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(Канализирането започва)

Първи Април- Ден на Доброжелателността
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
И така. Първи Април е класически ден за шеги и трикове, но тази година специално
той не е подходящ за това. Този ден е по-скоро предназначен за проява на добрина,
така че аз бих го нарекъл ‘Ден на доброжелателността‘. Моля правете добро на този
ден, спонтанни прояви на добра воля. Но ако пък другите хора са решили да се
шегуват с вас, просто го приемете с колкото се може повече хумор.
А имайки в предвид това, което става с мъжките енергии в момента, Космоса
представлява една тенджера под високо налягане и нещата се разгорещяват. Така,
че е важно да се молите за Световен Мир и да работите за утихването на изблици от
гняв независимо дали става на въпрос за политици, вашият шеф или самият вас.
Работете усърдно веднага да отпратите тази гневни емоции и да ги заместите с
Божествена Любов. След това се разширете чувството на любов в своята аура. Дори
и ако наблюдавате че някой друг е въвлечен в спор или пък изпраща гневни думи
към новинарската емисия, смекчете очите си, разширете аурата си, изпълнена с
любов и вижте какво повече можете да доловите за ситуацията.
И така скъпи мои, нека 1-ви Април да е ‚Ден на доброжелателността‘. Направете
това своя практика всяка година.
И така скъпи мои, 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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