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1. Відстоювання
Це найпростіший метод. Вам знадобиться закрита
ємність,  бажано  використовувати  скляну  і
керамічний  посуд.  Ні  в  якому  разі  не  можна
використовувати  алюмінієву.  Можна  поставити
воду на ніч, а вранці обережно процідити її через
кілька  шарів  марлі.  В  ємність  з  водою  можна
покласти  який-небудь  срібний  предмет  (ложечку,
ювелірний  виріб).  Ідеально  для  такого  очищення
використовувати  тару  зі  срібла.  Тоді  ефект  буде
максимально  результативний.  Але  застосовуючи
цей метод, потрібно бути обережними, тому що в
організмі  може  спостерігатися  надлишок  іонів
срібла.

2. Кип'ятіння
Для очищення питної води від шкідливих домішок
хлору,  виробляють  кип'ятіння.  При  цьому,
знищується велика частина бактерій. Але не можна
забувати,  що  хлор,  при  високих  температурах,
утворює  шкідливі  сполуки.   При  кип'ятінні
утворюється  мертва  або  важка  вода.  Для
підсилення  знезаражуючого  ефекту  під  час
кип’ятіння у воду додають різноманітні гілки дерев
та трави:

➢ молоді гілки хвойних рослин: 150-250 грам
на відро; час кипіння – 30-35 хвилин;

➢ кора  верби,  дуба,  бука  (150-250  грам  на
відро, час кипіння - 40 хвилин);

➢ також  можна  використовувати  листя
ромашки,  малини,  звіробою  та  інших  лікарських
рослин-антисептиків;

➢ у  випадку  неприємного  запаху  води
додайте під час кипіння деревне вугілля із багаття.

3. Замороження
Тут необхідне дотримання технології.  У невелику
ємність  набирається  вода,  потім  ставиться  в
морозильну  камеру.  Через  2  години  на  поверхні

можна побачити крижану кірку -  це шкідливі
домішки.  Необхідно  їх  видалити,  рідину
переливають в чисту ємність і ставлять ще на
2-3 години в холодильник. За цей час все солі і
домішки  осідають  на  дно.  Така  вода  корисна
людям  з  хворобою  шлунково-кишкового
тракту, хронічним панкреатитом.

4. Активоване вугілля
Для  цього  способу  очищення  застосовують
різні види активованого вугілля. Чим дрібніше
насипане  вугілля  і  більше  шар  вугілля,  тим
якість очищення краще. 

➢ 1-й  варіант  -  у  літр  води  покласти  5
таблеток, загорнутих у клапоть чистої тканини
(таблетки  бажано  подрібнити).  Вода  буде
придатною  до  вживання  через  8  годин.
Дозволить  відфільтрувати  воду  в  похідних
умовах.

➢ 2-й варіант - фільтр, потрібно у пляшку
без дна та з отвором у кришечці покласти шар
якоїсь  тканини  або  марлі.  Тоді  зверху
висипаються  таблетки  активованого  вугілля  і
на них наливається вода. Проходячи через шар
таблеток, вода очищується.

5. Фільтр із піску
Один  із  простих,  проте  дієвих  способів
очищення  води.  Взяти  розрізану  пляшку  із
декількома  отворами  на  кришечці.  На  дно
шийки пляшки покласти шматок тканини або
вату, а потім на дві третини заповнити ємність
чистим  піском.  Воду  наливати  зверху.  Для
надійності  процес  варто  повторити  декілька
разів. При цьому, якщо вода – дуже брудна, то
пісок необхідно змінювати на чистий. Якщо ж
під  рукою  немає  піску,  то  у  якості
фільтруючого матеріалу використовуйте те, що

у більшості випадків є - деревне вугілля із багаття
(окрім хвойних порід).

6. Природні камені
Вода, настояна на кварці, сприяє обміну речовин і
позитивно  позначається  на  кровообігу.  Кремній
зміцнює імунну систему організму,  позбавляє від
болю  в  суглобах,  зміцнює  стінки  кровоносних
судин.  Перед  настоюванням  кварц  потрібно
промити.  Протягом  3  днів  відбувається
настоювання в співвідношенні: 200 г кварцу на 3 х
літрову  ємність.  Воду  можна  підливати,  але  сам
кварц  необхідно  при  цьому  промивати.  Щоб
посилити  дію  очищення,  кварц  змішується  з
кремнієм.  В цьому випадку,  якість  цілющої  води
значно посилюється.

7. Спеціальні препарати для очистки води
Для  знищення  мікробів  у  воді  використовують
також спеціальні препарати. Зокрема, кластер ООН
з  питань  водопостачання,  санітарії  та  гігієни
рекомендує використовувати дезінфікуючі засоби,
у  склад  яких  входить  хлор:  рідкий  відбілювач
(містить  гіпохлорит  натрію)  і  Aquatabs  (містить
натрію  дихлороціанурат).  Також  кластером
рекомендовано  використання  Саше  PoW,  які
містять  порошкову  суміш  з  двома  активними
інгредієнтами:  сульфатом  заліза,  що  діє  як
коагулянт,  та  гіпохлоритом  натрію,  який  діє  як
дезінфікуючий засіб.

8. Йод
Щоб  обробити  воду,  потрібно  на  1  літр  води
додати  3-4  крапель  5%  -ої  спиртової  йодної
настоянки  або  2-і  йодні  таблетки.  Після  цього
ретельно  перемішати  і  залишити  настоюватися
близько однієї  години. Після знезараження йодом
за можливості варто профільтрувати воду.


