ تصوير بلور منابع آبي يعني درياچه
  چه شكلي است؟
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  رود هوروبوتسو، هوكايدو

گذرد و به  ههاي هيداكا ميورود و از ك اين رود از مركز هوكايدو به سوي جنوب مي
. اين بلورهاي زيبا شبيه به گلبرگ هستند. ريزد رود هوروبوتسو و سرانجام به دريا مي

  .آيد ي زيبايي از آن بدست ميخوشحالم كه هنوز در ژاپن رودي وجود دارد كه چنين بلورها
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  گوشيكينوما، استان فوكوشيما

اين نام را به خاطر ظاهر آبي كه در مردابهاي ابتداي فالت بانداي وجود دارد به آن 
تصور . آيد سطح آب در آنجا به پنج رنگ مختلف از جمله قرمز، آبي و سبز درمي. اند داده
در فصل بهار .  رسوبهاي كف مرداب و نور خورشيد باشدرود اين تغيير رنگ به علت تاثير مي

  .درخشند گردند بلورهاي آن مي كه برفها ذوب مي
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  رود شينانو، استان نيگاتا

 در اينجا سه تصوير از آب ابتدا، ميانه و .گذرد اين رود از استانهاي نيگاتا و نيگانو مي
يدا است كه به تدريج كه آب به مناطق از شكل بلورها پ. انتهاي مسير آن آورده شده است

  .شود گردد آلوده مي شهري وارد مي
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  رود سوميدا، توكيو

زنند و مردم را    شكوفه مياند  شده كاشتههاي رود سوميدا  درختان گيالسي كه در كناره
. گذرد بدين شكل است بلور آبي كه از زير درختان گيالس مي. نمايند به سوي خود جلب مي

چون هر چه باشد . توان چنين اظهار نظري كرد انگيز نيست؟ البته به سختي مي يا كمي غمآ
  . سال پيش خيلي زيباتر گشته است20-30نسبت به قاعدتاً 
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  رود فوجي، استان شيزو اوكا

ولي . آيد شهر بزرگي در ميانة مسير رود فوجي وجود دارد و آن منطقه به نظر آلوده مي
اند به خاطر تاثير پااليش حاصل از ماهيها و صدفها  از آب مصب ايجاد شدهبلورهايي كه 
  .ظاهر بلورها نشان از آن دارد كه تصميم دارند به درياي زيبا بپيوندند. شفاف هستند
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  رود آدو، استان شيگا

رود، از شهر تاكاشيما كه مركز توليد كيوسن يا  ميرود آدو از كوه هيرا به سوي شمال 
   .ديزر درياچة بيواكو ميبه و گذرد   دستي ژاپني است ميصنايع

رود  وقتي اين. اند  شكل صنايع دستي سنتي ژاپن را به خود گرفتهي آنبلورهاي زيبا
  آيند؟ مي ريزد بلورها به چه شكلي در ميبه درياچة بيواكو 
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  ، استان شيگا)قسمت جنوبي(درياچة بيواكو 

متاسفانه آب درياچة . پن و منبع تامين آب ناحية كينكيبزرگترين درياچه در مركز ژا
 هر سال بدتر آندهند كه وضعيت آلودگي آب   عكسها نشان مي.بيواكو اين گونه است

از مصرف زيادي به عمل آمده تا اين مسئله عليرغم اين كه در استان شيگا تالشهاي . شود مي
  .بينيد صويري تاثرانگيز از بلور آب را ميت.  اتفاق افتاده استجلوگيري شودهاي صنعتي  شوينده
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  رود يودو، استان اوزاكا

رود و پس از تغذية تمامي دشت كينكي به خليج اوزاكا  رود يودو به سوي جنوب مي
گذرد و در مسيرش همه چيز را بايد  اين رود از اغلب شهرهاي مهم ناحية كانساي مي. ريزد مي

  .برد  ناشي از تجمع آلودگيها و تماس با انسانها رنج ميحتماً از بار زياد. پاك نمايد
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  )ميانة مسير(رود شيمانتو، استان كوچي 

ويژگي . رود شيمانتو به عنوان آخرين جريان آب پاك در ژاپن شناخته شده است
ضلعي مركزي  خارجي ششدر سمت . ها پديدار است خاص بلورهاي زيباي آن در شاخه

اين بلور زيبا . زند از لبة آن هم شاخة كوچكي بيرون ميشود و  يجاد ميلعي اض اي شش شاخه
توان روح شهرنشيناني را كه در كنار آن  از ساختار آن مي. از آب ميانة مسير گرفته شده است

  .كنند احساس نمود زندگي مي
  
  
  



 

 45

  يخچال طبيعي
  هاي يخي روياي بلور يخچال طبيعي و اليه

روي :  به دو دسته تقسيم نمودلحاظ محل قرارگيريتوان از  مييخهاي طبيعي را 
ها، رودها و  يخچالهاي طبيعي بر روي خشكي و در نواحي غير از درياچه. و روي درياخشكي 

يخچال طبيعي از انباشته شدن برفهايي كه در مدتهاي طوالني . اند زده واقع شده خاكهاي يخ
يخها در دامنة كوه هستند و به شكل رودخانه خصوصاً به آن مواردي كه . آيد اند پديد مي باريده

  . گويند رسند يخچال مي به نظر مي
. كنند ايجاد ميگردند و يخچال  در زمستان برفها به سرعت بر روي هم انباشته مي

. رسد زمستان، قبل از آن كه دما آن قدر افزايش يابد كه يخها ذوب شوند، دوباره فرا مي
در . شود تبديل مييكپارچه  ظرف چند سال يخچال به يخ معموالً با تكرار اين چرخه در

. بارد به زماني بيش از صد سال براي تشكيل يخچال نياز است مناطقي كه برف كمتر مي
كوهستاني،  فالتي، هايمثل يخچال. شناسند  مي آنهايخچالها را با ذكر موقعيت جغرافيايي

  .اي معلق و كوهپايهاي،  دره
 .شناسي هستند هاي زمين هاي يخي همچون اليه داراي اليه. ديخچالها هم تاريخ دارن

تحقيق نيز ها بردارم و بر روي اين بلورهاي باستاني  هايي از اين اليه در نظر دارم روزي نمونه
  .كنم

 و از شرايط ايم  از سطح يخچالها گرفتهاند شدهكه در اين فصل نشان داده را بلورهايي 
  .اند محيطي تاثير پذيرفته
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  يخ قطب شمال

تخمين زده . اين بلور يخ را يكي از اعضاء گروه اكتشافي قطب شمال با خود آورد
بلور بسيار منظم است و الگويي براي .  سال باشد370000شود كه عمر آن در حدود  مي

ها  ولي زيبايي آن در حد بلورهايي كه از آبهاي چشمه. آيد تشكيل بلور كامل به حساب مي
اين بدين معني است كه آبهاي طبيعي در زمان حاضر به اندازة بعضي زمانهاي . ايم نيست ديده

  .اين هم خودش موجب خشنودي است. گذشته آلوده نيستند
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  يخچال كلمبيا، كانادا

اين بلور از لبة يخچال گرفته . يخچالهاي متعددي در كوههاي راكي كانادا وجود دارند
كه در ميان توان از حفرة بزرگي  اي را مي چه نكته. كمي داردضلعي مستح شده و شكل شش

  بلور واقع شده دريافت؟
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  يخچال كوه كوك، زالند نو

. اي در جنوب غربي اقيانوس آرام و جنوب شرقي استراليا است زالند نو كشوري جزيره
آتشفشاني در بخش مركزي جزيرة شمالي . از دو جزيرة شمالي و جنوبي تشكيل يافته است

در جزيرة جنوبي كوههايي وجود دارند . برد وجود دارد كه هنوز هم در شرايط خوبي به سر مي
ه يكي از آنها كوه كوك است كه ب.  متر نيز افزونتر است3000كه ارتفاع قلل بعضي از آنها از 

 اين عكس از بلور در حال ذوب همان يخچال . هم داردبلندي كوه فوجي است و يخچال
  .ه شده استگرفت
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  آب باران
  آب باراني كه در چرخه است

به . بارد اله مقدار مشخصي باران بر قسمتي از زمين ميسهمه . بارد باران از بهشت مي
ريزي كنند، محصوالتي بكارند، آب بياشامند  توانند برنامه خاطر همين ثبات است كه انسانها مي
آب روي زمين . ب كافي دسترسي داشته باشندبه آنيز و آن را پمپ نمايند و درختان كوهها 

گردد و با اين فرآيند طبيعي  مي رود و به صورت باران باز پس از تبخير به سوي آسمان مي
  .شود پاك مي

آموزيم اين است كه هيچ روش مكانيكي تصفية آب به  آن چه كه از تصاوير بلورها مي
  .اندازة شيوة طبيعي آن كارايي ندارد

بلوري را . ها، مردابها و رودها است ها، درياچه لي آبهاي تازه نظير چشمهباران منبع اص
هايي كه بر سطح زمين جاري  آب چشمه. بينيد از آب چشمه تهيه نموديم كه در صفحة بعد مي

هاي طبيعي خاك و  شوند وقتي چند صد سال پيش به شكل باران فرو ريخته از صافي مي
 "زمان مناسب" و "جاي مناسب" و در گشتهشمه سپس وارد رگهاي چ. سنگ گذشته است

  . آورده استسر بر 
هايي از  ؟ نمونههستندبلورهاي اين آب باراني كه منشا آب چشمه است به چه شكلي 

  . آب باران گرفتيم و عكسهايي از آنها تهيه نموديم
چه . محيطي رسيده است اخيراً گزارشهايي مبني بر آسيبهاي ناشي از مسائل زيست

بارد با آن چه كه در نواحي روستايي بر  ي ميان بلور آب باراني كه بر مناطق شهري ميفرق
تفاوت دارند؟  بارند با هم آيا بارانهايي كه بر شمال و جنوب ميآيد وجود دارد؟  زمين فرود مي

