Popko.pl - Uzdrawianie na żywo - wzmocnij swoje
zdrowie
Drodzy Państwo,
W związku ze szczególną sytuacją panującą aktualnie na świecie (koronawirus) zachęcamy do dbania
o zdrowie, w czym z pewnością Wam pomoże UZDRAWIANIE NA ŻYWO, które odbywa się co
tydzień na kanale YouTube POPKO TV. Koszt to zaledwie 30 zł. Działanie obejmuje całą istotę ludzką m. in. przestrzeń, relacje, ścieżki losu, a przede wszystkim: poprawę zdrowia fizycznego (zajrzyj do
działu: Co uzdrawiamy). Zapisz się przez sklep internetowy już dziś (kliknij).
Nabliższe daty oraz więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
Uzdrowiciel Zbigniew Jan Popko tłumaczy pewne mechanizmy związane z wirusami, chorobami oraz
zdrowiem a także uruchomił darmowe działania uzdrawiające antywirusowe, w których może
uczestniczyć każdy.

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...
Pierwsza sesja darmowego uzdrawiania
2020-03-17
Druga sesja darmowego uzdrawiania
Trzecia sesja darmowego uzdrawiania
Kolejne darmowe uzdrawianie zapobiegające wirusowi odbędzie się we WTOREK 24-03 godz.
19:40 na kanale YouTube Popko TV
Zainteresowanych tematem zachęcamy do obejrzenia poniższych wideo.
Papież i ezoteryka a wspólne modlitwy na ratowanie świata. Medytacja we WTOREK 24-03
link w opisie..
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Z powodu paniki sianej przez media, tuzów ezoterycznych (bo nakręcaniem spirali strachu lansują
niemal bez kosztów nakręcają oglądalność) i Kościół intensywność tzw. epidemii będzie w Polsce rosła
jeszcze do dwóch miesięcy. Pytam w imieniu przyszłych zmarłych, kto za to odpowie? Jaki udział
będzie mieć w tym polski System... Przejrzyjcie bracia na oczy, zastanówcie się nad tym, co zrobić, by
poznać prawa energetyczne rządzące ludzką cywilizacją, a może dzięki waszej postawie uda się jeszcze
w przyszłych dekadach uratować nasz świat od TOTALNEJ ROBOTYZACJI...Przy okazji przypominam,
że moje darmowe uzdrawianie odbędzie się we wtorek przed dwudziestą, tak jak wcześniej
zapowiedziałem... Dotyczy ono tylko niszczenia koronawirusa i poprawiania uszkodzonych przez niego
organów. To działanie diametralnie różni się od typowego uzdrawiania, dlatego proszę się nie
spodziewać cudów w odniesieniu do innych przypadłości. Inne schorzenia możemy próbować
likwidować klasycznym uzdrawianiem, którym także się zajmuję... Walczcie o siebie, o swoje zdrowie i
o naszą wspólną przyszłość...Moje darmowe uzdrawianie odbędzie się we wtorek przed dwudziestą...
2020-03-23
Link do wspólnej medytacji: https://youtu.be/n5d_YW9H50Y

Koronawirus a strach. Kontrola umysłów. Robotyzacja poprzez
choroby. Dyktatura i marionetki.
2020-03-13

Koronawirus kontra Oddech Życia. Nauczmy się być bogami.
Inżynieria energetyczna.
2020-01-31

Koronawirus a masowe osłabienie ludzi. Sięgnij po zdrowie. Testowanie
nowej broni.
2020-03-12

Walka z KORONAWIRUSEM darmowe uzdrawianie - zapowiedź
2020-03-12
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