Popko.pl - Medytacje i afirmacje (część z
medytacji)
Dla każdego zainteresowanego poprawą zdrowia i egzystencji Z.J. Popko
przygotował szereg darmowych rozwiązań, które szybko pomogą zmienić siebie. Na
poziomie energetycznym - pozytywne myślenie i nastawienie do życia, na poziomie
duchowym - obudzenie wysokowymiarowych cząstek, świadomości swojej
mocy, dzięki czemu mamy dostęp do wielu przemian. Dostępne metody otwierają
drogę do zdrowia również psychicznego. Zastosuj, a w świecie fizycznym zajdą
pożądane zmiany...

najlepszej
przemiany
polecamy odtwarzać na słuchawkach.
Medytacje

dla

nagrania

Medytacja. Uzdrawianie z Janem. Wstań z łóżka i
się raduj. Eden pomaga.
Medytacja „Uzdrawianie” nie jest zwykłą afirmacją. Dotyczy co prawda pierwszych sześciu wymiarów
istoty ludzkiej, ale tych najważniejszych (ciało fizyczne plus psychika i ciało egzystencjalne). Jej siła
przemiany jest niezwykła. Nie tylko czyści i uzdrawia, ale i pomaga uruchomić świadomość. Została
umieszczona w przestrzeni, co oznacza, iż nie można jej odsłuchiwać po skopiowaniu. Będzie wówczas
nieaktywna.

Medytacja. Odbudowa układu
immunologicznego. Zdrowie. Szczęście. Rodzina.
Medytacja wzmacnia układ odpornościowy. To główna część Wewnętrznego Lekarza. Proszę
odsłuchiwać tylko przez słuchawki... W nagraniu możecie doświadczyć kompozycji dźwięków mis
tybetańskich, gongów oraz mis kryształowych.
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Więcej aﬁrmacji kliknij
Więcej medytacji kliknij

Uzdrawianie programowe. Dostęp do Kodu Źródłowego a
uzdrawianie duchowe. Teoria.
2020-03-16

Uzdrawianie programowe. Wpisanie zmian w Kod Źródłowy.
Uzdrawianie duchowe.Praktyka.
2020-03-16

DARMOWE działanie uzdrawiające na żywo. Zapobieganie
koronawirusowi.
Przyjaciele, właśnie w tej chwili, o godz. 22:16 dn. 18-03-2020 działanie tak wzrosło w sile, że boje się
powiedzieć, iż jes (chyba) maksymalne. Proszę nie wieszać na mnie psów, bo ciężko mi w tym kieracie,
a i sam się przecież uczę w Oriinie, ale sprawdzajcie i informujcie w komentarzach o tym, jak szybko i
w jakim zakresie zmienia ono ludzką tzw. fizjologię... Pamiętajcie, że kroczę po nowym terenie i robię
co mogę, by wiedzą i działaniami się z wami dzielić, ale bez waszego wsparcia będzie mi dużo trudniej
bas wszystkich w utrcaonej wiedzy, prawdzie i mocy obudzić... Musimy się uczciwie wspierać. ŻADNEJ
iluzji, tylko prawda, bo bez tego staniemy się ezoterykami...
2020-03-17

Żywa Woda
Sprężystość i rozświetlanie komórek
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