  كند؟ بارد تغيير مي آيا باراني كه در فصول مختلف بر يك نقطة خاص مي
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  يدوئي چو، هوكا بي
ن نقطة بلورهاي آب باراني كه بر اي. ئي چو در مركز هوكايده واقع شده است بي

رسد به خاطر نازك شدن الية ازون و بارانهاي  به نظر مي.  اند انگيز بارد غم روستايي مي
  .اسيدي آسيبهايي به هوكايدو رسيده باشد
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  شهر سنداي، استان مياگي
آب باران شهر سنداي گاهي 

كرد و گاهي هم  ايجاد ميرهاي زيبايي بلو
همچنين تغييرات زيادي . شد شكل مي بي

علت آن . هم در فصول مختلف وجود داشت
ولي بايد در نظر داشته . مشخص نيست

باشيم كه آب باران خيلي لطيف است و 
از شرايط جوي تاثير هر زمان ممكن است 

  .پذيرد
  
  

  شهر كانازاوا، استان ايشيكاوا
سرارآميزي از باراني كه بلورهاي ا

بارد بدست  بر شهر باستاني كانازاوا مي
بلور كامل نيست ولي ساختار اين . آورديم
مناطق صنعتي . ضلعي آن پيدا است شش

بزرگ در ساحل درياي ژاپن كمتر از 
ساحل اقيانوس آرام وجود دارند و لذا 
ميزان آلودگي هوا در اين مناطق كمتر 

هم ن علت كنيم به همي فكر مي. است
بايد بتوانيم بلورهاي بهتري از كه شده 

آبهاي ساحل درياي ژاپن در مقايسه با 
  .آبهاي ساحل اقيانوس آرام بدست آوريم
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  شهر توكوروزاوا، استان سايتاما

ساختار بلورها آن ) 1998ژوئن (در ابتداي عكسبرداري از آب بارانهاي شهر توكوروزاوا 
ولي همان طور كه در شكل .  انتشار تصاوير آنها خودداري كرديمقدر در هم ريخته بود كه از

اي نداريم جز اين كه باور نماييم مردم  چاره. اند تر شده بلورها شفافاخيراً بينيد  سمت راست مي
اند و در نتيجه بلورهاي زيبايي  محيطي خود آگاه گشته  مشكالت زيستشهر توكوروزاوا از
  !اوا، ادامه دهيدمردم توكوروز. حاصل آمده است
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  آساكوسا باشي، تايتو كو، توكيو

د تهيه يبار موفق شديم بلورهايي از باراني كه بر منطقة آساكوسا در مركز توكيو مي
ولي باز هم ل و زيبا از اين آب كار سختي بود شك يافتن بلورهاي خوشهر چند كه . نماييم
خصوصاً اگر آن را با آب اين نكته، . مشاهده كردتوان قدرت پااليش طبيعي آب باران را  مي
  .گردد مشخص مي ،كشي مقايسه نماييم لوله
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  شهر فوجي ساوا، استان كاناگاوا

فوجي ساوا شهري تاريخي است كه در مقابل انوشيما واقع شده و از لحاظ مسكوني 
. آن آسان و راحت استانداز زيبايي دارد و زندگي در  چشم. آيد منطقة آبرومندي به حساب مي

  .ضلعي نشان نداد ولي به دليل بارانهاي اسيدي بلور آن ذوب شد و هيچ اثري از شش
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  ، استان آيچيشهر اوكازاكي

شهر اوكازاكي در مجاورت شهر ناگويا قرار دارد و ما نتوانستيم هيچ بلور كاملي در آب 
 ولي .نموديم كه نزديك بود شكل بگيرنديك بار بلورهايي را مشاهده . باران اين شهر بيابيم

وقتي به اين بلورها . تشكيل بلور بودندعوامل از قويتر ظاهراً عوامل ممانعت كننده 
  .مثل اين كه خود آب هم ناراحت است. كرديم نگريستيم احساس آشفتگي مي مي
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  نيشي كو، شهر اوزاكا

اكا تهيه كرده بودند زيباترين تصوير از نمونه آب باراني كه كاركنان دفتر ما در شهر اوز
توان ارادة آن را براي   ولي مي.اختاللي در بلور وجود دارد و كامل نشده است. بلور بدست آمد

  .تبلور مشاهده نمود
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  شهر فوكوياما، استان هيروشيما

 پس از خرابيهاي ناشي از .شهر فوكوياما بر ساحل درياي سوتو واقع شده است
ضلعي را  توانيم بقاياي ساختار شش مي.  جنگ جهاني دوم مورد بازسازي قرار گرفتايهبمباران
 از عكس پيدا است .تالل شده و يا ترك خورده استولي بخش اعظم ساختار دچار اخ. ببينيم

  .نماييم  رشد يابد و ما هم از تالشهاي آن پشتيباني مي"كوشد  به سختي مي"كه 
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  اوكاهاكاتا كو، شهر فوكو 

اين بلور از نمونة آب باران شهر 
باشد،  ، كه بزرگترين شهر كيوشو ميكوهاكاتا

ولي اين بلور هم نتوانسته از . ساخته شده است
. آسيبهاي ناشي از باران اسيدي در امان بماند

با وجود اين كه شكل بلور تا حدي مختل گشته 
آيد و بلورهاي  ضلعي مي است ولي به نظر شش

قصد دارد اين بلور . اند  دو نيم شده بهشفافتر آن
  .از ساكنان شهر چه سوالي بپرسد

  
  
  

شهر كاگوشيما، استان 
  كاگوشيما

در اين تصوير شكلي اسرارآميز را 
كه در بلوري شفاف قرار گرفته و 

ضلعي  هاي آن از رئوس شش شاخه
به اين يكي، در . بينيم اند مي گسترش يافته

، اميدوار مقايسه با بلورهاي ساير شهرها
ولي اين سوال براي ما مطرح . هستيم

است كه خاكسترهاي آتشفشان 
ساكوراجيما چه تاثيري بر باران محيط 

  اطراف دارند؟
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  داستان آب هميشه در تغيير: فصل دو
  

  دهد؟ آيا آب به صداها گوش مي
 سعي. پيراشكي ما موسيقي گوش كرده است": بينيم اخيراً تبليغاتي نظير اين را مي

  ". بهبود ببخشيمسكي به هنگام پختايم طعم ماليم آن را با پخش موسيقي چايكوف كرده
همچنين اخيراً روش درمان . بندند مردم هم از روي كنجكاوي براي خريد آن صف مي

باشد، معرفي شده  ترين رشته مي شود علمي با موسيقي نيز به موسسات پزشكي، كه گفته مي
  .است

گويند گياهان نيز داراي شعور هستند در حال كسب   كه ميهايي هم بعالوه نظريه
بر اساس آن نظريات اگر به هنگام رشد يك گياه به آن جمالتي همچون . مقبوليت هستند

رشد آن بوضوح تحت تاثير قرار  بگوييم "برو پژمرده شو" و يا "لطفاً رشد كن و سالم بمان"
  .گيرد مي

قاعدتاً آبي كه در غذاها و گياهان وجود دارد به . اين نظريات ما را به فكر فرو بردند
  . دهد موسيقي و كلمات گوش مي

چون آبي كه در بدن . گردند سپارند شاد و تشجيع مي مردم وقتي به موسيقي گوش مي
شوند و بر  ارتعاشات موسيقي و كلمات از طريق هوا به آب منتقل مي. يابد آنها است تغيير مي

 اتهمچنين موسيقي خوب و كلمات مهربانانه اثر. ارندذگ تاثير ميآن بيش از هر چيز ديگري 
آيا راهي براي نشان دادن اين نظريه وجود دارد؟ گرفتن تصوير از بلور . مثبتي بر آب دارند

  .راهي عالي براي مشاهدة تاثير موسيقي و كلمات بر آب است
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  نواختن موسيقي براي آب
  چگونه براي آب موسيقي بنوازيم؟

اي  ها است و ساختار بلوري ساده  مقطر را، به دليل اين كه داراي كمترين ناخالصيآب
ولي اخيراً متوجه شديم كه بعضي . دارد، به عنوان آب مرجع در آزمايشهايمان انتخاب نموديم

در اينجا فقط . اند آبهاي مقطر به از دست دادن توان ايجاد بلور با ساختار كامل تمايل يافته
ابتدا از آب مقطر مرجع . اند بينيد كه شروع به ساختن ساختارهاي كامل نموده را ميبلورهايي 

 نشان داده شده فوقمطابق آن چه كه در شكل (عكس گرفتيم و پس از پخش موسيقي 
هترين شيوة پخش موسيقي براي ب. آن را متبلور كرده و مجدداً از آن عكس گرفتيم) است

نوع موسيقي پخش كنيم؟ براي چه مدتي؟ شدت صدا  بهينه چيست؟ چه نتايج به رسيدن
مجبور شديم زمان زيادي را صرف طرحريزي چقدر باشد؟ ندگو از بلور چقدر باشد؟ فاصلة بل

  :جزئيات آزمايشهايمان نماييم و با حدس و خطا به روش زير دست پيدا كرديم
آب مقطر را در بين دو بلندگو قرار دهيد و يك قطعة كامل موسيقي را با شدت صداي 

ت ماليمي باضربا سرانگشتان به قسمت پايين بطري حاوي آب مقطر . معمولي پخش نماييد
 سرانگشتانروز بعد هم قبل از شروع انجماد با . بزنيد و يك شب آن را به حال خود بگذاريد

  .  سپس از بلورها عكس بگيريد.بطري بزنيدضرباتي به 
كنيم كه بهترين  ولي فكر مي. دانيم كه آيا اين بهترين شيوة ممكن است يا خير نمي

