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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) 
 

 
 

Подготовка за Свещените Луни: 

 

Джуал Кул е тук. Ташии Дилек. 
 
И така. Ще работим със Златисто-бял цвят. Бих искал да видя как този Златисто-бял 
цвят избликва и се разпространява из вашето тяло, пречиствайки всичко, особено 
слънчевия ви сплит. Един от следващите ни теле-семинари, на 23-ри февруари, се 
нарича‚ ‚Трансцедирането на Тъмнината‘. Той има за цел да придвижи личната и 
глобална енергия в Светлината.  
 
А сега нека работим със Златисто-бял свят. Трите свещени Луни ще се появят рано 
тази година. Великден е рано, след което следва Христовата Луна, Уесак Луната и 
Луната на Човечеството. Това което е определящо за Уесак е да имаме Слънце в 
знака на Телец и Пълната Луна в знака на Скорпион. Това е точния, езотеричен 
Уесак, който се пада на 22-ри Април, а това пък по ирония съвпада с деня на 
Земята.  
 
Периодът между настоящето Пълнолуние, на 22-ри февруари, и следващото 
Новолуние, което е и в затъмнение на 8-ми Март, ще е много мощен и плодовит. 
Очаквам той да катализира премахването на много нечистотии по най-различни 
начини. Нечистотиите могат да са от емоционално, ментално, физическо, духовно и 
въобще всякакво естество, което влияе на вашето тяло, ум и душа. Така, че 
посрещнете това пречистване с радост и го заменете с нещо чисто: Бяла светлина, 
Златисто-бяла светлина или други лечебни способи. 
 
И така скъпи мои. Както винаги, благодаря ви и изпращам моята 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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