
 

Лечение с Жива и Мъртва вода 

  Активираната вода, получавана чрез 

електролиза, е вода, която придобива 

съвършено нови свойства и се превръща в 

ефективно действуващо, екологически чисто 

средство за профилактика при редица болести. 

Областите на приложение на активираната вода 

непрекъснато се увеличават, а хората я наричат 

"жива" и "мъртва" вода. Д-р доц. Петрас 

Шибилскис споделя - "Още от 1980 г. 

използувам активираната вода за различни 

цели, като популяризирам използуването и в 

рамките на своите сили, консултирам 

интересуващите се, участвувам в предавания по 

радиото и телевизията, пиша статии и изнасям 

лекции за активираната вода. Мисля, че в тази 

област съм натрупал немалко знания и 

практика, убедил съм се нееднократно в 

ефективното действие на активираната вода и в 

нейната безвредност. През всичките тези 

години не е отбелязан случай активираната 

вода да е навредила някому, въпреки че са я 

използували стотици и стотици хора във всяка 

възраст, включително и деца. За изминалите 

години ми се удаде да установя приятелски 

връзки с други ентусиасти и привърженици на 

активираната вода с които обменяхме опит и 

методики за използуването и, както и да 

конкретизираме съществуващите. " 

Как е открита активираната 

вода? 

  Активираната вода е изобретена от колектив 

учени, работещи в Ташкенския НИИ, под 

ръководството на доктора на науките, професор 

С. Алехин. Задачата поставена на учените била 

да се намери нов състав на емулсия, която се 

използва при сондажните работи при търене на 

нефт и газ. В процеса на иследванията в 

лабораторията на института, чийто 

ръководител бил инж. В. Бахин, между 

електродите била закрепена диагфрагма, която 

пропуска йоните но не и молекулите на водата 

и не позолява на водата да се смесва. В 

разултат на електролизата, с течение на 

времето водата в двете части на съда пробива 

съвършенно нови свойства: в частта на анода 

става кисилинна и се зарежда с положителен 

заряд, а в частта на катода - алкална, мека и с 

отрицаелен заряд. Този заряд се нарича 

окислително-възстановителен потенциал. 

 

Стопяване на тумори - д-р Нешо М. 

Нешев 

    Какво е туморът - изменението на обемът, 

консистенцията или функцията на даден орган се 

нарича тумор. Когато изменението се дължи на 

течност се нарича киста. Туморът и кистата могат 

да се образуват във всеки орган и тъкан. Името на 

тумора показва от каква тъкан и в кой орган се е 

образувал.                                         

   Къде и кога се образува тумор - Тумора се 

образува в орган, който има нарушено 

кръвоснабдяване. Това обикновено става след 

преболедуване. Болката може да е отстранена 

(чрез лекарства), но не е ли отстранена причината, 

излекуването не е пълно. Клетките, принудени да 

живеят при наличие на пикочна киселина, в даден 

момент започват да я използват за храна и 

туморът е вече на лице. 68% от туморите показват 

кисела реакция. Веднъж образувани, туморните 

клетки  като магнит задържат пикочната 

киселина и ето защо растежа на тумора 

съответства на количеството пикочна киселина в 

тялото. Когато един тумор се изреже, но 

образуването на пикочна киселина не се 

преустанови, туморът се появява отново - 

рецидив. 

    Мерки за стопяване на тумора - пиене на жива 

вода по 200мл., през 4 часа (в 6, 10, 14 и 18 часа). 

Хранене само с плодове и зеленчуци, без в храната 

да има белтък. Липсата на белтък от месо, мляко, 

боб и др., в храната ще създаде белтъчен глад в 

организма, необходим за стопяване на тумора. 

Ежедневни 30-минутни разходки на чист въздух. 

Лекуващия трябва да знае, че особено през нощта 

ще изпитва болки в самия тумор. Тези болки ще 

имат различна продължителност, в зависимост от 

скоростта на стопяване на тумора. 