همچنين بايد توجه داشت كه ضربه زدن بر . ايم روشي باشد كه تاكنون به آن دست يافته
يم سرعت  چرا كه در مواقعي كه اين كار را انجام نداد.بطري از اهميت خاصي برخوردار است

د كه نگرد رسد با ضربه زدن اطالعاتي به آب منتقل مي به نظر مي. تبلور كاهش پيدا نمود
به هر حال تصاوير بلورهايي را كه با اين روش دشوار . شوند موجب فعال گشتن بلورها مي
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از آن جايي كه هيچ بلوري شبيه بلور ديگر نيست، هر بار كه . نماييد ايم مشاهده مي تهيه كرده
درپي آزمايش با موسيقي به اين فكر افتاديم . عكس گرفتيم شكل بلوري متفاوتي بدست آمد

 شباهتهايي را زيرتصاوير . العمل آب در برابر كلمات را هم مورد بررسي قرار دهيم كه عكس
بعالوه خود را ملزم ساختيم تاثير شعور . دهد كه بين صد نمونة تصادفي وجود دارد نشان مي

گذاريم كه  كرديم كه انگار پا در جنگلي مي احساس مي. وي آب را نيز بررسي كنيمانسان بر ر
  .قبالً هرگز كسي به آنجا نرفته است

  
  تشابه تصاوير بلورها

  تصاوير صد بلور مختلف شبيه به هم هستند

  ) عكسبرداري شده است1994در حوالي ماه نوامبر سال (آب مقطر 
  

  
  ) عكسبرداري شده است1994 سال در ماه مارس( تصاوير آب مقطر 
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 ديديد پس از اين كه در معرض موسيقي قرار گرفت قبلدر صفحة نمونه آبي را كه 
 را كه به صورت تصادفي از ميان صد بلورهاييمزبور تصاوير . اشكال زيبايي از خود نشان داد
  .دهند اند نشان مي نمونه آب مقطر انتخاب گشته

  

  
  )1996حوالي ماه مارس سال (خش موسيقي بلورهاي آب مقطر پس از پ

  
شوند كه در معرض نوعي موسيقي شفابخش به  تصاوير فوق مربوط به بلورهايي مي

در . دانند بخشي براي بدن مي اين موسيقي را داراي خاصيت آرامش. اند  قرار گرفته"هادو"نام 
يد، معتقد هستيم كه نماي ولي، همان طور كه مشاهده مي. كرد هر طرف شكل بلورها تغيير مي
  .شباهتهايي ميان آنها وجود دارد
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   بتهوون"پاستورال"

هاي بتهوون است و درخشان، سرزنده و  اين قطعه يكي از مشهرترين سمفوني
  .دارددهد كه موسيقي خوب تاثير مثبتي بر آب  اين بلور زيبا نشان مي. باشد بخش مي لذت
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   در جي مينور40ارة موتزارت، سمفوني شم

نواز است و بيش از ساير آثار موتزارت به دنبال زيبايي  نگي روحاين سمفوني آه
قلب ماند و  ظر خيلي شبيه شكرانة زيبايي است مييك انديشة ژرف كه به نبه . باشد مي

 اين بلور آن قدر زيبا و دلپذير است كه گويي از احساسات. بخشد شنوندگان را به آرامي شفا مي
  .گويد اش سخن مي سازنده
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  "هوا براي رشتة جي"باخ 

هاي بلور  شاخه. رسد كه بلور با اين قطعة زيباي ويولون مسحور شده است به نظر مي
  .رقصد كنيم كه بلور شادمانه مي با ديدن اين عكس احساس مي. اند آزادانه گسترش يافته
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  "وارياسيونهاي گلدبرگ"باخ 

دانسته اين موسيقي را براي  باخ كه خود را مديون آقاي گلدبرگ ميشود  گفته مي
بينيد كه هر  اگر آن را با بلورهاي آب مقطر مقايسه نماييد مي. قدرداني از او ساخته است

  .  شروع شده استيضلعي ديگر ضلعي از راس شش شش
اد رشد توانستيم دربارة حس قدرداني كه در اين قطعه وارد گشته و توانايي ايج مي
  .بافي كنيم مثبت فلسفه
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  "آهنگ خداحافظي"شوپن 

هرگز به . آورد به ياد ميآن را اين قطعة پيانو آن قدر مشهور است كه هر كه بشنود 
آيا به اين دليل چنين شكلي به . اندازة هنگامي كه اين بلور را بدست آوردم متعجب نشده بودم

پذيرفته است؟ بلور اصلي تقريباً به صورت كامل به  تاثير "آهنگ خداحافظي"خود گرفته كه از 
توجه داشته باشيد كه قدرت .  تقسيم گشته است"اند جدا افتاده"قطعات ريزي كه از هم 

  .بزرگنمايي ميكروسكوپ به اندازة ساير عكسها بوده است
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  "هادو"موسيقي شفابخش 

هاي  از ساخته (دي موسيقي شفابخش اين تصوير بلوري است كه در معرض يك سي
شود در ساخت اين  گفته مي.  كه در اياالت متحده پر شده قرار گرفته است)آلن روبيك

گردد  آوري خاصي كه باعث آسودگي از درد و افزايش قواي ايمني بدن مي موسيقي از فن
تصوير حاصل زيبا است و به . اند هاي بلور بيرون زده و دراز گشته شاخه. استفاده شده است

گزارشهاي فراواني از شنوندگان اين موسيقي به دستمان رسيده . چ مغذي شبيه استيك قار
  .كه حاكي از تاثيرات فيزيولوژيكي آن بوده است
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  سوتراي تبتي
 پديد "هفت سال در تبت"بينيد پس از گوش دادن به موسيقي فيلم  بلوري كه مي

توانيم آن شعور  اكنون مي. مموفق شديم عكسي از يك بلور زيبا و مستحكم بگيري. آمده است
گويد و آنچنان انرژي مثبت و  دارد سوترا با روح انسان سخن مي باستاني را، كه اظهار مي

  . مورد تاييد قرار دهيم،بخشد پرقدرتي دارد كه احساسات مردمان را شفا مي
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  "آريران"اي  ترانة محلي كره

اند در حين عبور از  است كه مجبور شدهاي راجع به دو دلباخته  اين ترانة محلي كره
شكسته  آيا چهرة اين بلور تا حدي دردناك، غمگين و دل. كوههاي آريران از هم جدا شوند

  نيست؟
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  آهنگ رقص محلي كوواچي

بلور . رسد  سال مي800آهنگ رقص محلي كه سابقة آن در ناحية كوواچي به بيش از 
فكر اين كار از آقاي كاواچيا كيكوسوئيمارو بود و تصنيف . را در معرض اين آهنگ قرار داديم

  . را هم خود ايشان خواند
از سوي مردم خوانده شده و شايد به صدها سال است كه اين موسيقي گرامي داشته و 

  .همين دليل داراي قدرت شفابخشي گشته است
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  مثل يك رود جاري

مثل يك " شفابخش مقايسه نماييم؟ آيا موافقيد موسيقي مردمي را با انواع كالسيك و
آمده   را ميسورا هيباري خوانده كه در دورة شووا خوانندة مشهوري به حساب مي"رود جاري

. ماند وقتي اين قطعة ابدي و زيبا خوانده شود ترديدي دربارة انرژي مثبت آن باقي نمي. است
  .سازد  را منعكس ميبلوري كه بدست آمده به نحوي تقارن دارد كه حس دلتنگي شنوندگان
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  آهنگ محلي منطقة سلتيك، اسكاتلند

از سمفوني . اين ترانه را انيا كه در ژاپن و ديگر نقاط جهان شهرت دارد خوانده است
هر . گويند تاثير شفابخشي آن شبيه به ريلكسيشن است استفاده نموديم شماره يك گاال كه مي

  . يگانة خود را دارديك از قطعات موسيقي او دنياي اسرارآميز و
  .دهد تصوير بلوري نازك، لطيف و زيبا را نشان مي
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  10اثر الويس پريسلي "مهمانسراي دل شكستن"

  :وقتي آب را در معرض اين ترانه قرار داديم سه نوع بلور بدست آورديم
دو قسمت جدا شده را نمايش مياني تصوير . دهد تصوير اول قلبي شكسته را نشان مي

خواهند به هم بپيوندند و سومي قلبي را كه جديداً تشكيل يافته و بر دورة  ميگويي هد كه د مي
  انديشيد كه اين طرز فكر خيلي احساساتي است؟ آيا مي. دهد دشواريها غلبه پيدا كرده نشان مي

  

                                                 
10 Heartbreak hotel by Elvis Presley 
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 11موسيقي هِوي متال

نابراين ب. خواهد دنيا را تقبيح نمايد اين موسيقي سرشار از خشم است و گويي مي
ضلعي اوليه كه به خوبي هم شكل گرفته بوده خرد شده و به قطعات كاملي تبديل  ساختار شش
. العمل منفي در برابر اين موسيقي داشته است رسد آب عكس به نظر مي. گشته است

البته . گوييم موسيقي هوي متال بد است، بلكه بايد مشكلي در اشعار آن وجود داشته باشد نمي
  .ك مثال استاين فقط ي
  
  

                                                 
11 Heavy metal 
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  يك موسيقي پاپ ژاپني

اين ترانه بوسيلة گروهي كه در ژاپن بسيار مشهور هستند و كارهايشان در ردة 
 ضلعيِ نگريم ساختار شش ولي وقتي به بلور مي. گيرند خوانده شده است ها قرار مي پرفروش

  .بينيم شكسته و اشكال مكعبي و غير جذابي را در آن مي
هاي پرفروش هميشه بلورهاي   اين آورديم كه نشان دهيم موسيقياين مثال را براي

  .كنند اي ايجاد نمي شكل گرفته
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  ." تو احمقي" يا "از تو متشكرم": اگر هر روز به برنج بگوييم

