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(Канализирането започва)

Скочете напред

(Бел. Ред. думата leap на английски обозначава високосна година, но съща така
значи да ‚скачам‘, ‚прескачам‘, ‚отскачам)
Джуал Кул е тук. Ташии Дилек.
И така. Днес отново ще задълбочим връзката с канала. Тези от вас, които
канализират знаят че можете да имате различни степени на свързване, а днес искам
да установим по-дълбока връзка с канала, така че да може да се извлече повече
информация. Добре.
И така. Тази година е високосна. А през тази година високосният ден се пада в
понеделник, когато Луната е в знака на лечителя Скорпион. В този ден има и още
аспекти, които се го правят събитиен ден.
Бих също искал да кажа че този уикенд (27-28 февруари) ще бъде дълбок и
медиумен, с много висока енергия. Ще работим интензивно с комуникациите на
вътрешните нива. Това е също много добър период да направите упражнението
‚скачане напред‘ за Световен Мир, като добавите и доза Радост в процеса.
Този ‚отскок‘ (бел. ред. допълнителен ден през месец февруари) ви дава не само
възможност да наваксате с календара, но и подкрепя Женското Движение както и
събуждането на Женствената Сила. Това значи, че качествата на нежност и
грижовност ще започнат да се събуждат и проявяват дори и при най-мъжествения
мъж. Ще бъде интересно да се наблюдава как това ще се изрази и по света.
А междувременно ‚скачайте‘ напред с ентусиазъм и радост и бъдете готови да се
озовете в неизследвани територии, за да видите какво вашият Висш Аз е подготвил
за вас.
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
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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