ПРАВ-ДА — кОРисНА для ЗдоРов’Я!

Воду з купелі малої дитини не можна виливати після
заходу сонця. Так само і сміття, що нагромадилося за день
у хаті, краще залишити на ніч, а викинути вже вранці.
Жінки мають утримуватися від консервування овочів
і фруктів, солінь, квашень під час місячних. Інакше все
позриває, прокисне і пропаде.
Пийте лише чисту воду. Кінь ніколи не питиме поганої
води. Отож і дивіться: де п’є кінь — там вода чиста,
придатна для вживання.
Коли ж воду відстоюєте, не пийте на два пальці осад
солей та «тяжку» воду.
Щоб запобігти підступному цукровому діабету, треба
їсти квашені овочі, пити розсіл квашених у діжці огірків,
а не вживати мариноване. Для лікування цукрового діабету — пити розсіл із квашених у діжці огірків або помідорів
тиждень-два.
Від нечисті (злого духу, недоброзичливих гостей і заздрісних очей, здатних до зурочення) біля вхідних дверей
усередині оселі завжди тримайте невеличкого віника.
Можна ставити його в куточку догори — всяке відьмацтво зачепиться об нього і не проникне до господи.
До крайнього стовпа воріт бажано поставити догори
мітлу — теж буде «відлякувати» нечисть.
Освятіть оселю святою водою і потім прибийте так
догори віничка, щоб ніхто не переміщав, біля вхідних
дверей усередині (можна в куточку) — буде легше та
спокійніше житися.
Жінкам бажано носити намиста, а чоловікам виріб з
осики — буде вам захист від нечисті поза домом.
В оселі завжди треба тримати Святу воду. Сонце її,
а не попи, освячує у відповідних фазах орбіти, що її про339

