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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) 
 

 

 

Духовете - Помощници 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

И така. Тази семдица ще поговорим за Духовните Лечители и за това как да се 

обръщаме към тези от другата страна, които могат да работят с нас , като например 

ангелите-хранители, починалите роднини, които се грижат за нас, както и 

духовните учители, възнесените учители и други лечитеи. 

И така като цяло, духът е вечен, тленното тяло е временно, но дори и когато човек 

напусне тялото си, неговият дух продължава да живее, да е на разположение и да 

общува. Бих искал да видите това като възможност да вдигнете телефона или да 

изпратите тект месидж, за да можете да общувате с тези от другата страна. 

Отправете следните молби към тях: ‚Можете ли да ми помогнете с това житейско 

предизвикателство сега?‘, ‚Можете ли да бдите над мен, докато шофирам. Пазете ме 

и ме защитавайте‘ или ‚ Може ли да ме насочите в правилната посока на моето 

развитие в кариерата?‘ Така, че това е като постоянна връзка с тези от другата 

страна и ако това е някого, който е починал наскоро, вие ще ги познаете по име или 

ще усетите тяхната вибрация. Можете дори и да имате тяхна вещ, като например 

бижута или тяхна снимка, която можете да ползвате, за да увеличите мощта на 

връзката си с тях.  

Но най-вече вие трябва да отворите центъра на третото си око и да ги поканите там 

и да се свържете с тях като го използвате за средство на комуникация. Поканете ги 

и в сърдечната си чакра, където да ги абсорбирате към центъра на вашия гръден 

кош, след което да получите информация от тях.  

Това е като цяло за изпълнените с любов духовните помощници и това как най-

добре да се възползвате от помощта, която могат да ви предложат. Така, че 

призовете всички ваши Духовни Помощници, включително и Възнесените Учители.  

И така, както винаги, благодаря ви и изпращам любовта си към вас. 

(Духовна Статия, Транскрибирана от Мишел Ралет) 

 

http://www.terrinewlon.com/


Training for Modern Mystics 

Channeled Teachings for Everyday Spirituality 

 

© 2017 All Rights Reserved – Terri Newlon Inc. 
 

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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