يكي از ) 91 صفحة(بر آب در جريان ايراد يك سخنراني دربارة آزمايش اثر كلمات 
 را وي تجربة جالبي داشت كه آن. ر قرار گرفته استحاضران اظهار داشت كه خيلي تحت تاثي

سپس هر روز به . اي يكسان گذاشته بود را در دو ظرف شيشهجوشيده مقداري . برايم شرح داد
اين كار را تا يك ماه ادامه . "تو احمقي" و به ديگري گفته بود "از تو متشكرم"يكي گفته بود 

آن . از مدرسه همين كار را انجام داده بودنددو كودك دبستاني نيز هر روز پس . داده بود
برنجي كه عبارات تشكر را شنيده بود پس از يك ماه دم كشيد و بوي خوشي هم از آن به 

گفتند بوي  مي.  سياه و فاسد شده بود"تو احمقي"ديگري كه به آن گفته بودند . رسيد مشام 
  . گند آن غير قابل توصيف بود

امكان و ك موسسه تحقيقاتي رسمي صورت نگرفته بود البته اين آزمايش از سوي ي
ولي افراد ديگري نيز همين كار را . دارد كه نتايج آن به شكلي تصادفي بدست آمده باشند

در اينجا نه فقط آب بلكه ميكروبها نيز دست اندر . ندا هند و به نتايج مشابهي رسيدا هانجام داد
كنند و  ر شود بيشتر فعاليت مياگر از آنها تشك. دما هستنميكروبها هم درست مثل . كار هستند

  .دهند ارزشي انجام مي اگر مورد سوء رفتار قرار گيرند كارهاي بي
، به دو دستة مفيد و غير مفيد "تو احمقي" و "از تو متشكرم"ظاهراً ميكروبها، با گفتن 

  .تقسيم شده بودند
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  نشان دادن كلمات به آب

  كند؟ كلمات تغيير ميآيا آب پس از مشاهدة 
العملهاي مختلفي، كه حتي  بلورهاي آب وقتي در معرض موسيقي قرار گرفتند عكس

پرسش بعدي كه پيش روي ما قرار داشت . ، از خود نشان دادندكرديم نميتصورشان را هم 
اين بود كه آب با ديدن يا شنيدن كلمات چه رفتاري خواهد داشت؟ مثالً همان طور كه 

تو "و يا اين كه به شكلي ماليم بگوييد  "تو احمقي" با خشم بگوييد و نيدزب فرياد گرادانيد  مي
  .  فرق زيادي وجود دارد"آدم احمقي هستي

هايمان بيازماييم و به عبارت ديگر با آب  لذا تصميم گرفتيم تاثير زبان را هم بر نمونه
تي را به آب فقط كلما نيم ونوشته استفاده نك به اين نتيجه رسيديم كه از دست. حرف بزنيم

بينم كه شايد  كنم مي اآلن كه فكرش را مي. افزار نوشته شده باشند  نرمنشان دهيم كه توسط
ولي به هر حال گروه ما تصميم خود . اند افكار آن روز ما كمي از عقل سليم فاصله گرفته بوده

  . شكل گرفتدين را ب
اين همان آبي بود كه در آزمايش با . از آب مقطر به عنوان مرجع استفاده نموديم

اي  نمونه را به دو قسمت كرديم و هر يك را در بطري شيشه. موسيقي بكار برده بوديم
 و "متشكرم"سپس دو برچسب كاغذي كه روي يكي از آنها نوشته بود . اي ريختيم جداگانه

ال خود يك شب آنها را به ح.  بر روي بطريها زديم"تواحمقي"روي ديگري نوشته بود 
  .  گرفتيمنموده و از بلورهاي تشكيل شده عكسروز بعد آنها را منجمد . گذاشتيم
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بايد بيفزايم كه . اي با هم دارند متوجه شديم كه دو نمونه آب تفاوتهاي قابل مالحظه
همچنين .  انجام داديمدهيمببه آزمايشگران اطالعي در اين باره اين آزمايش را بدون اين كه 

  .ولي باز هم به نتيجة مشابهي رسيديم. راد آزمايشگر را تغيير داديميك بار هم اف

  
                        متشكرم به زبان ژاپني
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  متشكرم                                                  متشكرم به زبان هانگول

  
  متشكرم

تو "به شيوة آزمايش  را "متشكرم"در اين آزمايش از آب مقطر استفاده كرديم و كلمة 
  .بلوري بسيار زيبا و كامالً متقارن بدست آمد.  نوشتيم"احمقي

 )67صفحة ( "وارياسيون گلدبرگ" كه از شنيدن ماند ميبلوري همان شكل آن به 
كلمة .  را براي قدرداني ساخته بود"وارياسيون گلدبرگ"باخ موسيقي . حاصل گشته است

اي و انگليسي  ولي در زبانهاي كره. ي مشتق شده است در زبان ژاپني از قدردان"متشكرم"
  .ريشة ديگري دارد
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  تو احمقي

.  يك شب بر روي بطري آن چسبيده بود"تو احمقي"اين همان آبي است كه عبارت 
 در) 76صفحة . ( بوداين بلور شبيه هماني است كه در معرض موسيقي هوي متال قرار گرفته 

دليل   وجود داشت و لذا شايد تشابه آنها بي"تو احمقي" كالم آن موسيقي چيزي شبيه به
ظاهراً .  به زبان انگليسي را بر روي بطري ديگري گذاشتيم"تو احمقي"برچسب نوشتة . نباشد

  .ريشة لغات در دو زبان متفاوت از هم هستند چون به نتيجة مشابهي نرسيديم
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  .كشمت مي. زني حالم را به هم مي
وقتي آب را در معرض اين . برند كه جوانهاي امروز زياد بكار مياينها كلماتي هستند 

بلور آن داراي اختالل، در خود فرو . زديم كلمات قرار داديم به همان زشتي بود كه حدس مي
 چنين "كشمت مي" و "زني حالم را به هم مي"واقعًا فقط مشاهدة عبارات . رفته و متالشي بود
كنيم كه كلمات موجب چنين اثراتي  دنيايي زندگي ميهمين كه در . تاثيري گذاشته بود

  .بهتر است كاري در مورد خودمان بكنيم. شوند باعث خوشوقتي است مي
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  عشق و قدرداني
ي دبا وجود اين كه عكسهاي متعد. گيرد شعور مردم عشق و قدرداني را هم در بر مي

ن تصويري است كه موفق به تهية آن بينيد همان اولي از اين نمونه آب گرفتيم ولي آن چه مي
  . شديم

آب اطراف و درون ما تنها با . واقعاً در اين دنيا چيزي مهمتر از عشق و قدرداني نيست
اين . قصد داريم اين مسئله را در زندگي روزمره بكار بريم. يابد بيان عشق و قدرداني تغيير مي

  طور نيست؟
  . تصادف خوشايندي بود"متشكرم"شباهت زياد بلورصفحة بعد به كلمة 
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  عشق و قدرداني
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  روح
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                    روح                    شيطان                                           
  

  انط شي–روح 
را كه به معني بيان است برداريم تبديل ] در خط ژاپني[اگر سمت چپ نشانة شيطان 

در شكل فوق . گردند مردم اگر نظر خود رابيان ننمايند مبدل به شيطان مي. شود به روح مي
اين دو تصوير چه تاثيري . بلور آب كلمة روح را شناخته و به ما انسانها چنين پيامي داده است

  بايد بر ما بگذارند؟ آيا مشاهدة شكل قلب در وسط تصوير نوعي غلو است؟
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   فرشته   
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                فرشته    شيطان                                                        
  

   شيطان–فرشته 
  كنيد؟ شما چه فكري مي
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            لطفاً اين كار را بكن
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  اين كار را بكن

  
   اين كار را بكن–لطفاً اين كار را بكن 

لطفاً اين كار را (و تشويق به انجام كاري ) اين كار را بكن(استيم ببينيم كالم امري خو
هر روز بدون اين كه به آنها اينها كلماتي هستند كه .  يا خيرنمايد فرقي ايجاد مي) بكن

انگارانه آنها را مورد سوء  ولي نبايد با بكارگيري سهل. دهيم بيانديشيم مورد استفاده قرار مي
گذارد در چنين جايي نيز  اين كه دريابيم كالمي كه بر كسي اثر بدي مي. ده قرار دهيماستفا

  .انگيز است دهد شگفت خود را نشان مي
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  زيبا
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  زشت

  
  زشت –زيبا 

لمة ي زيبا و آبي را كه در معرض كيآبي را كه در معرض كلمة زيبا قرار داديم بلورها
كرديم  اين تصاوير بيش از آن چه كه تصور مي. ي زشت ايجاد كردنديزشت قرار داديم بلورها

  .ها و كلمات چه اثرات مهمي بر بلورهاي آب دارند دهند كه نوشته نشان مي
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  نشان دادن اسم افراد به آب

  همراه با حس قدرداني
لت اين كه تصميم گرفتم ع. زده شد گروه عكاسي وقتي چنين پيشنهادي را شنيد بهت

  .آيد آب را در معرض اسامي افراد قرار دهم وقايعي است كه شرح مختصري از آنها در پي مي
 از كارهاي ما خبردار شد دو فرزند و سه ، كه مدير شركتي بود، از اين كه آقاي امبعد
به بهبودي پس از آن روابط خانوادگي آنها كه چندان خوب نبود رو. ما گشتندبلغ كارمندش م 

  . به همين دليل او به همكاري در تحقيقات من راغب شد. گزارد
لذا تصميم گرفتم به عنوان هديه . دانستم محبت او را چگونه جبران كنم تا مدتي نمي

 را بنويسم و سپس از " آقاي اممحبت"چند نمونه آب بردارم و روي برچسب آنها عبارت 
و همة صد بيش از آن بود كه انتظار داشتم اتفاق افتاد ولي آن چه . بلورهاي آنها عكس بگيرم

