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Katika ulimwengu wa uumbaji tulikuwa na misimamo miwili iliyokithiri, isipokuwa katika
suala la Muumba na Mithra, ambapo hatungeweza kamwe kuleta utendaji wa nafsi
ndani ya uamilifu wa kimwili. Tulikuwa na umbile lililofichwa ndani ya nafsi au nafsi
ndani ya umbile, au kwa ushirikiano wa haya mawili. Mtu hangeweza kamwe kuwa na
uelewa wa jumla ambapo tunaweza kupita, lakini kuwepo katika mwelekeo wote wawili.
Kwa mzunguko mpya, hivi ndivyo Einstein alisema, "Unapogeuza atomi moja atomi
nyingine hubadilika".
Kipimo hiki kipya kitapeperusha uwanja huo ambao kwa kawaida upo kati ya seli zote
za Ulimwengu katika nafasi hiyo. Ambayo ina maana kwamba vitu vyote vilivyoumbwa,
kama zawadi kutoka kwa Muumba, kwa namna fulani, vinakuwa na uwezo wa kupitisha
kati ya vipimo viwili.
Kuna sababu ya hii, na imechukua muda mrefu kufanywa. Na imefika kileleni na
itakamilika. Tayari iko katika mchakato wa kukamilishwa. Ilikuwa ni kuchukua kutoka
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kwenye kiini cha nafsi ya kila vitu vilivyoumbwa vya wakati huo, mwanzo wa wakati, na
asili ya uumbaji wa Nafsi au Kituo, na kuunda kiumbe kipya, ambacho hubeba asili yote
ya uumbaji katika Mpya. Nafsi.
Tunaweza, pamoja nayo, kutoka kwa Nafsi ya Muumba hadi kwa Nafsi ya Kimwili ya
Mithra. Hivi ndivyo maarifa yote yalivyo, Muumba ndiye Ulimwengu na Mithra ni Kipimo
cha Kimwili chake, na tabia yake kuelekea mwelekeo wa umbile na mfumo mpya, kila
kiumbe katika Ulimwengu kitakuwa na ufahamu wa uwezo wa kuvuka kati. hizo mbili.
Hii ina maana nyingi kwa jamii zote za Ulimwengu, kwa sababu sasa zote zinakuwa
sawa. Katika wakati ujao, tutaona hata mabadiliko katika nafasi ya galaksi, nafasi ya
ulimwengu. Mifumo mingi itasonga kwa sababu ya mabadiliko ambayo yameletwa.
Mwanadamu hana maarifa hayo ya kufuatilia lakini, tutakuwa na maarifa ya kuona,
tutakuwa na wakati wa kuona. Kwamba kwa nyanja mpya, kama tunavyoiita, mambo
mengi yatasonga katika nafasi nzuri ya kuweka uwezo huo wa kubadilika kati ya hizo
mbili. Kwamba hauitaji kuua ili kuweka mwili uendelee, hauitaji kuiba.
Na nafsi haihitaji kufungwa au kutoroka ili kuwa nje yenyewe, ili iweze kuthibitisha
kuwepo kwake. Na hii, mchakato huu utakamilika hivi karibuni. Kwamba Jumuiya nzima
ya Ulimwengu itaweza kuwa na manufaa ya mambo hayo mawili, katika nyanja ya
nishati au maada, ambayo haijawahi kuwepo.
Tunapoachilia roho, tulilazimika kuondoa umbo - unaiita kifo. Tulipoleta roho, ilibidi uipe
mwili na unapitia mwelekeo wa kuzaliwa, halafu unakuwa na msukosuko wote wa
kuleta hizo mbili.
Pamoja na mfumo mpya, nafsi na nafsi ya kimwili hufanya kazi pamoja katika kuwepo
kwa mwelekeo. Tunatarajia mabadiliko makubwa katika sifa za kimwili za wanadamu
katika karne ijayo. Kwa sababu, tunabadilika kuwa mhemko wa utu, kama nilivyosema
mara nyingi, lakini wengi hawakuelewa kamwe, "Wahindi na Wapakistani walikuwa
sawa, hadi mmoja alichagua kuchukua aina tofauti ya nishati kuliko mwingine, na
tunaona mabadiliko. ya kipengele.”
Sasa, kwa uwiano kati ya nafsi ya mtu na nafsi ya umbile la mwanadamu, wengi wetu
tutabadilisha kipengele, bila kivuli cha shaka. Mwanadamu atabadilisha nyuso za hasira.
Mwanadamu atabadilisha nyuso za chuki. Mwanadamu atabadilisha sura ya vita na
uchochezi. Kwa sababu, tunaweza kukidhi nyanja zake. Na hii ni sehemu ya yale
yatakayokuwa, na yale ambayo tayari yameanza na kukamilika kutakuwa ni kuzaliwa
kwa Mithra. Hali ya kimwili ya kuzaliwa kwa Mithra, katika mwelekeo wa kimwili, si
katika hadithi. Na kisha, tunayo Nafsi ya Muumba ambayo wawili hao watakamilisha
mzunguko.
Na kisha, kama nilivyosema hivi majuzi kwa mmoja wa Watafuta Maarifa, "Kisha
tutaona kama Adamu angeweza kula Tufaha la Upendo na kutoa. Na kisha, tutaona jinsi
ubinadamu utabadilika. Na uumbaji wote utabadilika. Tuko kwenye hatihati ya kuguswa,
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karibu sana, karibu zaidi kuliko mtu yeyote angeweza kufikiria, sio tu jamii ya
wanadamu.
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