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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) 
 

 

 

Космическо Ускоряване 

 
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

И така. Тази седмица искам да говоря за Космическото Ускорение, защото всичко 

започва да се движи в съответствие с лоста за висока скорост. Всичко ще става 

много по-бързо, дори и на нервната ви система ще и необходимо да се нагласи към 

тази висока скорост. Нервните системи на някои хора ще имат по-голямо 

затруднение да превключат на тази по-висока скорост. 

Но ако се фокусирате към този процес по отношение на честота и помолите 

съзнанието ви да се изравни с космическата честота, тогава ще можете да се 

изравните плавно. Само кажете: ‚Съзнание изравни ме с космическата честота‘. 

И тогава си поемете дълбоко въздух, след което вижте как тялото ви изведнъж е по-

будно и много по-живо. Досега работихме с изравняването на ‚чи‘ съвсем 

целенасочено, създавайки едно мощно бойно енергийно поле. А сега това, което 

трябва да направите е да се изравните с космическата честота. 

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 

 

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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