Духовна статия на Джуал Кхул
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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)

Ретроградните Марс и Плутон:
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
И така. Аз искам да установя по-дълбока връзка с канала днес. Много неща се
случват в Космоса в момента и се изразяват като буреносни дебри, смущения,
сателитни повреди и т.н. Ние правим този запис един ден по-рано, а понякога и
седмица по-рано, което със сигурност ще важи за следващия запис поради
събирането на живо за Уесак в Санта Барбара. Всички места за вече заети, но ние
имаме и телесеминар, който ще проведем следващия четвъртък. Така, че ако искате
да се запишете за него в уебсайта, можете да го направите.
Тази седмица, ние наблюдаваме как Марс и Плутон стават ретроградни, което значи,
че ще има доста огън. Влиянието на ретроградния Марс е по-обезпокоително с това
как въздейства на мъжкия аспект и по-специално ще има тенденции и прояви на
тормоз над другите под една или друга форма. Този аспект ще усили подобни
тенденции. Приветствам вас, като светлинни работници да придадете повече женска
светлина, да призовете и проявите божествения женски аспект, който носи
грижовност и любяща енергия. Така, че това е основния ви фокус за тази седмица.
И отново, енергиите продължават да се усилват с наближаването на Пълнолунието
на Уесак, което е на 21-ви Април и което ще празнуваме с телесеминар, а на 22-ри
Април ще имаме точната конфигурация, което се пада и Денят на Земята. Денят на
Земята ще бъде и темата на следващата духовна статия.
И така, както винаги, благодаря ви и изпращам любовта си 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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