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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) 
 

 

 

Нова Луна, Ново Начало 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

Нека да навлеза по-дълбоко в канала тук. Ето, готово. 

И така. Приближаваме края на годината. Много неща се случват. Ханука е в разгара 

си, а имаме и Меркурий в ретроградна фаза и този период е много събитиен. 

Но това, което искам да дискутирам с вас днес е Новолунието, което се пада през 

уикенда, защото именно през това Новолуние, повече от всяко друго, особено 

когато тази луна е тъмна, мотото е – Нова Луна, Ново Начало. И затова вие можете 

да започнете наново от този момент нататък и бих ви окуражил да помислите за 

това какви стъпки да направите в една нова насока или подобни мисли. 

След това се приготвяме за Слънцестоенето и Новата Година, Коледа и Куанза. Тези 

празници все обозначават едно ново начало. Това дори само може да значи по-

високи енергийни нива. И така гледайте на това Новолуние като на възможност за 

Ново Начало. 

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 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/


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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