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Тук е Тери Нюлън от www.TerriNewlon.com  
 
А това е поредната статия предадена от Джуал Кхул, предоставено безплатно всеки 
четвъртък.  
 
(Канализирането започва) 
 

 
 
Тази година влизането на Слънцето във Водолей носи нови потоци от съзнание за 
творчество и трансформация. 
 
Джуал Кхул е тук. Ташиии дилейк.  
 
Един момент. Ако практикувате канализиране, вие знаете, че можете да се 
почувствате лек и да потънете малко по-надълбоко, така че аз ще потъна малко по-
дълбоко тук. И така. 
 
Виолетовият пламък е това, с което ще работя сега. Просто вижте как цялото ви 
тяло е обгърнато от Виолетов Пламък. След това Ви моля да си представите и 
планетата обгърната във Виолетов Пламък. 
 
Тук има голям потенциал за трансформация като например започването на нови 
начинания и гледането на нещата с по-свежи очи. Предстои да наблюдаваме 
влизането на Слънцето във Водолей. Много от енергиите на Ерата на Водолея вече 
навлизат. 
 
Ние ще работим върху закотвянето на концепциите от Ерата на Водолея на едно 
ново ниво. Може би най-вълнуващото е, че тук има това което бих нарекъл ‚Поток 
на едно ново съзнание‘, което идва и много хора, които са чувствителни го приемат. 
Високо креативните хора също го приемат. Така, че това отваря широка гама от 
нови възможности въпреки ретроградната фаза на Меркурий и Юпитер. Така че 
използвайте това за ваша полза. 
 
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 Всеподобната Тери: 
 
Тери Нюлън е световно признат духовен учител и съзнателен канал на Възнесеният 
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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