    Намаляване обема на тумора, ако той е видим 

или опипваем, изменението на киселинността на 

урината от 5,4 към 6,2 - 6,8 са показатели, че 

лечението се провежда правилно. 

   Изчезването на тумора, ако той е видим или 

опипваем, липсата на болка, стойността на 

киселинността на урината от 6,6-6,8 и не 

откриването на тумора при ехографски преглед, са 

условия, показващи, че лечението е завършило. 

Независимо от това, пиенето на жива вода трябва 

да продължи. То с нищо няма да пречи на 

нормалния живот на организма. Храненето, след 

завършване на лечението не трябва да е както 

преди появата на тумора, а с много по-малко 

количество животински белтък. 

   Тъй като в момента, когато за пръв път научава, 

че има тумор, той изпитва уплаха и стрес, то 

ехографския преглед или друг преглед, който да 

покаже, че има тумор трябва да се направи при 

същия лекар, за да се разблокира този стрес. 



    Целта на учените била постигната и приложена е 

сондажните дейноти. Работниците на тези сондажи, които 

използвали алкалната вода за миене, забелязали, че раните 

и драскоините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала 

екземата. По късно хирургът професор М. Касимов 

изпробвал киселинната вода за стерилизация 

хиругическите инструменти, а алкалната - при лекуване на 

следоперациони рани. Резултатите били положителни. 

Учените от института изпитали действието на активианата 

вода върху растящия на територията на института памук и 

отбелязали стимулиращоо действие на алкалната вода и 

бактерицидното действие на киселинната. 

Бързото зарастване на раните, действието върху 

памука, дезефектиращото действие на активираната вода 

напомняли на мотивите от приказките за "живата" и 

"мъртвата" вода и хората започнали да наричат 

активираната вода по просто и понятно: киселинната - 

мъртва, а алкалната - жива вода. 

Изследванията са се провеждали не само от 

ентусиасти, но и от учени от Казанския химико-

технлогичен институт, Белоруския институт за 

механизация на селското стопанство, Всесъюзния институт 

по птицевъдство, Московския НИИ по хранителна 

промишленост, в редица болници и предприятия в 

различни райони на Русия. 

Активираната вода е позната в различни страни като 

Германия, Пошла, Индия, Израел и България, а в Япония 

/която произвежда над 100 000 брой активатори годишно/ 

и Узбекистан, активираната вода официално се признава и 

използва за лечебни цели. 

Отдавна е известно, че активираната вода не е 

токсична и не е опасна както за външна така и за вътрешна 

употреба. 

Анолит /мъртва вода/ и католит /жива вода/ 

Изследванията на анолита и католита доказват новите 

активни свойства на необичайната вода: при анолита те са 

оцеляващи, при католита - възстановяващи. 

В началото трябва да се отбележи, че концентрацията 

на водородните йони в активираната вода се измерва с 

водородния показател pH. Скалата на този показател се 

изменя от 0 до 14 единици. Неутралната вода от 

водопровода има pH=7,0. Ако този показател е по-малък, 

характерът на водата е киселинен. Най-често се използува 

киселинна (мъртва) вода с pH = 2,5 - 5,5. При използуване 

за дезинфекция, водата може да бъде и по-киселинна (pH = 

1,5 - 2,0). Ако показателят е по-голям от 7,0, то водата има 

алкален характер. Колкото по-голям е показателят - 

толкова по-алкална е водата. Обикновено се използува 

алкална (жива) вода с pH = 8,0 - 10,0. Разлика в 

концентрацията ± 0,5 pH няма особено практическо 

значение. 

Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е 

безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен 

мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и 

дезинфекциращо средство. Тя забавя биологичните 

процеси в организма на човека и животните, понижава 

кръвното налягане, успокоява нервите, подобрява съня, 

намалява болките в ставите. При редовно изплакване на 

устната кухина с нея след ядене, тя разтваря зъбния камък, 

спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната 

кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре 

бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, 

хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори 

помещения и почва. Много ефективно и бързо лекува 

обикновената хрема, болката в гърлото при простудни 

заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се 

приготви мъртва вода с широко рекламирания pH=5,5, 

която да се използува за миене, вместо скъпоструващи 

препарати. Мъртвата вода, освен това е заредена с 

положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва 

действието и. При съхраняване в плътно затворени съдове 

тя запазва свойствата си 2-3 седмици. 

Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, 

сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, много мека. 

След реакцията утайките падат на дъното и водата става 

прозрачна. Колкото по-лошокачествена е водата, толкова 

повече утайки се образуват, като в утайките се 

концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. 

Така се постига и допълнителен ефект - смекчаване и 

пречистване на водата. Живата вода е отлично тонизиращо 

и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните 

процеси в организма, увеличава кръвното налягане, 

подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната на 

веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. 

Тя бързо лекува различни рани, от драскотини, 

раздразнения на кожата, до язви на стомаха и 

дванадесетопръстника. Живата вода освежава увехналите 

цветя и след това те дълго запазват свежестта си. 

Семената, киснати в жива вода преди да бъдат посяти, 

покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива вода 

дават по-добра реколта, която и узрява по-бързо. Живата 

вода е отлично средство за пране, обезмасляване на 

повърхности, стимулиране растежа на домашните 

животни. Освен алкалните свойства, живата вода е 

заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя губи 

свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около 

седмица, при условие, че се съхранява в плътно затворени 

съдове. 

       Свойствата на анолита и католита са съвършено 

различни. При смесването на анолит и католит се получава 

отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, 

когато за лечебни цели се налага използуването на двата 

типа вода, между тяхното приемане следва да има поне 

едночасова разлика. Често задаван въпрос е в какво се 

заключава лечебното въздействие на активираната вода. 

Активираната вода по своите електролитически параметри 

е много близка до телесните течности (кръв, 

междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва 

веднага в жизнената дейност на организма и влияе 

благоприятно на възстановяването на енергийния баланс 

на организма. Особено важен е фактът, че това е естествен 

продукт, спомагащ за активизация на вътрешните сили на 

организма. 

       Не е целесъобразно активираната вода да се 

съхранява в хладилника. Изследванията показват, че при 

охлаждане времето за съхранение не се увеличава. При 

кипване активираната вода губи свойствата си много 

бързо, поради което се препоръчвада не се приготвя вода в 

запас. По-добре винаги да се използва свежоприготвена 

вода, а остатътък да се използва за поливане на цветята, 

пране и т.н.. 

Какво количество жива вода може да се пие? - Д-р 

Нешев споделя: "… Върху себе си проведох следния опит: 



измерих пулс, температура, кръвно налягане и pH. Изпих 

на един път литър жива вода и през половин час, в 

продължение на пет часа проверявах горните стойности. 

Изменени имаше само в  pH." и допълва "…от 1994г. до 

сега аз пия само жива вида." При увеличаване употребата 

на жива вода оздравителния ефект настъпва по-бързо, като 

не настъпват никакви физиологически отклонения, освен 

по-честото уриниране. 

Аритметично доказване повишаването на pH  на 

кръвта след пиене на жива вода. 

Прието е да се счита , че в човешкия организъм 

количеството на кръвта е 5000мл. При повишена 

киселинност, когато pH-то на кръвта е примерно 6000 и  в 

един милилитър кръв трябва да има 6000 хидроксилни 

аннийони, то цялото количество кръв 5000 мл. умножено 

по 6000 ще покаже, че в цялата кръв има 30 000 000 

хидроксилни аннийони. При изпиване на 200мл. жива вода 

/алкално активирана/ с pH 10 000, то в организма сме 

вкарали 2 000 000 алкално хидроксилни аннийони. Сега 

събираме количеството кръв и количеството изпита вода и 

получаваме 5200 мл.Събираме количеството хидроксилни 

аннийони от кръвта с количеството хидроксилни аннийони 

от изпитата вода и получаваме 32 000 000. Делим общото 

количество хидроксилни аннийони на общото количество 

кръв (32 000 000/5200=6,153). От получения резултат се 

вижда , че pH-то на кръвта се е увеличило с 0,153, а според 

научните данни (Малахов) само 0.003 изменение на pH-то 

е достатъчно за убиване на туморните и ракови клетки. 

