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Практическо Състрадание
Джуал Кул е тук. Таши Дилек.
И така. Днес искам да фокусирам вниманието ви върху състраданието. Денят на
Свети Патрик наближава. Виждам също се уикенда се очертава да бъде интензивен
с пролетното равноденствие и началото на астрологичната година, след което идва
и пълнолунието със затъмнение, 15 дена след последното затъмнение. Така че ще
бъде доста интензивно.
Озаглавявам тази статия ‚Практическо Състрадание‘. Наистина запитайте себе си: А
това бях аз, как бих искал да се подходи към мен? Това особено важи за
взаимоотношенията ни с другите. Аз смятам, че практическото състрадание ще бъде
важно в личен аспект, както и когато слушате новините или за политически
демонстрации. Това ще бъде доста интересно.
Енергията на Марс предизвиква допълнително напрежение така че ние като
Светлинни работници можем да укротим това с една приятна и омекотяваща доза
състрадание.
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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