آن قدر تحت تاثير قرار گرفتم كه عكسها را در قاب . نمونه تبديل به بلورهاي زيبايي گشتند
از آن پس نام .  خوشحال شدچقدرالزم به توضيح نيست كه او . گذاشتم و به او تقديم كردم

نمودند و كساني كه به ذهنم خطور  ميمردگان، افرادي كه مرا براي سخنراني دعوت 
  . كردند را هم روي برچسبها نوشتم مي

 وبعضي از مردگان هم معلوم نيست كه آيا آورم شخصيت ديني به حساب نميخودم را 
  .اند  افسانه بودهفقطاند و يا  واقعاً روزي زنده بوده

  



 

 95

  
  دگوچي اونيسابورو
 براي مطالعه بر اي هزدواج نمود و موسسبا دختر دگوچي نائو ا. در كيوتو به دنيا آمد

  .روي عقايد مذهبي جديد ايجاد نمود
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  آماتراسو اوميكامي

كرديم  بيني مي همان طور كه پيش. آماتراسو اوميكامي مهمترين خداي ژاپني است
  . بلور زيبايي پديد آمد

نتو وجود هاي كاغذي است كه در معابد شي هاي بلور شبيه به رشته هر يك از شاخه
مركز بلور همان طور كه در آيين . گيرند دارد و براي كارهاي مقدس مورد استفاده قرار مي

كمي نور كنم از مركز آن  احساس مي. نامند شبيه به آينة الهي است شينتو آن را روح خدا مي
 ثانيه پس از شكل اول 10شكلي كه در وسط تصوير بعدي و شبيه به خورشيد است . تابد مي
  .بلور در حال رشد بود و شكلي شبيه به آينة الهي داشت. جود آمدبو
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   ثانيه پس از عكسبرداري اوليه10گيري  بلور در حال شكل
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  آدولف هيتلر

بلوري كه در معرض نام آدولف هيتلر قرار گرفته شبيه به آن بلورهايي است كه 
ولي تعدادي عكس .  خورده بود روي آنها"كشمت مي" و "زني حالم را به هم مي"برچسب 

نمونة آب .) تعدادشان زياد نبود. ( نشان داده شده بدست آمدتشبيه آن چه در سمت راس
. رسد كه در حال تالش براي متبلور شدن است بلورهاي كاملي بدست نداد اما به نظر مي

 انسانها وجود رسيم كه در واقع هيچ فرد پليدي در بين بينيم به اين نتيجه مي وقتي اين را مي
  .ندارد چون هر كسي يك ضمير الهي دارد
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  مادر ترزا

او كسي بود كه زندگي خود را وقف محرومان هند نمود و به خاطر تالشهايش از 
ب جايزة صلح نوبل نائل سبه افتخار كهمچنين وي . سراسر دنيا مورد حمايت قرار گرفت

  .ه استشايد وقتي جوان بوده شبيه به اين تصوير بود. گشت
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                           آب مقطر مرجع
  

             
      نحوة گذاشتن آب بر روي عكس                  

  
  
  
  

  آب را روي عكس بگذاريد
 ردر اين آزمايش آب را به جاي اين كه در معرض كلمات قرار دهيم بر روي تصاوي

هاي  شاخه. مقطر مرجع نهاديمعكس يك كودك نوپا و خندان را روي نمونه آب . گذاشتيم
  .بخش هستند آرامشاند كه اين تصاوير  مردم اظهار داشته. يابند بلور با قدرت گسترش مي
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  بلور آب پس از نشان دادن تصوير كودك معصوم به آب مقطر
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 دنياي آب گسترش –ماسارو اموتو : فصل سه
  يابد مي

   چيست؟12 چي-هادو 
  

اتمها هم از الكترون و هسته . اند بات آنها تشكيل يافتههمة مواد از اتمها يا تركي
از آنجايي كه الكترونها بار منفي و هسته بار مثبت دارد الكترونها با سرعت . اند ساخته شده

اين را . نمايند گردند و امواج منحصر به فردي از خود ساتع مي بسيار زيادي به دور هسته مي
  .ناميم هادو مي

اين .  زياد الكترونهايي كه با هم دافعه دارند دائماً در حركت استهادو به خاطر سرعت
اين . كه هيچ دو تاي آن مثل هم نيستند) ميدان تشديد مغناطيسي(سازد  حركت شكلهايي مي

  .گويند  مي"آشفتگي"همان چيزي است كه در علوم جديد به آن 
ه تم جديد در هسولي ذرة بنيادي كه علو. در سطح هستة اتمي نيز نظمي وجود دارد

دنياي . كند گر و شيوة نگرش او تغيير مي  مشاهدهدركزيرا مطابق با . اند نظمي ندارد يافته
اي  به همين دليل است كه سطح ريشه. نوترينو از همان سطح آگاهي انسانها برخوردار است

  .مواد به آگاهي افراد بستگي دارد
لي صرفاً به علت اين كه قابل رود و عليرغم اين كه هادو پديدة مهمي بشمار مي

اي  من از لحاظ حرفه. اعتنايي قرار گرفته است مشاهده نيست در توسعة علوم عمومي مورد بي
لذا از اين مزيت برخوردار گشتم كه . آيم غريبه هستم و در اين حيطه به حساب نميفردي 

  .انرژي هادو را با استفاده از بلورهاي آب قابل مشاهده سازم
و همين طور شرايط ) چه خوب و چه بد(ل سالمتي و ثبات فكري ذهن فرد براي مثا

هادو كوچكترين واحد انرژي و غير قابل . توانند بر شدت موج حركتي تاثيرگزار باشند آب مي
  . صوت و برق نيز هادو دارند. مشاهده است

 دياپازون دو. سعي كنيد آزمايش دياپازون را كه در دبيرستان انجام داديد به ياد آوريد
ن دو آ، بدون اين كه صدا. آورديد يكي را به صدا در ميداديد و  يكسان را در برابر هم قرار مي

                                                 
12 HADO/Chi  
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اين پديده را . آورد شد و آن را نيز به ارتعاش در مي با هم در تماس باشند، به ديگري منتقل مي
  . نامند تشديد مي

  .گردد مراه استفاده مياز اين شيوة انتقال انرژي در تلويزيون، راديو و تلفن ه
  ابزارهاي سنجش هادو

هادو را در حاالت مختلف ) تحليلگر تشديد مغناطيسي(آراي  دستگاهي به نام ام
نمايد و تشديد يا  اي را رمزگشايي مي  انرژي هر مادهمنحصر به فردكند، شكل  گيري مي اندازه

  . اياالت متحده ساخته شد سال پيش در12اين دستگاه اولين بار . دهد عدم آن را تشخيص مي
آوري حركت امواج و ذخيرة  پذير كرد، فن اين ابزار جديد، كه سنجش هادو را امكان

  .اطالعات را تواماً دارا است
 يازده كتاب به ام م موفق شدها هنمودتحقيق  "هادو و آب" بر روي كه در يازده سالي 

  .اند فروش قرار گرفتهرشتة تحرير درآورم كه بعضي از آنها در زمره عناوين پر
 كه به صورت مصنوعي موجب تغيير "13فرافكنيآوري  فن"
  گردد آب مي

   هادوفرافكنيآوري  توسعة فن
 فرافكني، در شيوة  نيز به او اشاره شده است119فونايي، كه در صفحة آقاي يوكيو 

د چنين كردم يك فرد عامي مثل من نيز بتوان تصور نمي. خود عشق را نيز به آب وارد ساخت
  . كاري بكند

 هادو را نيز بر فرافكنيوظيفة  ،آراي دستگاههاي سنجش هادو، از جمله دستگاه ام
گيري هادو ساخته شده و حتي مدلهاي كوچك  امروزه چندين نوع دستگاه اندازه. (عهده دارند

آراي يك ميدان مغناطيسي  شود كه ام گيري از وقتي شروع مي اندازه.) آن نيز وجود دارند
گيري منتقل و سپس از تشديد  اين ميدان به مواد مورد اندازه. تشديد ضعيف ايجاد نمايد

  . توان اطالعات را پس از بزرگنمايي خروجي دستگاه ثبت نمود مي. گردد ممانعت مي
علت اين است كه آب داراي بيشترين . گردند آنگاه اطالعات به آب فرافكني مي

  .باشد ظرفيت ذخيرة اطالعات مي
اطالعات هادو راجع به (آراي رمز ايمني  چنين تالش كرديم به كمك دستگاه امهم

پشت سد فرافكني درياچة كشي و آب  را عكسبرداري و آن را در آب لوله) قدرت ايمني طبيعي
                                                 
13 Transcript 
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پس از عكسبرداريهاي متعدد به اين نتيجه رسيديم كه آن دسته از بلورهاي آب كه . نماييم
كه اگر شد معلوم . پشتي مستحكمي دارند هستند همواره شكل الكداراي قدرت ايمني بااليي 

اطالعات خاصي را بر يك نمونة خاص آب فرافكني كنيم تصاويري از بلورها دريافت خواهيم 
  .باشند ميداشت كه داراي همان خصوصيات 

موفق شديم ثابت كنيم كه حتي پس از اين كه روشهاي متداول تجزيه و تحليل آب 
توانيم تغييراتي اساسي را در تصاوير  د كه هيچ تغييري در آب بوجود نيامده ميدهن نشان مي

  . بلورها مشاهده نماييم
ايم كه درختان ناحية علياي رود آمازون را به علت اين كه خاصيت دارويي دارند  شنيده

 مورد آوري فرافكني را مردم فن. كنند و توان بالقوة درمان بسياري بيماريها را دارند قطع مي
دانم  ولي اگر همان مردم اثرات فرافكني اين نوع اطالعات را درك كنند مي. اند تاييد قرار داده