Като разделим 0.153 на 0.003, получаваме 50, което 

показва, че повишеното pH на кръвта е 50 пъти по-силно - 

това е обяснението за изчезването на туморите и 

оздравителното действие на Живата Вода. 

За лечебни цели 

Въздействието на водата, получена с апарата ДА-

3, е универсално, често профилактично. 

Тя влияе добре на вътрешните органи - бъбреци, 

черен дроб, стимулира работата на червата. 

Използва се за стопяване на тумори и без 

оперативното им лечение. 

       При простуда, хрема, ангина, дори при 

грип активираната вода действа много ефективно. 

При вътрешни гнойници две денонощия на 

възпаленото място се държи компрес с мъртва вода. 

Всяка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като 

устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). 

Анолитът притежава висока проникваща способност в 

живата тъкан. Той унищожава болестотворните бактерии и 

в резултат възпалителният гноен процес се прекратява и с 

него и отива и болката. 

За козметични цели тази вода може да се използва 

за възстановяване растежа на косата и подобряване 

състоянието на кожата. Измитата коса леко се подсушава с 

хавлия и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива 

вода. След измиване на лицето то се отрива с памук, 

напоен с мъртва и след това с жива вода в тази 

последователност. Кожата става чиста и свежа. 

За повишаване общия тонус на организма може 

сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва 

вода и да се изпива половин чаша жива вода. 

Тя влияе добре на вътрешните органи - бъбреци, 

черен дроб, стимулира работата на червата. 

Използва се за стопяване на тумори и без 

оперативното им лечение. 

При стомашно-чревни разстройства изпиването на 

половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне 

болките в корема. 

Гнойни рани, циреи, изгаряния зарастват направо 

пред очите при използването на тази вода. Поразеното 

място трябва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути 

да се намокри с жива вода и след това, в продължение на 

две денонощия да се правят компреси само с жива вода. 

Употреба на активираната вода съвместно с 

химически лекарства 

Често възниква въпросът може ли да се комбинира 

действието на активираната вода и химически лекарства. 

Ако болния трябва да приема неприменно химически 

лекарства, между приема на химически лекарсва и 

активирана вода трябва да има интервал поне 1/един/ час, 

като по добре е първо да се приема активираната вода, тъй 

като тя се освоява много по-бързо от организма. 

В комлекта на Активатора  е включена книжка с 

подробна таблица за това как и какви болести  се лекуват . 

В таблицата са посочени над 70 заболявания 

За битови цели 

Дезинфекция на лицето, ръцете, обувките         

След работа във вредна среда, при наличие на 

опасност от зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, 

устата, гърлото, да се измият лицето и ръцете. С мъртва 

вода да се обработят и обувките (може да се сипе мъртва 

вода в тях, да се остави 10 - 15 минути, след което 

обувките да се оставят да изсъхнат.)         

Резултат: Вирусите, бактериите, микробите загиват. 

Вероятността за заразяване се свежда практически до 

нула. 

Дезинфекция на пода, мебели, инвентар         

Мебелите се напръскват с мъртва вода или да се 

избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се 

измие с мъртва вода. 

Резултат: Осигурява се надеждна дезинфекция на пода, 

мебелите. 

Дезинфекция на помещения         

Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва 

вода (тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). 

