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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) 
 

 

 

Меркурий навлиза в Ретроградна фаза, а Хирон в директна 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек. 

Една кратко съобщение за това, че скоро ще направим прогнозата за първите три 

месеца на 2018. Обаждането на живо ще се състои на 1-ви Декември, след което ще 

последва запис и транскрипт на обаждането. Ако се интересувате това, ще бъде 

една много мощна година. 

Искам да поговоря за влиянието на Меркурий, който преминава в ретроградна фаза 

и Хирон, който преминава в директна фаза, защото това се случва тази седмица 

преди следващата статия, която излиза в четвъртък. 

Преминаването на Меркурий в ретроградна фаза ще бъде много мощно явление. 

Препоръчвам ви да проверите приготовленията за празниците по два или три пъти, 

да се уверите, че всичко е на мястото си. Внимавайте за правописни грешки, 

недоразумения или електрически повреди. Добра идея е да напишете някои важни 

неща с химикалка и молив на лист хартия, или поне на 2-3 електронни устройства, 

които не са свързани едно с друго. С една дума, това ще е интересен период, но 

приемайте всичко леко. Вие знаете, че ако нещо не върви така, както сте го 

планували, махнете с ръка, пошегувайте се за това, засмейте се и продължете 

напред. Опитайте План Б, В или Г. 

А сега да поговорим за аспекта на Хирон, който преминава в директна фаза. Това се 

случва в медиумните Риби, а този воден, допълнително засилен ефект е много 

стимулиращ интуицията и развитието на Третото Око и свръхестествените 

преживявания. Това ще се случи на 5-ти Декември, в ранните часове на сутринта. 

Тъй като Хирон е бил ретрограден от 1-ви Юли, неговият ефект се е чувствал като 

необходимост да се преразгледат събитията и да се използва лекувития му 

потенциал. За тези, които са били фокусирани върху светлинна работа и 

себеусъвършенстване, той е бил особено благоприятен. А за онези, които не са 

били, това се е проявило като здравословни проблеми и други смущения. А сега, 

когато той преминава в директна фаза, това ще помогне в още по-голяма степен. А 
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тези от вас, които са записани като VIP ще имат обаждане озаглавено ‚Хирон 

ангажиран‘. Ние ще работим с неговите енергии на много дълбоко ниво. 

И както винаги, забавлявайте се с това, което става, особено когато това се отнася 

до космическо явление, върху което нямате никакво влияние и помнете, че това е 

едно пътешествие. Няма значение дали нещата вървят гладко или грапаво според 

вашите представи. То е просто един път. 

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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