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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) 
 

 

 

Говорете на своето тяло 

Джуал Кхул е тук. Таши Дилек.  

И така. Ние се намираме към самия край на един мощен ретрограден период на 

Меркурий. Преминахме през едно мощно Пълнолуние в знака на директния Нептун, 

а сега се готвим за започването на Ханука. Можем да получим една малка почивка 

тук така, че бих ви посъветвал да се възползвате от нея. Има кратък период на 

сладка почивка до започването на Ханука на 3-ти Декември.  

А сега, нека погледнем малко напред: Новолунието настъпва на 6-ти Декември, 

когато Меркурий е в директна фаза, а и се усеща последния етап на Хирон в 

директна фаза до 8-ми Декември. През това време проблемите със здравето и 

комуникациите могат все още да продължат. Ще се наблюдават смущения с 

електрониката, която може да дава повреди в сателитните чиниии, кулите на 

мобилните телефони, модемите, телефонните линии и т.н. Виждам всякакви подобни 

неща да стават като ще има места, ‚горещи точки‘, където тези явления ще бъдат по-

изразени от други места. Например може да има квартали, където няколко 

хладилници няма да работят и т.н. Смущения с електричеството ще продължат да 

стават. Имайте в предвид, че подобни явления могат да стават и във вашето тяло. 

Например мозъка ви може да получи повече енергия, докато краката ви 

недостатъчно и затова може да ви създадат проблеми. Или пък сърцето има 

достатъчно енергия, но белите ви дробове имат нужда от повече и т.н. 

Говорете на своето тяло. Разпределете енергията по-добре. Помолете своето тяло да 

разпространи енергиите, които получава равномерно. Следете тялото да има 

здравословно хранене, пиене и спане. Дори и внимавайте с каква компания се 

движите, защото някои хора и ситуации са токсични. Освен това някои храни и 

напитки може да са токсични за вашето тяло, но не и за това на други хора. Затова 

настройте се на честотата на индивидуалността на тялото си и правете само нещата, 

които ви карат да се чувствате добре и стабилни. 

И така скъпи мои, благодаря ви и изпращам своята любов към вас.  

http://www.terrinewlon.com/
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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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