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Тук е Тери Нюлън от www.TerriNewlon.com  

А това е поредната статия предадена от Джуал Кхул, предоставена безплатно всеки 

четвъртък. 

 

(Канализирането започва) 
 

 

 

Супер Лунно Затъмнение – Какво да Правите 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

Ние се намираме пред голяма промяна. Енергиите на тази Супер Луна, която се пада 

през уикенда, заедно с лунното затъмнение и навлизането на Слънцето в знака на 

Водолея, могат да бъдат оприличени като футболната топка, която е ритната в 

началото на мача и която ще прелети високо над игрището и никой не може да 

предвиди къде точно ще падне, докато не дойде времето за това. Затова от духовна 

гледна точка вие искате да се подготвите и да управлявате приземяването и. 

Така, че през този период вашият живот ще наподобява първоначалното ритане на 

футболната топка. Правителствените и световните афери и други важни въпроси 

също могат да бъдат оприличени по този начин. Къде ще се приземи тази топка? 

Къде ще свърши полета и? Дали всичко ще бъде наред или не? Този елемент на 

неизвестно също ще присъства. 

Помнете, че всички нива на съзнанието са програмируеми. Вие можете да говорите 

на своето тяло, можете да говорите на здравето и на банковата си сметка или на 

въздушните молекули. Можете и да заявите на етерите в какъв свят искате да 

живеете – можете да помолите а мирен свят, с отворени обятия, където емигрантите 

се чувстват добре дошли, където хората си помагат един на друг като обменят храна 

и вода, а храната и водата се раздава на тези, които имат особена нужда от тях.  

Та това е много добро време да изразите своите добри пожелания и да се 

фокусирате върху това, което искате, тоест къде точно искате топката да се 

приземи. На лично ниво, можете да кажете утвърждения като: ‚Аз избирам здраве‘, 

‚Аз избирам богатство‘, ‚Аз избирам щастие‘ или Аз избирам идеалното място за 

живеене или идеалния партньор‘ или каквото друго изберете. Основното е да има 

много положителни утвърждения и позитивно мислене. Напишете ги. Дори можете 

да направи и колаж с тях, защото снимките са много важни и могат също да 

помогнат да програмирате клетъчната структура.  

И така скъпи мои, както винаги, благодаря ви и изпращам своята любoв към вас. 

http://www.terrinewlon.com/
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Моля, присъединете се към нашия електронен бюлетин и ще получавате 
информацията от безплатните ни Духовни Статии всяка седмица. 
 

Постоянно обновявано предаване, пригодено за излъчване на дълги разстояния за 
всеки, който търси Духовно Просветление. Идеално за Световни Служители на 
достъпна цена: http://terrinewlon.com/events_sessions.php 
 
За Преподобната Тери: 
 
Тери Нюлън е световно признат духовен учител и съзнателен канал на Възнесения 

Учител Джуал Кхул. Джуал Кхул е работил чрез множество канали, включително и 
Мадам Блаватска, както и Алис Бейли и е добре познат на духовните ученици. 
Неговата работа чрез Тери е започнала през 1980, когато тя се е обучавала под 
надзора на Джанет Маклуър и Тибетската Фондация и се е превърнала в 
изчерпателна онлайн глобална система за подкрепа в практически духовни учения. 
 
Тя е също надарен емпат и е обучавала хиляди медиуми. Един от нейните 

специалитети е да дава наставления на новите духовни канали как да регулират 
своите способности, така че те да могат да водят балансиран живот без да 
пренебрегват своите физически, емоционални, ментални и духовни нужди. 
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