آرزو دارم چنان روزي را . محيطي كمك نمايم توانم به آنها در رعايت قوانين زيست كه مي
  .ببينم

  كشي شيناگاوا قبل از دريافت اطالعات ايمني           آب لوله  
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  كشي شيناگاواكو، توكيو ييرات و اطالعات ايمني بر آب لولهفرافكني تغ

آراي عكسي از  با فرافكني اطالعات هادو بر نمونه آب شيناگاوا به كمك دستگاه ام
ييراتي غعكس بعدي آن چنان ت. بلورها شكل عجيبي پيدا كردند. تغييرات در حال وقوع گرفتيم

ود كه اين همان آبي است كه عكس فوق را از توان باور نم دهد كه به راحتي نمي را نشان مي
  .اند آن گرفته

. افتيم كه نوعي انرژي وارد آب و موجب اين تغييرات شده است طبيعتاً به اين فكر مي
خواهم به اين نكته هم اشاره نمايم كه،  مي. ناميم اين همان چيزي است كه آن را هادو مي

هاي ساتع  د، تشابهاتي نيز در شكل انرژيهمان طور كه دو بلور تا حدي به هم شبيه هستن
  . آراي وجود دارند گيري هادو و دستگاه ام شده از دستگاه اندازه

براي مثال نوعي هادوي ايمني را فرافكني نموديم و بر روي اثرات آن بر آبهاي 
پشتي زيبايي   پيدا است بلور الك109همان طور كه از شكل صفحة . مختلف تحقيق كرديم

  .ديمبدست آور
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  كشي شيناگاوا پس از دريافت اطالعات ايمني       آب لوله
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  ريزتودة آب متعلق به دكتر لي اچ لورنزن

دكتر لي اچ لورنزن همان كسي است كه اولين بار مرا با تحقيق بر روي آب آشنا نمود 
ست و اكنون تحقيقات ااي  او شخصيت شناخته شده. شوم يو هنوز هم از جانب او هدايت م

 هاذخيرة آنهاي آب و ظرفيت   اطالعات در ريزتودهنگهداريخود را به سوي مطالعة چگونگي 
آوردهايش را به صورت علمي به اثبات  وي موفق شده نتيجة بسياري از دست. سوق داده است

  . برساند
د كه وي يكي از افرادي بو. باشد او فرزند يك پزشك متخصص زنان و يك ماما مي

در آن آموزشگاه دروسي به كساني كه در حال سفري چند . در آموزشگاه دريايي ثبت نام نمود
دختر . (هايش شد فر عاشق يكي از همكالسيسدر آن . شود ماهه بر روي آب هستند ارائه مي

با هم به گردش رفتند و پس ) ژاپن(اولين بار در كوبه ) العموم در دوران حكومت ريگان مدعي
  . بودبيمارولي همسرش . تي ازدواج نمودنداز مد

 به بيمارستانهاي مختلف براي سر زدنآمد، از جمله  هر كاري كه از دستش برمي
ولي با اين وجود همسرش بهبودي . يافتن پزشكي كه بتواند او را درمان نمايد، انجام داد

درصد وزن بدن از آب  70 تا 60مگر نه اين كه كه به اين فكر افتاد تا اين كه روزي . نيافت
چطور است كه آب بدن را عوض كند؟ شروع به تهية آب براي كسي پس . تشكيل يافته است

  . داشت نمود كه دوست مي
  ريزتودة آب چيست؟

آب از مولكولهاي مجزايي ساخته نشده بلكه مولكولهاي آن بوسيلة پيوندهاي 
 در كنار هم قرار .سازند كولي را ميهاي مول تودهاند و ذراتي به نام  هيدروژني به هم پيوسته

  . نامند سازي مي تودهرا گرفتن مولكولهاي آب 
به دورترين نقاط بدن هم توانند  ميدهند و لذا  ميهاي آب به سرعت تغيير مسير  توده

شناسي، علوم و  آبي كه در زيست. سلولها نيز توان زيادي براي جذب آب دارند. بروند
  .گردد ملياتي يا هادو ناميده ميرود آب ع كشاورزي بكار مي

آب مقطر را در . در پي تحقيقات مشترك ما وي موفق شد توان آب را افزايش دهد
 .حالي كه در معرض ميدان مغناطيسي خاصي قرار داشت از مقابل جريان ليزر عبور داد

  . همچنين روشي هم براي ثبت و فرافكني اطالعات مواد ابداع نمود
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 كه به اين نحو مورد فرافكني اطالعات قرار گرفته به ثبت رساند  آبي را1998در سال 
  . و نام آن را ريزتوده گذاشت

توانند اطالعات  هاي آب مي لذا ريزتوده. آب نقش انتقال دهندة اطالعات و مواد را دارد
گويند آب  براي همين است كه مي. را در خود ذخيره نمايند و به نقاط مختلف بدن برسانند

  .ي است كه به تمامي نقاط بدن برسدخوب آب
  .بهبود يافتتهيه شده بوسيلة او  بآاستفاده از از پس دكتر لورنزن همسر 

اي كه توسط دكتر لورنزن ساخته شده با همكاري پزشكان در مكزيك و  آب ريزتوده
آورده اياالت متحده مورد آزمايشهاي باليني متعددي قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي نيز به بار 

همزيستي آب دورة "توان  اگر تحقيقات در اين رشته ادامه يابد قرن بيست و يكم را مي. است
  . دانست"و پزشكي
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  200 گروه –ريزتودة آب 

منطقة قفقاز در جنوب . اين يكي از نمونه آبهايي است كه دكتر لورنزن ساخته است
سياري افراد ساكن آنجا عمري بيش ب. روسيه به خاطر طول عمر ساكنانش شهرت جهاني دارد

كنيد مربوط به آبي است كه اطالعات اسيد  تصويري كه مشاهده مي. اند از صد سال داشته
نمايند، در آن فرافكني  الكتيك موجود در نوعي نوشابة متداول در آنجا، كه از شير بز تهيه مي

ولي اگر فقط . يابد ميالبته خواص اين اسيد الكتيك به هنگام انتقال تغيير . گشته است
را تصوير بلور آبي . توانيم به همان نتيجه برسيم اطالعات را بگيريم و فرافكني نماييم مي

از توازن كافي برخوردار و شبيه و رار گرفته قكه با اين روش مورد فرافكني دهد  نشان مي
دهد  ان ميضلعي و شكل ايمني دارد و نش به عبارت ديگر ساختار شش. پشت است پوستة الك

 برابر رقيق 200ارف آشاميدني صبراي م. كه اطالعات را به خوبي در خود نگه داشته است
  .گشته است
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  400گروه / منطقة آند / ريزتودة آب 

نماييد مربوط به آبي است كه اطالعات نوعي رزين  تصويري كه مشاهده مي
 گرفتن در معرض اشعة ليزر در آن  پس از قرار،گربه گرفته شده  كه از گياه پنجه،)كوراكورا(

  . رويد و در درمان بسياري بيماريها موثر است گربه در منطقة آند مي پنجه. فرافكني گشته است
 به 400عدد . نمونة اوليه آب مقطر بوده ولي بلور آن به شكل متوازني در آمده است

  . برابر رقيق گشته است400معني اين است كه به منظور آشاميدن 
  
  
  
  

  آب سد در ابتداي كار
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  آب سد پس از فرافكني
  
  
  
  
  

رافكني اطالعات هادو بر آب درياچة چيچيبو در پشت سد فوكاسه، استان 
  سايتاما

مايل به  شود و مقادير زيادي جلبك آئوكو به رنگ سبز آب در پشت سدها ساكن مي
گيرد و موجب نوعي حالت  سد جلوي جريان آب را مي. كند  را اسيدي مينآبي در آن رشد و آ

. شود بوم اطراف سد مي اين كار باعث ايجاد اختالل در زيست. گردد غير طبيعي در آب مي
  . نمايد ب مييخرتيابد و محيط را آلوده و طبيعت را   اسيدي شده در رود جريان ميسپس آبِ

م را خواستيم كيفيت آب را بهبود ببخشيم موج حركتي الز از آنجايي كه مشتاقانه مي
مطمئن . نتيجه اين شد كه تصويري از يك بلور زيبا بدست آورديم. به آب فرافكني كرديم

  . توانيم كيفيت آب پشت سد را بهبود دهيم هستيم كه اگر دستگاه بزرگي داشته باشيم مي
. ند آمد  نيز بدستيوير عجيباتصر حين عكسبرداري از آب پشت سد ناگفته نماند كه د

رنگ در تصوير اول و  نقاط سبز. اند اي گرفته شده در فواصل پنج ثانيه صفحة بعد عكسهاي
دانيم اين پديده  نمي. اند  جا گشته آن تصويري كه پنج ثانيه بعد گرفته شده است با هم جا به

  .وعاتي است كه در آينده بر روي آنها كار خواهيم كردضچه مفهومي دارد و اين يكي از مو
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            در ابتدا             ثانيه                         5     پس از        
  

   ثانيه10                      پس از             ثانيه           15 پس از       
    

   ثانيه20         پس از        ثانيه                           25  پس از    
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                  كاموميل                               

  
  بلور حاوي عصارة كاموميل                              
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  ها به آب                        دستگاه فرافكني خواص عصاره
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  در آب14درماني فرافكني اطالعات روغن رايحه
 16 و فِنِل15 گلهاي كاموميلعصارة

  

  صارة گل فنل                         گل فنلتصوير بلور حاوي ع
 

درماني در يك نمونه آب فرافكني شد و پس از  اطالعات هادو موجود در روغن رايحه
مد كه روغنهاي آ از اين كه عكس شبيه به همان گلهايي در. انجماد از بلور آن عكس گرفتيم

  .ا به شكل مواد شباهت داردشكل بلوره. زده شديم گيرند بهت درماني را از آنها مي رايحه
  كند آب همراه با آگاهي مردم تغيير مي