По-удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода 

със специална установка. Този метод е много ефикасен за 

дезинфекция на големи помещения - птицеферми, 



свинеферми, складове, плодохранилища, парници. Не е 

необходимо животните да се извеждат от помещението, 

водата е безвредна. Мъртвата вода трябва да е с рН около 

2,0. 

Такива процедури могат да се правят периодично, 

примерно ежемесечно. Аерозонният облак намалява 

ефективно микрофлората в помещението (до 5 пъти) и е 

съвършенно безвреден. 

Продължителността на действието е 8 - 10 дни. 

Резултат: Икономисват се дезинфекциращи средства. 

Дезинфекция на съдове         

Съдовете (щайги, кошкици, чували и т.н) да се измият 

с мъртва вода с рН около 2,0 и а се оставят да изсъхнат 

(най-добре на слънце). Ефекта ще бъде още по-добър, ако 

съдовете първо се измият с жива вода, след това се 

обаработят с мъртва вода.         

Резултат: Съдовете се дезинфекцират, унищожават се 

плесените, гнилостните бактерии. 

Обезмасляване на стъклени повърхности         

За миене и обезмасляване на стъкла се използват 

миещите свойства на живата вода. 

Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко 

минути, след което се измиват.        

Резултат: Икономисват се миещи препарати, като миенето 

е достатъчно ефективно. 

Омеотяване на водата         

Живата вода емного мека и чиста, за това, когато е 

необходима мека вода (например за приготвяне на кафе, 

чай, замесване на теста и др.) може да се използва жива 

вода. Преди да я използвате оставете живата вода да се 

утаи.         

Резултат: При прекипване активността на водата рязко 

намалява, а мекостта се съхранява. 

Пране на бельо, дрехи         

Препоръчва се следната методика: 

1. Прането се накисва за 0,1 - 1 час в мъртва вода за 

дезинфекция. 

2. Прането се пере и изплаква с жива вода (рН=9,5 - 

10,5), като количеството на перилните препарати може да 

се намали 2 - 3 пъти. 

3. По този начин не се налага избелването на прането. 

Икономисват се перилни и избелващи препарати. 

За стопански цели 

Борба с дребни вредители по растенията         

Местата, където са се натрупали вредители се 

напръскват с мъртва вода. При необходимост може да се 

полее и почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. 

Процедурата да с повтори.        

Резултат: Вредителите загиват или концентрацията им 

силно намалява. 

Дезинфекция на почвата         

Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва 

вода. Водата трябва да проникне до 30 - 40 см. След 1 - 2 

поливания с мъртва вода да се полее жива вода и след това 

се редува поливане с обикновенна и жива вода (веднъж с 

жива вода, 2 - 3 пъти с обикновенна вода). Мътртвата вода 

трябва да е с pH около 2,0, а живата - около 7,5 - 8,5 pH. За 

дезинфекция на почвата са достатъчни 1 - 2 поливания. 

Възстановяване на увехнали цветя, плодове         

Изсъхналата кора на стебла се изрязват и цветята или 

плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 - 9,0.         

Резултат:  Цветята и плодовете се освежават,  след което 

дълго остават свежи. 

Подготовка на семена за посев. 

Стимулиране на растежа на растенията        Общи 

препоръки: 

1.   Преди засяване семената да се обработят с мъртва 

вода: 

- да се потадят в мъртва вода (рН около 2,5 - 3,5), 

разбъркат и след няколко минути да се съберат и отстранят 

изплувалите на повътхността семена. 

- станалите семена да се оставят още 2 - 4 часа в 

мъртва вода за дезинфекция. 

- да се излее водата, семената да се измият с 

обикновенна вода, след което да се залеят с жива вода и да 

се държат в нея 5 - 15 часа (точното време зависи от вида 

на семената и местните условия, то се определя по опитен 

път). 

- да се излее живата вода, семената да се оставят да 

изсъхнат, след което се засаждат. 

