Popko.pl - Czym jest Medytacja
Gdyby temat medytacji stał się dyscypliną olimpijską, to za chwilę poznacie kogoś, kto miałby
szansę stanąć na najwyższym podium. Prosta, niecodzienna, prawdziwa, natchniona, ale
przekazem z Miasta Oriin spływająca „medytacja” porwie, zadziwi a na koniec pochłonie. Kto
jej tu doświadczy, ten już z medytacji nigdy nie wyjdzie, albo inaczej: zawsze i w każdej chwili
będzie mógł do niej wrócić i w niej spokojnie zasnąć. Oto nowe spojrzenie na to, z czego
ezoteryka stworzyła upiorne ćwiczenie. A to ma cieszyć, bawić i uczyć poprzez samo
doświadczanie siebie.

Czym jest medytacja. Autentyczne otwarcie
wszystkich poziomów.
8 gru 2016

Mantra. Co zrobić, by nie stracić energetycznej
cnoty. Na co zwrócić uwagę?
Chyba nikt się nie spodziewał, że propozycja rynku religijnego i ezoterycznego dotycząca pracy z
umysłem za pomocą medytacji z wykorzystaniem dźwięków i grafik potrafi być tak niebezpieczna. Nie
dosyć, że pozytywnie odczuwany stan odprężenia wcale nie musi oznaczać korzyści, to dowiadujemy
się jeszcze, że tzw. usypianie energetyki jest świadomym założeniem systemu, który umiejętnie
pozbawia ludzi woli do walki o własną godność i prawo do posiadania wszystkiego...
11 lip 2018

Medytacja. Jak sprawdzić poziom przekazu...
Dziś wszystkim się wydaje, że rozmawiają z Bogiem, że są wielcy i wspaniali, gdy tymczasem nie maja
nawet pojęcia o żelaznych regułach, jakie rządzą energetyczna rzeczywistością. ten kto pojmie zasady
gry w życie, ten ponad innych się wzniesie... No cóż chyba nie przez przypadek rządzi nami Ufo i
ciemność... Modlitwa, mówię o duchowej podróży, a nie o inwokacjach kiepskiej jakości, są nie tylko
drogą do nieba, ale i do zwycięstwa nad własnymi słabościami... popatrz, jak łatwo można sprawdzić,
czy ktoś blefuje, czy tez autentycznie podróżuje po energetycznych i duchowych światach...
9 sty 2017
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Afirmacje i pozytywne myślenie. Wewnętrzne
niebo. Psychologia duchowa
12 lip 2018
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