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Тук е Тери Нюлън от www.TerriNewlon.com
А това е поредната статия предадена от Джуал Кхул, предоставенa безплатно всеки
четвъртък
(Канализирането започва)

Супер Новолуние:
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
Сега се намираме между две свещени луни, Христовото Пълнолуние, което беше поблизо до Великден, а след това и Уесак Пълнолунието, което е рано тази година
поради начина по който се падат луните.
Седми Април бележи Новолуние или Черната Луна между тези две Пълнолуния,
освен това тя е и Супер Луна и носи възвръщащия се ефект на двете затъмнения от
миналия месец (Март).
Този ден е също и момент за ‚скок‘ така, че е много, много мощен ден особено
когато се прибави и подготовката за енергиите на следващата Пълна Луна. В този
ден Венера е в нов знак и се наблюдават много божествени влияния. Те са толкова
много че аз не мога да изброя всички в тази малка статия. Но в основни линии, това
е ден, в който да се фокусирате върху това какво искате да постигнете, особено по
пътя на служенето.
Кое точно смятате, че е най-голямата ви дарба или талант? Можете ли да излъчите
любов и да вдъхновите другите да минат на едно по-дълбоко, космично мислене?
Или пък, може би, вие сте изпълнени с лечебни вибрации. Така, че помислете кое е
най-силната ви черта и какво бихте искали да направите в служба на човечеството.
Някои от тези идеи, които ви дойдат могат да бъдат съвсем ежедневни като
например: ‚Аз трябва да организирам гаража‘ или ‚Аз трябва да изчистя хладилника‘
или пък ‚да приведа колата в изрядно състояние‘ или там каквото вие решите. Това
ще ви помогне да организирате и да премахнете задръствания по пътя на вашето
служене. Така, че недейте си мислете че служенето ви обезателно трябва да бъде
нещо грандиозно и духовно. Ежедневните неща също са грандиозни и духовни.
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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