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А това е поредната статия предадена от Джуал Кхул, предоставена безплатно всеки
четвъртък.
(Канализирането започва)

Нептун навлиза в Директна фаза
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
И така. Да, вярно, че е Денят на Благодарността и че е почивен ден, голям празник
в Америка, но това което гледам са планетарни конфигурации и това е времето през
година, когато Слънцето навлиза в знака на Стрелец. Това е много подходящо време
за голямо празнуване и подобни. Но това, което за мен е по-интригуващо е
навлизането на Непун в директна фаза в медиумните Риби.
И затова искам да поговоря за ефектите на преминаването на Нептун в директна
фаза. Един от тях е разширяващото се медиумно осъзнаване и чувство на
взаимосвързаност по цялата планета. Но един от страничните ефекти на това
влияние е, че хората, които се чувстват несвързани с нищо, смятат че не са част от
нещо по-голямо или не усещат духа, могат да станат още по-негативни. Така, че
бъдете нащрек за присъствието на това чувство на разединеност, на пълна изолация
и гняв породен от това чувство при някои хора, които можете да срещнете. Тази
тема присъства в Човечеството от известно време насам, но този ефект ще се засили
особено в този период. Бъдете бдителни, моля.
Луната е също в знака на медиумните Риби което ще засили ефекта на това
влияние. Можете също да следите циклите на Луната, които се сменят на всеки дватри дена. Особено внимание обърнете на дните около Пълнолуние и Новолуние,
защото тогава е напълно тъмно. Внимателно следете тези цикли на луната, особено
тогава когато тя бележи четвъртина, пълнолуние или новолуние и кажете: ‚Аз
избирам защита‘, ‚Аз избирам безопасност‘. Работете с тези утвърждения и те ще ви
помогнат.
И така скъпи мои, 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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