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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) 
 

 

 

Меркурий и Хирон стават директни, Новолуние 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

Нека да видим. Доста наситена седмица. Имаме Новолуние и Меркурий, планетата 

на комуникациите, която преминава в директна фаза в знака на Скорпиона, въпреки 

че все още се усеща буря. След това имаме Хирон, който също преминава в 

директна в фаза в медиумните Риби късно през нощта на 8-ми Декември и ранен 9-

ти Декември. Ханука пък приключва на 10-ти Декември и въобще много има да се 

случва. 

Аз смятам, че основния фокус тук ще е Новолунието като символ на нова 

възможност, нов прозорец, нова врата, която се отваря. Луната е в знака на 

Стрелеца, чиито символи са огъня и експанзията. Меркуриевите комуникации ще 

продължат да бъдат погрешно разбирани, а понякога и тълкувани като нараняващи 

така, че бъдете внимателни какво казвате, пишете или какви послания изпращате 

по мобилните си. 

След това Хирон става директен. Той е бил в ретроградна фаза от 4-ти Юли, а това е 

влияело на здравето и лечителите. Той все още засяга здравето, но когато влезе в 

директна фаза, Луната ще бъде в знака на Козирога, което ще смекче този аспект. 

Това ще бъде подпомогнато и от навлизането на Меркурий в знака на Скорпиона, 

който ще образува тригон (позитивен аспек -бел.ред.) с Хирон и медиумните Риби в 

неделя на 9-ти Декември. 

Това е време, през което да подобрите диетата си, можете да минете на детокс 

диета измежду празничното ядене. Направете някои йонни бани за краката си, на 

масаж или сауна или подобни дейности, оито да ви помогнат да изкарате токсините 

от тялото си. Ако не можете да си позволите по-горните, можете просто да вземете 

таблетки активиран въглен, за да хванете и изкарате токсините от тялото си по този 

начин. Това също ще помогне, а можете дори и само да минете на по лек хранителен 

режим като например да ядете само веган супи за 2-3 дена или супите на Д-р 

Биелер. Като цяло това е възможност да въвъдете делата си в ред, на точното им 

място. 

http://www.terrinewlon.com/


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

 
(Духовна Статия, Транскрибирана от Мишел Ралет) 
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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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