  آب منعكس كنندة آگاهي مردم است
تا به . خود رسيديموفقيتي فراتر از انتظارات قرار داديم و به مدر معرض كلمات را آب 

اينجا تجربيات جالبي از قرار دادن آب در معرض موسيقي، كلمات و اسامي بدست آورده 
توان   كه بر اساس آن مينداي رهنمون ساخت نتايج آن آزمايشها ما را به فرضيه. بوديم

  . اطالعات را به صورت كلمات يا تصاوير منتقل نمود

                                                 
14 Aromatherapy 
15 Camomile 
16 Fennel 
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. ولي انتظار نداشتيم كه بلورها چنين تغييرات ژرف و واضحي از خود نشان دهند
نين نتايجي آيا پس از رسيدن به چ. كند دانيم كه آب اطالعات را ذخيره و منتقل مي مي
خواستيم ببينيم  توانستيم از قدم گذاردن در حيطة آگاهي انسانها خودداري نماييم؟ مي مي

دردناك در فكر اين كار پس از يك تجربة غمناك و . گردد انديشه باعث چه نوع تغييراتي مي
 آب در روزهاي پس از زلزلة مهيب هانشين آواجي تصاوير بلورهاي. چهار سال پيش پديد آمد

براي اثبات اين نظريه سه ماه بعد هم . ند وضعيت انسانها يافته بودهبشياهت زيادي شهر كوبه 
   . اساسي آب در اين مدت گشتيماتعكسهايي از بلورهاي آب كوبه تهيه نموديم و متوجه تغيير

  .نماييد مشاهده مياند   تصاوير بلورهايي را كه با آگاهي مردم تغيير كردهذيالً
  

           بالفاصله پس از زلزله            پس از زلزله                    سه ماه
  

  كشي  آب لولهتاثير زلزلة مهيب هانشين آواجي بر
.  زلزلة مهيب هانشين آواجي در كوبه بوقوع پيوست1995در روز هفدهم ژانوية سال 

به نظر .) آمدوجود  بهامكان اين كار . (سه روز بعد از بلورهاي آب شهر كوبه عكس گرفتيم
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رسد كه آب احساس ترس، وحشت و غم عميق مردم را بالفاصله پس از زلزله جذب نموده  مي
  . انداخت تصوير آن مردم را به لرزه مي. بلورها كامالً متالشي بودند. است

در آن هنگام احساس كرديم به علت هراسي كه اين بدبختي آب در مردم ايجاد 
  .  را منتشر نسازيمهاكسخواهد نمود بهتر است ع

مساعدت نمودند و  ساكنان كوبه مردم سراسر جهان به.... سه ماه بعد ظرف ولي 
همچنين از آنجايي كه شورشي اتفاق نيفتاد انسانهاي . همدردي خود با آنان را اظهار داشتند

  . بسياري مردم كوبه را مورد ستايش قرار دادند
لي مردم توانستند با مهرباني و گرمي شرايط را هر چند كه ميزان خرابيها زياد بود و

  .رسد كه بلور آب نيز همين احساسات را به خود گرفته است به نظر مي. دوباره عادي نمايند
  

  نمونه اولية آب شيناگاوا در توكيو
  .كه روز قبل از آزمايش تهيه شده بود

  
   انسان500، روح و روحية 17آب همراه با انرژي چي

) التحصيالن موسسة هادو ارغف( راهنماي هادو 500خطاب به به شرح اي بدين  نامه
 ليواني را از آب شيناگاوا در توكيو 1997در ساعت دو بعد از طهر روز دوم فوريه سال ": نوشتم

از آنجايي . لطفاً از سراسر ژاپن احساسات خود را به سوي اين آب گسيل داريد. پر خواهم نمود
 عشق به آن ارسال نماييد و "چي و روح"كنم  گردد خواهش ميخواهم اين آب پاك  كه مي

  ".خيلي متشكرم. بخواهيد كه آب پاك شود
                                                 
17 Chi 
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   انسان500آب همراه با چي، روح و روحية 
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نمود و البته هيچ تغيير  دريافت "چي و روح"بدين ترتيب آن آب از سراسر ژاپن 
  . فرماييد ميتصوير بلور را مالحظه .  آن ايجاد نكرديمفيزيكي در

وضعيت آب به طرز واضحي تغيير هر چند كه انتظار چنين چيزي را نداشتيم ولي 
. بيفتندهمة افراد ما آنچنان تحت تاثير واقع شده بودند كه چيزي نمانده بود به گريه . يافت

به اين نتيجه . عميقاً قدردان همة كساني هستيم كه از تمامي نقاط ژاپن با ما همكاري كردند
توان نيروي فكر آدميان را، هر قدر  كه از هم فاصله داشته باشند، در يك جا  يديم كه ميرس

  .جمع نمود
   آقاي فونايي"چي و عشق"آب با 

كشي شيناگاواكو در توكيو  بينيد مربوط به بلوري است كه از آب لوله تصويري كه مي
) ز حاميان مالي تحقيقات مايكي ا(گرفته شده و آقاي يوكيو فونايي مدير شركت مشاور فونايي 

شكل  ترديدي نداشتم كه قادر به ايجاد بلوري خوش.  به سوي آن فرستاده است"چي و عشق"
  . ولي از آنجايي كه آب شهر بود انتظار نداشتيم كه تا اين اندازه زيبا از آب درآيد. هستيم

جو  آبي ستيزهتوان از طريق آگاهي آدميان از  پذير باشد پس مي اگر چنين كاري امكان
دهد كه اعمال و كلمات  اين پديده نشان مي. همچون آب شير نيز بلورهاي زيبايي تهيه نمود

  .سازند ما آب را زيباتر و پاكتر مي
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  آب و روح

  گاهي انسانهاآبلورها و 
 و بوسيلة كاتو هاكي "طريق روح"شود كه از  در اينجا تصويري از بلوري ارائه مي

اين آزمايش بر روي آب سد . پرست راهبان معبد جيوهائوئين در شهر اوميا پاك شده استسر
مردم ژاپن عميقاً باور دارند . فوجيوارا در منطقة ميناكاميچو در استان گونما انجام گرفته است

  . يابد كه روح در جان آدمي قرار دارد و بوسيلة كلمات ظهور مي
ماند كه از درد  يقتاً وحشتناك است و به كسي ميتصوير بلور آب قبل از آزمايش حق

. در روز آزمايش آقاي كاتو به مدت يك ساعت در كنار سد دعا كرد. زيادي در رنج است
 و ما اين مسئله را با چشمان خود ديديم و به همان لحظاتي پس از آن آب سد زالل گشت

  .زده شديم تحت تاثير نيز قرار گرفتيم اي كه بهت اندازه
بينيد؟ به هنگام عكسبرداري توقعات فراواني داشتيم و  ير بلور را چگونه ميتصو

  . خوشبختانه بلورهايي به زيبايي همان كه بر روي جلد كتاب آمده بدست آورديم
در . انرژي درخشان از خود ساتع نمايد ايم كه به اندازة اين بلور تاكنون بلوري نديده

ضلعي منبع نوري وجود  در اين شش. ار داردضلعي ديگري قر ضلعي اصلي شش درون شش
نيز رسد كه قسمت هاللي شكل  همچنين به نظر مي. اي آن را در بر گرفته است دارد كه هاله

  .اي از نور دارد حلقه
 كنند كه مقادير معتنابهي نيرو و گويند با مشاهدة اين عكس احساس مي مردم مي
وقتي انرژي حاصل از عشق و . گيرد مين قرار آگاهي ديگر انسانها در وجودشا انرژي ناشي از

قدرداني مردم با آب هماهنگ گردد ديگر پديد آمدن چنين موجود زيبايي غيرعقالني به نظر 
  . رسد نمي
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  آب سد قبل از دعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آب سد بعد از دعا
  
  
  
  
  



 

 123

  
  آب سد پس از دعا
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  آب پس از دعا
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  ضلعي بلور هفت

هايي از آب سد فوجيوارا  نهدر حالي كه راهب كاتو مشغول دعا بود ما هم نمو
  .آورديم بدست ميبينيد  تيم و بلورهايي به زيبايي آنچه كه بر روي جلد كتاب ميگرف مي

  . نماييد  كه يكي از آنها را مشاهده ميآمدندوجود به ولي چند تصوير مرموز نيز 
ولي اگر . دنرس بينيد نمي دام به پاي آن كه بر روي جلد ميالبته از لحاظ زيبايي هيچ ك

قبل از اين . لعيض ضلعي است نه شش د كه هفتيابي به اين تصوير خوب بنگريد در مي
راهب كاتو اظهار داشت كه . ضلعي عكس بگيريم آزمايش هرگز نتوانسته بوديم از بلوري هفت

  .بوده استدعا كرده ) خدايان ثروت (18به درگاه هفت بنزايتن
گويد  آب پيامهاي گوناگوني براي ما دارد و ظاهراً بايد مطالب بسياري از آنچه به ما مي

  .بياموزيم
  
  
  
  

                                                 
18 Benzaiten 
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  ها  روزنامهمقاالت
  1997اي از روزنامة آساهي شيمبون، دوشنبه دوم ژوئن  مقاله

  
  .شوند عجايب آب بيشتر ميآيا آب از آسمان آمده است؟

اري از بلور آن شيوة جديدي است كه از نگرشي كامالً ارزيابي آب از طريق عكسبرد
  . هاي ارزيابي متداول ناشي شده است متفاوت با روشهاي علمي و شيوه

پرسشها و مسائل . دانيم كه هيچ چيزي دربارة آب نمياند  نشان دادهاين آزمايشها 
 آب بر روي بياييد پرسشها را از علت وجودي. ندا هگوناگوني يكي پس از ديگري پديد آمد