2.   Стимулиране на растежа: 

- да се полива веднъж с жива вода (с рН около 7,5 - 

8,5), след това 2 - 3 пъти с обикновенна вода. 

- да не се полива с жива вода повече от 1 - 2 пъти на 

седмица. 

- ако има признаци, че почваата е заразена 

(растенията вехнат в сравнение със съседните) да се полее 

веднъж с мъртва вода, след което се продължава както е 

описано по-горе. 

Резултат: Семената се очистват, дезинфекцират, 

прорастват едновременно и 3 - 4 дни по-рано. 

При поливане с жива вода растенията растът 20 - 30% 

по-бързо. Увеличава се устойчивостта на болести. 



Реколтата узрява 10 - 14 дни по-рано, а добивът е 20 - 40% 

повече. 

Покълване на зърно за ядене         

Подготвеното зърно (например пшеница) се залива с 

мъртва вода и се оставя 1 - 2 часа (обеззаразяване), след 

това се измива с обикновенна вода и се залива с жива вода 

така, че водата е на равно със зърното, поставя се на топло 

място и се оставя да покълне. 

(Обикновенно е достатъчен 1 ден).  

Резултат: Зърното се очиства от възможни микроби, следи 

от химически обработки, покълва по-бързо, без да губи 

свойствата си. 

Увеличаване на срока на съхранение на 

плодовете         

Плодовете, предназначени за продължително 

съхранениесе потапят в мътва вода и се оставят да 

изсъхнат. Тази обработка може да се извърши по време на 

сортирането им, като те се напръскват с мъртва вода 

докато се движат по лентата или касетката, в която са, се 

потопи в подходящ съд с мъртва вода. Препоръчва се 

плодовете в плодохранилищата периодично да се 

напръскват с мъртва вода или да се използват специални 

устройства за аерозолно разпрашване. 

Местата на съхранение, касетките да се 

дезинфекцират с мъртва вода преди употреба.     

  Резултат:Срокът на съхранение се увеличава значително, 

плодовете се съхраняват по-добре, не губят витамини и 

захарност, не гният. Такава обработка е съвършенно 

безвредна. 

Лечение на мастити, гнойни язви при 

животните         

Активираната вода с успех може да бъде исползвана 

във ветеринарната медецина. 

Гнойните рани при животните, ухапвания от 

паразити, да се намократ с мъртва вода. Когато раните се 

изчистят - да се мокрят с жива вода. Полезно е периодично 

вимето да се измива с мъртва вода, особено през лятото.  

Резултат: Раните бързо се изчистват и заздравяват. 

Загиват и снесените яйца на насекоми и паразити. 

Лечение на разстойство при домашни птици, 

животни         

Няколко пъти през деня приците с разстойство да се 

напоят с мъртва вода с рН около 4,0 - 5,0. 

Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако 

те не пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата 

вода или храната им да се приготви с мъртва вода.         

Резултат: Разстройството, както и при хората, 

обикновенно преминава за няколко часа до един ден. 

Допълнително може да се дезинфекцира 

помещението. 

 

Поене на телета с жива вода 

Телетата да се поят 1 - 2 пъти в седмицата с жива 

вода (рН=8,0 - 9,0), с нея може да се разрежда млякото, 

което им се дава. Телетата, които са по-слаби да се 

напояват с мъртва вода. 

Резултат: Опитите в няколко ферми в Латвия 

показаха отлични резултати. Освен това се реализира 

значителна икономия на средства, давани преди това за 

медикаменти.        Прирастът се увеличава с 20 - 30% в 

сравнение с контролната група. От групата на слабите 

телета оживяха 100% (обикновенно оживяват 70 - 80%). 

Приготвяне на сиропа за пчелите  Сиропът за 

пчелите се приготвя, като се използва жива вода вместо 

обикновенна.  

Резултат: Пчелите стават по-енергични. 

