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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)

Плутон преминава в директна фаза
Джуал Кул е тук. Таши Дилек.
И така. Когато Плутон преминава в своята директна фаза, това е голямо събитие.
Това е защото Плутон препоръчва: ‚преминете в правилната за вас връзка‘. Този
транзит към директна фаза, придружен от други събития като изпускането на пара,
ефектът на тенджера под налягане, спукването на гърне, за които споменах в
предишната статия са знаци, които ви съобщават, че “това е времето, в което да се
се придвижите напред, изравнени с вашите потребности, инак всичко ще се струти
около вас“.
Това най-вече означава, че вие трябва да вървите по пътя си и да сtе фокусирани
върху развиването на Ню Ейдж правителство, Ню Eйдж взаимно енергийно
подкрепяне във вашите връзки с хората и по-уместното разпределение на
богатствто. Можете да помолите и за изравняване с Йом Кипур.
Оосвен това искам да подчертая, че големите празници, особено религиозните, без
значение към коя религия принадлежите, създават мощни енергийни полета около
планетата, защото цаялото чоечество е Единство, както и цялото Творение.
Така, че когато тези празници се отбелязват, (Коледа или Ислямката Нова Година
или други), това се отразява на цялото Човечество. Когато се съберете и се
помолите за Световен Мир, това отново рефлектира върху цялото човечество. Така,
че продължавайте с енергийната работа, чийто ефект е особено мощен около
подобни празници.
И така скъпи мои, благодаря ви и изпращам своята любов 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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