با گسترش تحقيقات . آب وجود دارد؟ منشا اولية آب رازآلود استچرا اصالً . زمين آغاز نماييم
كم در حال رسيدن به اين نتيجه  كم. فضايي معلوم شده است كه در سيارة مريخ آب وجود دارد

  .هستيم كه آب نه فقط بر روي زمين بلكه در تمامي فضاي اطراف موجود است
  

  1997 آگوست 24زنامة ماينيچي شيمبون، يكشنبه مقالة رو
  . آمده است ناسا آب از انتهاي فضا ه گزارشب

 " اعالم كرده كه 1997در ماه مه سال ) ناسا(سازمان ملي هوانوردي و فضاپيمايي 
براي اولين بار تعداد "در گزارش اين سازمان آمده است كه . "آمده استآب از انتهاي فضا 

اند  آمده اند و از فضا به سوي جو زمين مي  كه به شكل گلولة برف بودهسماوي زيادي از اجسام
هاي  كي و روزنامه اچ اين گزارش در اخبار شبكة ان.) عكس فوق را ببينيد (".اند مشاهده شده

  .محلي آمده بوده است
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دار و به  هاي دنباله بيه به ستارهشرود اين گلولة برفي نوعي جسم سماوي  تصور مي"
 رسند زمين ميكرة عليرغم اين كه روزانه چند هزار از اين اجسام به .  متر باشد12 حدود قطر

 به عبارت ديگر .دشون جزئي از ابرها ميبه صورت ولي در برخورد با جو متالشي گشته و 
 هرچند كه ميزان ريزش اين باران در هر ".بارد هر روز از فضا باران مي"توان گفت كه  مي

از ابتداي تشكيل ( سال ادامه داشته ارد ميلي4,6 ولي اگر اين پديده به مدت سال ناچيز است
به عالوه اين . توان اظهار داشت كه آب اقيانوسها از فضا تامين گشته است پس مي) كرة زمين

تحقيقات . اي آلي بوده و در واقع بايد منشا حيات بوده باشد  حاوي ماده"باران فضايي"
  . استانجام گرفته ست همين سال از سوي رصدخانة دانشگاه هاوايي مشابهي نيز در ماه آگو

توان طبيعت مرموز و منحصر به فرد آب را  اگر اين مسئله صحت داشته باشد پس مي
اگر منشا آب از فضا باشد پس عجيب نيست كه نتوانيم با استفاده از روشهاي . بهتر درك نمود

فضا . ي از پرسشهاي مربوط به آن دست يابيمعلمي كه بر روي زمين داريم به پاسخ بسيار
واقعيت اين است . اي غير قابل تصور است آيد و گستره خيلي براي انسانها بزرگ به حساب مي

انگيز  حتي فكرش هم هيجان. كه شايد با مطالعة بيشتر دربارة آب بتوانيم فضا را بهتر بشناسيم
  . است
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  موخره
شما تاثير گذاشتند؟ مطمئنم از اين كه مشاهده نموديد كه آب آيا تصاوير بلورها بر 

شايد هم از خود . يدا هزده گشت سازد بهت بسته به شرايط مختلف چنين بلورهاي گوناگوني مي
آنها   ممكن است برخي از شما هم بدون كمترين ترديدي"آيا حقيقت دارد؟"پرسيده باشيد كه 

  .ايد را قبول كرده
عقايد نوين همواره با . به قصد طرح نظرياتي جديد منتشر ساختماين كتاب مصور را 

. گردند و من نيز به هنگام نگارش اين كتاب كامالً از اين مسئله آگاه بودم انتقاداتي روبرو مي
اي كه از شما  تنها خواسته. كنم اين كار را با عشق به مردم و كرة زمين آغاز نمودم فكر مي

  . هاي بزرگ و مرموز آب را درك نماييد  جنبهدارم اين است كه سعي كنيد
اگر آب از ابتدا بر روي زمين نبوده و از آسمانها آمده باشد پس حيات ما نيز در آسمان 

در . تواند با تالش ما براي مطالعه بر روي آب مخالفت ورزد هيچ كسي نمي. آغاز گشته است
. گ گرديم و آن را بهتر درك كنيماين آزمايشها به آب نزديك شديم تا با آن آشنا و هماهن

  .  هستندبشريتاينها مسائل بسيار مهمي براي 
ي از آنجايي كه در زمينة مشاورة سالمت. قبل از شروع اين كار تجربة بخصوصي داشتم

 كار كرده بودم تجربياتي در مورد حفظ سالمتي به كمك  تن10000شاغل بودم و با بيش از 
بندي مطالب براي  به هنگام طبقه. نسبت به آب برخوردار بودملذا از نگرش خاصي . آب داشتم

  . نگارش اين كتاب احساساتي ژرف و برانگيزاننده مرا دربر گرفتند
رود؟ مبدا انسانها چيست و تاريخ بشريت چگونه بوده  دنياي آشفته به كدام سو مياين 

بايد به طور جدي است؟ و در آينده چطور خواهد گشت؟ اينها مسائلي هستند كه هر كسي 
 .دربارة آنها بيانديشد

تواند در راه كمك به مردم در جهت  كنم اين كتاب مصور كوچك مي احساس مي
اميدوارم موجب خلق فرصتهايي براي . كسب نگرشي عميقتر به آب ابزاري مفيد به حساب آيد

به .  من بپيوندندبحث راجع به آب گردد و افرادي در ديگر كشورها نيز پيدا شوند كه اين راه به
  . ام همين دليل است كه اين كتاب را به دو زبان ژاپني و انگليسي نگاشته
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العملهاي  اميدوارم نظرات و عكس. ويرايشهاي دوم و سوم نيز به چاپ خواهند رسيد
 از لحاظ علمي و فلسفي باالتر برم و در خوانندگان را دريابم و بتوانم سطح اين تحقيقات را

  . يز بيشتر ارضا گردمنهايت خودم ن
ها را نثار آقاي دكتر لي اچ لورنزن نمايم كه به  خواهم عميقترين قدرداني در پايان مي

همچنين از آقايان كازوناري ايشيباشي، . من كمك كرد راه خود را در اين تحقيقات بگشايم
انجام اين سليا ساتو، جون فوتامورا و ساير كاركنان قديمي و جديد موسسة هادو كه مرا در 

از آقاي توكوجيرو كاواساكي، عكاس مناظر، كه تصاوير  .تحقيقات ياري نمودند سپاسگزارم
قدردان تالشهاي آقاي سينيا تاگوچي . كنم زيبايي از مادر طبيعت برايمان گرفتند نيز تشكر مي

هاي آب از   صرف تهيه و ارسال نمونه كه وقت زيادي را،مدير سابق شركت يخ نيچيري
  .  جهان نمود، هستمسراسر

المللي دوستي هادو و راهنمايان آن كه همواره از  همچنين از اعضا موسسة بين
از كاركنان شركت سان كريت، به مديريت . تحقيقات من پشتيباني نمودند نيز سپاسگزارم

  .بندي كردند نيز متشكرم آقاي تسونكو ناروكاگه، كه به خوبي تصاوير بلورها را دسته
  توماسارو امو
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  يادداشت ناشر
  . اند  گرفته شده1999 تا آوريل 1994اين كتاب شامل تصاويري است كه از سپتامبر 

پس از قبول مسئوليت ويرايش كتاب براي اولين بار از يخچالي كه عكسها را در آن 
 بود و در آن يك ميز، يك فريزر، 19اتاقي به اندازة يك تشك تاتامي. گرفتند بازديد كردم مي

از همه جالبتر ژاكتها و . يخچال پر از ظروف بود. يك دوربين و يك ميكروسكوپ قرار داشت
هاي گيالس  بهار آغاز شده بود و شكوفه. شلوارهايي بود كه در بيرون يخچال آويزان بودند

سرد ": گفتند  عكسبرداري از بلورها در تمامي طول سال مي گروهولي افراد. سر زده بودند
  .  مثل گذراندن زمستان در قطب جنوب بود".است، سرد است

اند و در انتظار فرا رسيدن نوبت خود براي خدمت  تصاوير بيشماري از بلورها تهيه شده
  . باشند به جهان و مردم مي

كرديم كه چه كسي به جز ماسارو اموتو ممكن است به فكرش برسد  همواره تكرار مي
. و آن را بر روي يك بطري حاوي آب بچسباند را روي كاغذي بنويسد "متشكرم"كه عبارت 

  . خواهيم ويرايش جديدي از اين كتاب تهيه نمايد ولي اكنون اين ما هستيم كه از او مي
طبيعتاً از . وي اظهار داشته كه فكر اين كار به ناگهان به ذهنش خطور كرده است

ر كارش بسيار جدي آنجايي كه تحقيقاتش ريشه در احساسات عميق او نسبت به آب داشتند د
  . تالشهايش اكنون در حال به ثمر رسيدن هستند. بود

داديم همواره با اين احساس زجرآور همراه بود كه  تا به حال كارهايي كه انجام مي
كنم كساني  ولي تصور مي. برايمان تالشي دشوار بود. ديگران ارزش آنها را در نخواهند يافت

آنان، . بردند دادند مي د لذت وافري از آنچه انجام ميكردن كه در بخش عكسبرداري كار مي
گذاشتيم كه تا به آن روز كسي وارد آن نشده بود، فريادهايي از  همواره وقتي قدم در دنيايي مي

  . دادند روي شگفتي و شدت عالقه  سر مي
 از  وي البته.ستايم بندي و ذخيرة حجم عظيمي از اطالعات مي او را به خاطر دسته

 به علت فرصتي كه براي انجام كاري ممايل. ها و كمكهاي افراد بسياري نيز برخوردار بودحمايت
  .جالب در اختيار من قرار داد از او سپاسگزاري نمايم

  تسونكو ناروكاگه

                                                 
)مترجم. (كنند تشكي كه روي آن كاراته بازي مي 19  
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  .اب منعكس كنندة افكار ما است                            


