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lota ve skleníku. Mnozí zahradníci ji hned začali pou-
žívat. Například Aza Vadimovna Paněnko z Kuzbasu 
uvádí: „Já sama i kolegové ze svazu zahrádkářů jsme 
se přesvědčili, že živá voda je pro nás velkou pomoc-
nicí. Její užitek se projevuje zejména při pěstování sa-
zenic. Klíčivost semen namočených v aktivované vodě 
je vyšší, osení je hustší, pevnější a citlivější na hnojení. 
Při zalévání rostlin touto vodou se zlepšuje přeměna 
dusíku, fosforu, draslíku a dalších látek, jejichž forma 
je pro rostliny přijatelnější. Obsah uvedených prvků se 
v rostlinách v porovnání s rostlinami zalévanými oby-
čejnou vodou zvýšil o 17 až 25 procent.

Moje pozorování dosvědčují fakta uvedená 
v článcích o vodě, jež bedlivě sleduji...“

ZPŮSOB PŘÍPRAVY 
ŽIVÉ A MRTVÉ VODY

Přístroj pro přípravu živé a mrtvé vody není slo-
žité si zhotovit. Potřebujeme k tomu polopropustný 
pytlík z celtoviny o rozměrech 70x200 mm (můžeme 
použít kousek hasičské hadice), dva pásky z nereza-
vějící oceli 40x180 mm libovolné tloušťky, usměrňo-
vač proudu 5 A, 220 V a litrovou sklenici s víčkem.  
Ve víčku musíme udělat dva rovnoběžné zářezy na 
ocelové pásky a otvory pro upevnění pytlíku. Potom 
zapojíme elektrický obvod, jak je uvedeno na obráz-
ku. Vodič kladné elektrody si označíme červenou bar-
vou, abychom věděli, že ten musíme umístit do pytlí-
ku. Pak sklenici a pytlík naplníme vodou, do zářezů ve 
víčku zasuneme elektrody a upevníme je. Přístroj je 
připraven k činnosti a můžeme jej zapnout do sítě.

Proces výroby vody trvá tři až osm minut v zá-
vislosti na požadované síle. V té době v pytlíku vzniká 
mrtvá voda (se zvýšenou kyselostí) a ve sklenici živá 
voda (mírně alkalická). Po vypnutí přístroje z proudu 
pytlík vytáhneme, mrtvou vodu vlijeme do jedné ná-
doby a živou do druhé. Poté můžeme začít s léčením 
podle doporučení L. Krotova, ale je nutná předchozí 
konzultace s ošetřujícím lékařem.
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POUŽITÍ 
ŽIVÉ A MRTVÉ VODY
Adenom prostaty
V průběhu osmi dnů užíváme ½ sklenice živé 

vody 4krát denně půl hodiny před jídlem. Za tři až čty-
ři dny se vyloučí hlen a ustoupí časté močení. Osmý 
den zduření zcela zmizí.

Angína
Po dobu tří dnů kloktáme 5krát denně mrtvou 

vodou. Po každém vykloktání vypijeme ¼ sklenice 
živé vody. Teplota klesne už první den léčení a za tři 
dny nemoc odezní.

Astma a zánět průdušek (bronchitida)
Ráno před jídlem vypijeme ½ sklenice mrtvé 

vody a za hodinu živou vodu. Živou vodu užíváme 
3krát denně před jídlem po dobu jednoho týdne. Mrt-
vou vodu pijeme 3 dny každé ráno.

Bolesti hlavy a chřipka
Pijeme 1krát denně ½ sklenice mrtvé vody 

a před spaním ½ sklenice živé vody. Během dne si 
8krát vypláchneme dutinu ústní a nosní mrtvou vo-
dou. Bolest mizí za 30 až 50 minut. Chřipka odezní 
během 24 hodin.

Bolesti kloubů
Při bolestech kloubů užíváme v průběhu dvou 

dnů ½ sklenice mrtvé vody 3krát denně před jídlem. 
Bolest ustupuje už první den léčení.

25–40 mm

Víèko

ŽIVÁ voda MRTVÁ voda

Elektrody Pytlík z celtoviny

220
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Bolesti ucha
Při bolestech si kápneme do ucha 5 kapek mrt-

vé vody, za pět minut vysušíme vatou a nakapeme  
5 kapek živé vody. Proceduru opakujeme 2–3 dny 
ráno i večer.

Bolesti zubů
Jedenkrát denně si po dobu 5 až 10 minut pro-

plachujeme ústa mrtvou vodou. Bolest se utiší.

Cukrovka (diabetes)
Ráno jeden a půl hodiny před jídlem vypijeme 

½ sklenice mrtvé vody a bezprostředně před jídlem ½ 
sklenice živé vody. Léčebný postup opakujeme 2krát 
denně v průběhu 10–12 dnů.

Ekzém a lišej
Každé ráno namočíme postižená místa mrtvou 

vodou a za 10 až 15 minut živou. Proceduru provádí-
me tři až pět dnů. Lišej i ekzém zmizí.

Hemoroidy
Jeden až dva dny ráno omyjeme trhlinky mrt-

vou vodou a pak přiložíme tampony namočené v ži-
vé vodě. Po uschnutí je vyměníme. Ustane krvácení  
a trhlinky se během dvou až tří dnů zahojí.

Hnisavé rány
Ránu vypláchneme mrtvou vodou a za 3–5 minut 

živou. Dále během dne proplachujeme poranění 5–6krát 
jen živou vodou. Rány působením mrtvé vody zasycha-
jí, ale aby se nevytvořily strupy, musíme je zvlhčovat 
živou vodou, která mrtvou vodu neutralizuje.

Křečové žíly (varixy)
Postižené místo opláchneme mrtvou vodou, po-

tom namočíme gázu v živé vodě a přiložíme na křečo-
vé žíly. Vypijeme ½ sklenice mrtvé vody a za 2 hodiny 
začneme užívat živou vodu: ½ sklenice 4krát denně 
v čtyřhodinových intervalech. Proceduru opakujeme 
2–3 dny. Křečové žíly zmizí nebo se jejich projevy 
alespoň zmírní.

Lupy
Hlavu si umyjeme a vysušíme. Potom ji splách-

neme mrtvou vodou a za tři minuty živou vodou.

Mezižeberní neuralgie
Před spaním ohřejeme 50 ml mrtvé vody, namo-

číme v ní gázu a přiložíme ji na prsa a žebra. Shora 
překryjeme elektrickou vyhřívací dečkou a necháme 
25 minut působit. Bolest ustoupí.

Nachlazení
Gázu nebo látku namočíme v teplé mrtvé vodě, 

vyždímáme a vlhký teplý obklad přiložíme na krk. 
Během dne vypijeme 4krát půl sklenice mrtvé vody 
před jídlem. Nachlazení přejde.

Nepříjemný zápach nohou
Nohy si umyjeme v teplé vodě a utřeme je dosu-

cha ručníkem. Potom je namočíme v mrtvé vodě a za 
10 minut v živé vodě. Nohy necháme oschnout. Obuv 
vytřeme tamponem namočeným v mrtvé vodě, rovněž 
v ní namočíme ponožky a všechno vysušíme. Nepří-
jemný zápach zmizí.




