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С преданост към Любовта 

И така. Искам да започна с живия розов цвят. Свети Валентин наближава. Меркурий 
и Венера ще се придвижат в знака на Водолей. Има голяма вероятност любовните 
комуникации да се усилят и прояснят както и да почувствате по-съзнателна 
отдаденост към Любовта като цяло. Така че с нетърпение чакам това. 

Към розовото, искам да добавя малко червено, като по този начин то се настройва 
към Китайската Нова Година на червената, огнена маймуна. Така че може да 
задействаме тази енергия. А след това искам да добавя и трети цвят към 
комбинацията от розово и червено, който оставам на вас да изберете. Можете да 
предпочете бяло, за да почувствате аспекта на Христовата чистота, златно за 
повече изцеляваща сила, синьо за да балансирате ума и сърцето или пък лилаво за 
трансформация. Така че изберете цвят, който да ви харесва и привлича, но след 
това можете и да го променяте. 

Ние искаме да видите как цялата ви аура бъде обляна от комбинацията на тези три 
цветни пламъка: избирайте по три на един път, например розово, червено и цвят по 
ваше желание, а после сменете третия цвят като визуализирате аурата отново. И ще 
почувствате всички тези комбинации от три цвята по-различно от предишните 
визуализации. Така че играйте с тях, правете това упражнение и се забавлявайте с 
него. А по време на упражнението, мислете с преданост за Божествената любов. 

И така скъпи мои, 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. 
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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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