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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) 
 

 
 

Изцеление от всички страни: 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилейк. 

И така. Ние навлизаме още по-надълбоко тук. За тези от вас, които не са запознати 
с процесa на канализиране, човек първо може да започне с него, а след това да се 
почувства силен. То е подобно на това да започнете проект леко разсеяни, след 
което да се съсредоточите в него 100%. Така, че в процеса на канализиране можете 
да задълбочите връзката си. 

Това, за което искам да говоря тази седмица е как най-добре да използвате 
лечебните сили от всички източници. Ако все още не сте се запознали с програма за 
медицинска помощ, може да прочете книгата на Машел Смол Райт: MAP or Medical 
Assistance Program. Можете да работите интуитивно със съзнанието което се намира 
в тялото ви да ви помогне да се изцелите. Можете също така да поискате изцеление 
от всички познати и непознати реалности. Можете да направи много неща 
включително и молба за ангелско изцеление.  

Но най-вече искам да ви напомня, че вашето съзнание е 100% програмируемо и че 
всичко има интелигентност. Например, ако имате зъбобол, говорете на болката, 
поговорете за зъба и нервите, говорете на различните аспекти на съзнание. Може да 
бъдете напътени да сложите обезболяващ гел на зъба или лед или да посетите 
зъболекаря си. Така, че обърнете внимание на своята интуиция и призовете за 
лечение от всички страни. 

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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