Стимулиране растежа на домашните птици 

Малките и слаби домашни прици да се поят 2 - 3 дни 

подред с жива вода. Може да им се остави като 

обикновенна, така и жива вода - те сами ще изберат коя да 

пият. По нататък те се поят с жива вода не по-често от 1 - 2 

в седмицата. Живата вода да бъде със слаба концентрация. 

Ако се появи разстойство, да се поят с мъртва вода 

докато разстройството не се прекрати.      Резултат: При 

правилно използване на живата вода смъртността намалява 

с 40%, апетита се подобрява, птиците стават по-енергични 

и растът по-бързо. 

Стимулиране на растежа на  домашните животни 

Домашните животни, особено младите, периодично, 

но не по-често от 1 - 2 пъти седмично, да се поят с жива 

вода. (с рН около 7,5 - 8,5) като поенето се извършв на 

всеки 1,5 часа между храненията. Сухите фуражи може да 

се намокрят, като се напръскат с жива вода. В много 

стопанства е проверено, че живата вода с голяма 

концентрация (рН=10,5 - 12) не дава ефект. 

Общото количество на живата вода не трябва да 

превишава 10 грама на 1 килограм живо тегло. 

Резултат: Смъртността намалява, апетитът се подобрява, 

увеличава се устойчивостта на болести, прирастът се 

увеличава със 7 - 14% . 

Стимулиране растежа на животни с ценни кожи     

    

Животните да се поят периодично, 1 - 2 пъти 

седмично с жива вода. Храната също може да се приготвя 

с жива вода. В случай на разстройство животните да 

се поят с мъртва вода и да се дезинфекцират 

помещенията с мъртва вода, както вече беше 

описано.          

Резултат: Смъртността намалява с 5 - 8%, добивът на 

кожи се увеличава с 7 - 8%, качеството на кожата се 

повишава. 

 

 



Д-р Нешо Нешев от Троян цери с 
"жива вода" смъртоносни тумори.  

   Преди две лета 72-годишният ветеринар 
документира в книга под заглавие "Туморите са 
победени" нездравите си за ортодоксалната 
медицинска наука методи. В нея балканджията 
описва тежки заболявания на свои пациенти, с 
които е успял да се пребори  чрез т.нар. "жива 
вода. 

Предисторията на откритието на д-р Нешо Нешев и 

"живата му вода" е следната. Той я изнамерил при 

опитите си да направи течност с ph-то на минералната 

вода, което е 9,6. Първите резултати не били 

окуражителни. Той успял да неутрализира солите, 

превръщал ги в утайка, но водата била нетрайна, при 

незатворена бутилка въздухът унищожавал 

хидроксилните аниони за седмица. След многогодишни 

усилия успял да добие вода, която за 7 месеца не 

променя качествата си. 

Чудодейните свойства на "живата" вода той опознал, 

заемайки се да върне на белия свят собствената си 

съпруга. Тя била с 3 удара. Хуманитарните му колеги 

вдигнали ръце от нея. Тогава д-р Нешев започнал да й 

дава "жива" вода. И възстановил говора й, зрението и 

движението на ръцете. За другото било вече много 

късно. Днес жената, слава на Бога, още е жива.  

"Живата" вода е мехлем за здравите клетки и смърт за 

болните", твърди д-р Нешев.  

Преди 4 години изцерил с "жива" вода първата си 

пациентка. Тя дошла при него след четвъртата си 

поредна неуспешна операция в София. Предстояла и 

пета наскоро. Имала 2 бучки с размерите на бисквити в 

лявата гърда, една - в дясната, а под нея 8 лимфни 

образувания, големи колкото стъклено топче. Жената 

не можела да похване нищо с дясната си ръка и била 

трудоустроена. Д-р Нешев й давал да пие "жива" вода в 

продължение на месец. Когато евината щерка отишла 

за следващата си операция, от бучките й нямало и 

помен. И така жената е вече четвърта година, 

доверяват сподвижници на троянския ветеринар. 

