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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)

Внимание около настъпването на 2018
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
И така. Това е статията, която дава предварителна информация за 2018, тъй като
имаме празненства около Нова Година, съставянето на планове за Новата Година,
както и подготовката за Новата Година и затова от духовна гледна точка ви
препоръчвам да направите избор. Кажете следното утвърждение: ‚Аз избирам
здраве‘ или ‚Аз избирам да бъда здрав, богат и мъдър‘, и подобни. А някои от вас
могат да изберат да приготвят ‚тъмноок грах‘ или зеле за късмет през годината.
Що се отнася до празненствата, трябва да подчертая, че все още има голяма
вероятност от настинки и грипове и затова отново ще препоръчам да намалите
захарта или въобще да я елиминирате от диетата си поне за 3 дена. Приемайте
Витамин Це, почивайте повече и най-вече стойте добре хидратирани. Може също
така да приемете електролити, за да сте сигурни, че сте набавили повече
хранителни вещества в системата си. Яжте и супи, които обичате и които тялото ви
приема добре, пример broth bone marrow или пилешката супа на Доктор Биелер (Dr.
Bieler's broth, or chicken soup), или пък някоя добра вегетарианска или веган супа.
Приемайте само храна, от която тялото ви се чувства добре.
Настъпването на Новата Година се пада в ден на Пълнолуние. Това е мощно
Пълнолуние, след което имаме Уран, който преминава в директна фаза на 2-ри
Януари. Много неща се случват през този период и най-добре е да отделите малко
време за интроспекция, просто седнете удобно и медитирайте или прекарайте
допълнителен час в леглото в сънено или дори заспало състояние. Тази вид дейност
е особено благоприятна за този период.
И така скъпи мои, ще поговоря повече за настъпващата Нова Година, защото тя е
година на Изграждане, което обикновено означава, че преди това трябва да се
осъществи един вид унищожение на старото, за да се изгради новото. Затова
внимателно изберете начина, по който искате това да стане.
И така, както винаги, благодаря ви и изпращам своята любов към вас.
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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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