ВолодиМИР СТЕШЕНКО про ЯсноВидцЯ ДіДА ПетРА

ходить Земля. Найсильніший заряд космічних сил вода
дістає на Водохреще. Варто набрати води в посудину з
12-ї до 3-ї години ночі, й вона стоятиме у вас протягом
року, мов Свята. Набирати можна будь-де, але краще з
криниці, з джерела, щоб поменше хімії було.
Пити Святу воду треба потроху, один-два ковтки
тоді, коли, як кажуть, припекло. Хтось поганим оком
поглянув на вас — умийтеся святою водою, і вам стане
краще. Малу дитину покропіть, і вона легше перенесе
хворобу. Оселю покропіть, і проженете нечисту силу.
А після окроплення оселі ще й біля вхідних дверей
усередині оселі в куточку поставте невеличкого теж
окропленого віника догори — і буде житися спокійніше.
Ще й бажано всі речі, які приносите в дім, окроплювати,
особливо нові.
Для скептиків та недовірливих є найкращий спосіб
перевірки — це практика — критерій істини. Наберіть
воду з 12-ї до 3-ї години ночі (з 19 на 20 січня) та застосуйте її після тої або замість тої, яку набирали в інший
час — дія буде миттєва — полегшає... Я тричі перепитував Діда Петра, уточнив час набору!
Дуже Важливо для Здоров’я Людини (Духовного й
Тілесного) набрати найсильнішої Святої води в ніч з 19
на 20 січня з 00:30 до 02:30 (за місцевим часом — буде
найсильніший «заряд»)! Сам я з друзями набираю в ніч з
19-го на 20-те січня з 00:30 до 02:30 понад 50 літрів —
вистачає попивати кожного дня по пару ковтків для
кращого Здоров’я, освятити житло (прогнати всяку
нечисть!), ще й із собою ношу невелику пляшечку на всяк
випадок — іноді чи мені, чи знайомому та допомагає.
Будь ласка, не полініться набрати найсильнішої
Святої води (набирати можна де завгодно, якщо з-під
крану, то краще очищуйте фільтром та 2 см осадку не
пийте)! Не пожалкуєте в майбутньому! Заведіть будильника на мобілці, щоби не забутись! Дуже багато позитивних вiдгукiв у мене зібралося за кілька років про її
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застосування — добре було б i терапевтам перед вердиктом та аналізами давати пацiєнтовi пару ковтків такої
Святої Води! А ще всім, хто до Вашої оселі завітав, на
знак гостинності наливайте її по пару ковтків (замість
дурманної оковитої) в склянку та дайте випити, то й
«очистите» гостя на кращу розмову! :)
Повторюю, якщо хочете мати найсильнішу воду: це
не обряд! Це Природне Явище: Сильне Енергетично
Сонце Воду «Освячує» (надає певних оздоровчо-очисних
властивостей для здоров’я-біополя людини) і саме у
відповідних фазах орбіти, що її проходить Земля навколо
Сонця (і не в найближчій фазі, чи найдальшій, коли
Сонце ближче чи далі від Землі, а в певній фазі, якраз у
ніч з 19 на 20 січня з 00:30 до 02:30 за місцевим часом —
і буде вам найсильніший «заряд»)!
Не плутайте, будь ласка, її з заговореною водою!
У різних релігіях по-своєму називається і цей день-час...
І фактично попи (оператори обрядів) усіх релігій собі
привласнюють силу Сонця, що є обманом людей! Та ще
й набирати привчають удень, а не вночі, бо ледачі або ж
неправильно навчені (треба ж тут трохи більше потрудитись і трохи недоспати). Не в той час, що треба, набирають — тому-то люди й скаржаться, що вода така навіть у скляному посуді «цвіте». А ПРАВильно набрана
Водиця і «цвісти» не буде у скляному посуді в темному
місці дуже тривалий час — кілька років, — і силу
величезну матиме (нечисть її боїться — тікає)! Бачив
на власні очі в Діда Петра за іконою пляшку з такою
водою, якій понад 20 років було, і вона чиста, мов
сльоза, — цвіллю не взялася, трохи тільки осаду на два
пальці, й цей осад не можна пити, бо там «важка» вода
опустилася й солі. У мене ще з 2008 року пляшка є...
Ви ж, якщо йдете до церкви, то до Бога ПРАВедного, а не
до попа, який, залежно від того, чого його навчили, те
й робить — робота в нього така, а ви ж думайте своєю
головою! Та підказуйте і їм, — хай застосовують і слу341
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жать ПРАВедно, буде тільки більше позитивної користі
для всіх! Свята треба зі знанням справи організовувати,
а не час марнувати. Скільки людської енергії витрачається даремно...
Немовлят молоді батьки не повинні показувати впродовж шести тижнів ні рідним, ні друзям, ні знайомим.
Доки навколо нової людини сформується і зміцніє біооболонка (аура). Тоді дитина буде менш вразлива до зурочень
і хвороб.
Якщо хочете, то можете її фотографувати в цей період, але фото теж нікому не показуйте щонайменше 42 дні!
Нюанс — та дуже важливий! Раніше вдома й народжували з бабусями-повитухами. А нині дуріють так, що й
по телебаченню показують пологи, — і все через гроші
та нерозуміння природних процесів.
Щоб схуднути, треба перед сніданком (за півгодини)
з’їсти дві столові ложки дрібно нарізаної свіжої капусти,
через тиждень-два побачите зміни на краще. Для більшого
ефекту — два тижні їсти тільки свіжу капусту.
З водянкою в тілі добре справляється цвіт, листя,
стебло бузини трав’янистої (смердючої). Подрібнити, заварити як чай столову ложку зілля на склянку води і пити
по півсклянки три-чотири рази в день декілька днів.
(Не передозовувати — рослина отруйна!)

Під час праці не забувайте про невеличкий відпочинок, щоб зберегти працездатність на довший час.
За монітором комп’ютера кліпайте частіше, не пересихатиме роговиця й очі не так червонітимуть. Після
20 хвилин напруженого переглядання матеріалів на
екрані старайтеся одну хвилину дивитися вдалину у вікно,
або мимо картинки, розслабляючи м’язи очей, що фокусують зір, для перепочинку — зможете не переживати за
окуляри навіть при довготривалій роботі.
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