Според теорията на Нешев рак не съществува в 

действителност. За него заболяването убиец номер 1 е 

по-скоро бързо развиващ се тумор. Появата му се 

дължи или на наличието на голямо количество пикочна 

киселина или когато рухнат при стрес защитните 

функции на човешкия организъм. В първия случай 

туморните клетки се появяват като резултат от усилията 

на човешкия организъм да се справи чрез тях с 

пикочната киселина. Те поемат киселината, използват я 

като храна, за да облекчат други части на тялото. 

Предвестници на появата им са повръщането, гастрита 

и язвата. Ако лечението с жива вода започне о време, 

организмът се справя с пикочната киселина и болестта. 

Няма ли пикочна киселина, раковите клетки умират и се 

изхвърлят чрез лимфата, кръвта и урината. Методът на 

д-р Нешев прави именно това - убива раковите клетки. 

Как? Като прави ph-то на кръвта нормално, то на 

практика умъртвява гибелните клетки. 

Троянецът лекува със същата техника и друга страшна 

женска болест - миомата. 40-годишна жена го 

потърсила за помощ, след като преди това отказала да 

се оперира, защото била с голямо образование - 8 на 11 

см. Започнала да пие "жива" вода, всеки ден по 200 мл. 

На 14-ия ден тя се обадила на д-р Нешев, за да му 

каже, че е изхвърлила един леген мръсотии. Още е 

жива. А оттогава до днес - две години. "Живея 

благодарение на тебе", продължава да поздравява и 

днес своя спасител тя. 

Стресът също отключва тумора в човешкия организъм. 

"Движението е основното оръжие срещу стреса. И 

работата, не бива да се заседяваме или да се 

залежаваме, трудът е спасение. Всичко друго е празни 

приказки и заблуди"!, убеден е д-р Нешев. 

Той има вече дузини излекувани пациенти, които 

потвърждават на практика теорията му. При това сред 

тях има и такива, който първоначално подходили 

скептично към неформалното лечение на планинеца. 

"Живата" вода има и подмладяващо въздействие, а при 

мъжете допринася и за възстановяване на потентността 

им. 

Д-р Нешо Нешев няма претенцията, че е откривател на 

"живата" вода. Според него германците се сдобили с 

нея още през 1942 г. при опит да получат дитерий за 

атомната си бомба. И днес в Немско лекували с "жива" 

вода. Само че живителната течност на арийците била 

само с 3 дни трайност, после целебната й сила се 

изпарявала. В момента д-р Нешев има готовност да 

пусне конвейрно производство на "жива" вода и тя да 

се пие профилактично като хранителна добавка за 

здраве. Стига да намери разбиране и помощ от 

обществото. 

"Мечтата ми е чрез "живата" вода хората да се сдобият 

с нещо като вид имунизация срещу туморите. Тези пък, 

които заболеят от тях, да могат след близо месечно 

лечение да са отново здрави. При това, без да хвърлят 

купища пари за здравето си", доверява д-р Нешев. 

Вярата в крайната победа над душегубната болест била 

също от решаваща важност при лечението. Човек 

клекнел ли пред тумора, нито операция, ни илач 

можели да му помогнат, настоява ветеринарят. 

Според него храненето е от особена важност за 

здравето на българите. В менюто ни трябвало да 

преобладават изключително родните зеленчуци и 

плодове, да сме избягвали чуждоземните, защото от тях 

полза нямало. Същото било и с билките. Това 

обяснявало защо митичният Мужик корен не помагал 

толкова ефективно на балканеца, колкото на сибиряка. 

Настъргани моркови с магданоз била най-ползотворната 

салата за сънародниците ни. Препоръчително било 

човек при болест да спре да се храни или да намали 

чувствително порциона си, така щял да се възстанови 

по-бързо, иначе 40-50% от енергията му изгаряла на 

вятъра за смилане на храната 

гр. Троян 
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