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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) 

http://www.terrinewlon.com/
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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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