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(Канализирането започва)

Зелен цвят за балансиране на чувството ви за време
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.
Искам да започна със зеления изцеляващ цвят. Просто позволете на красивият,
ярък, зелен лъч да изпълни вашата аура. Вижте как той искри от вашето тяло като
сноп от светлина, който се разпространява във всички посоки като ярко светеща
зелена крушка. Вижте този зелен цвят в оттенъка, който би бил най-лекувит за
вашата личност.
Освен това искам да кажа, че навлизаме в един интересен времеви период, където
нещата ще бъдат като един вид разтеглени във времето, тоест понякога ще
изглежда, че отнемат дълго време, а в други моменти много неща ще се случат за
кратко време. Може даже да ви се стори, че всичко върви прекалено бързо, за да
вървите редом със събитията.
Така, че се чувства едно странно усещане за времето, а зeленият, изцеляващ цвят
ще ви помогне да балансирате това. От време на време ще бъде необходимо да сте
търпеливи а други моменти ще се налага да се забързате, за да вървите в крак с
времето. Но периодите, в които ще чувствате, че всичко върви с голяма скорост ще
бъдат кратки.
И така скъпи мои, както винаги благодаря ви и изпращам своята любов към вас.
(Духовна Статия, Транскрибирана от Мишел Ралет)
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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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