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Избор и обет на служене 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек 

И така. Виолетовият пламък е първото нещо, което искам да призова. Ние сме 
преминали през слънчево затъмнение. Денят на Свети Патрик идва. Ние се 
намираме в енергиите, които се завихрят около Христовото Пълнолуние, което ще е 
през Март. Обикновено е Април, Май и Юни, но тази година трите луни се падат 
през Март, Април и Май. Понякога се налага малко жонглиране, за да стане по-ясно 
какво става на енергийно ниво. 

Ние ще направим Уесак на четири очи на 22-ти Април 2016, което се пада и Деня на 
Земята. Той ще е безплатен и отворен за всички. Ние молим за пре-регистрация, 
така че да имаме място за всички физически тела, които искат да дойдат. След това 
ще имаме още един Уесак на живо, в събота, но за този ден можем да позволим само 
на 14 човека да дойдат, поради пространството и интимността на това, което искам 
да осъществя по време на тази енергийна работа. През 2017 може и да направим 
по-голямо събиране (бел.ред.), но това зависи от търсенето и това кой иска да 
присъства. 

И сега, ние имаме много подкрепяща котка тук. Тя много се радва на енергиите. 
Добро момиче Рейнбоу ☺ 

А сега искам да поговоря за обета за служене, да помислите кое точно най-много 
харесвате от служенето: дали е да помагате на други членове на човечеството, дали 
е общуването с животинското царство, дали е служенето към растителното царство 
или пък сте много, много щастливи, когато работите с кристали и други минерали. 
Или пък може би самата планета Земя е тази, която ви привлича да служите или 
аспектът на духовен напредък, което е любимия ви аспект. 

И така искам да мислите за това, което най-много ви привлича по отношение на 
обетите за служене и към кое искате да бъде насочен вашия фокус, сега когато 
наближаваме Трите Свети Луни. Тази, Първата през Май ще бъде Христовата Пълна 
Луна, след което идва Втората Пълна Луна, която се празнува като Езотеричния 
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Уесак (не само като рождения ден на Буда, но и истинския, Езотеричен Уесак), а 
Третата Пълна Луна, която ще е през Май, е посветена на Човечеството. 

Така че помислете си за вашият избор на служене за малко. 

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. 
 
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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