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Директна комуникация с Източника
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
Ще поговорим за ретроградния Меркурий малко, но възможността, която ви се
предлага като съзнателен търсач е да използвате този период, за да разговаряте
директно с Източника.
Така, че когато се обърнем към Източника като към събеседник, какво
преживяваме? То е като един пълен пакет за приемане на физическо, емоционално,
ментално, духовно и етерно ниво.
Това, което бих искал да опитате е да изпратите вашето съзнание към този вид
комуникацията, която според вас е най-близо до Източника, каквато и да е тя.
Например, можете да мислите космически като отидете мислено до центъра на
Вселената, или може би центъра на Мулти-вселената и да съсредоточите съзнанието
си върху непосредствения приемник на енергията на Източника и след това да я
приемете.
Тази визуализация е много добро упражнение, което можете да правите преди да
заспите. Вижте себе си като гравитационно поле, което се привлича право към
Източника, напълно се абсорбира от Него, а след това се отделя от Него и се
насочва към непосредствения приемник на енергия от Източника. Накрая насочете
цялото това осъзнаване отново към тази си инкарнация. Практикувайте тази
визуализация редовно.
Този ретрограден период е също много добра възможност да забавите темпото, да
прегледате нещата и внимателно да подберете мислите и чувствата си, за да
приемете Вселенската или Мулти-вселенската Мъдрост.
И така, както винаги, благодаря ви и изпращам любовта си към вас.
(Духовна Статия, Транскрибирана от Мишел Ралет)
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