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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) 
 

 

 

Одеялото на Мира 

 
Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 
 
И така. Искам да визуализирате едно одеяло на мира, което се разпростира в 
глобален мащаб, но първо искам да почувствате как самите вие сте обгърнати от 
него. Както често казвам ‚не можете да дадете онова, което самите вие нямате‘ така, 
че първо вие се обгърнете от това одеяло, а после го разпространете сред другите. 
Опитайте се да почувствате това меко, памучно, леко и ефирно усещане, което ви 
успокоява и ви кара да се чувствате уютно. 
 
Желателно е да се завиете с малко по-дебело одеяло около Слънчевия ви Сплит, 
който е вашия емоционален център и други части от тялото ви, които ви безпокоят, 
като например гърба, ушите, коляното и т.н. На тези места добавете повече от това 

одеяло на мира. А докато си представяте това, усетете как навлизате във все по-
дълбоко чувство на мир с всеки дъх, който поемате. 
 
След това ще започнете да усещате как одеялото се издига на вълни навън около 
стъпалата ви, а след това вижте как то се разпространява във всички посоки точно 
както мъгла, която обхваща цялата планета. 
 
Може да ви по-лесно да визуализирате как това одеяло първо обгръща замята на 
вашия дом или както се разширява, за да покрие цялото ви имущество. Продължете 
с това упражнение като си представите всички неща, които искате това одеяло да 
обхване. 
 
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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