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في عالم الخلق  ،كان لدينا طرفان  ،باستثناء حالة الخالق وميثرا  ،حيث ال يمكننا أبًدا إدخال وظيف 
ة
.الروح في وظائف الجسمانيةلقد كانت الجسدانية مخبأة في النفس أو الروح داخل الجسدية  ،أو
.باالقتران بينهمالن يكون لدى المرء أبًدا فهم الكلية حيث يمكننا العبور  ،ولكننا موجودون في كال
.البعدين

"مع الدورة الجديدة  ،هذا ما قاله أينشتاين ".،عندما تدير ذرة واحدة تتغير الذرة األخرى
هذا البعد الجديد سوف يضرب هذا المجال الموجود بشكل شائع بين جميع خاليا الكون في هذا
.الموضعمما يعني أن كل األشياء المخلوقة  ،كهدية من الخالق  ،بطريقة ما  ،تصبح قادرة على
.االنتقال بين البعدين
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.وقد بلغ ذروته وسيكتمل.هناك سبب لذلك  ،وقد استغرق األمر وقًتا طويًال حتى يتم القيام بهإنه ا
.بالفعل في طور االكتمالكان ألخذ من جوهر روح كل شيء مخلوق في ذلك الوقت  ،وبداية الزمن ،
.وجوهر خلق الروح أو المركز  ،وخلق مخلوق جديد يحمل كل جوهر المخلوق في الجديد.روح

.يمكننا  ،بواسطته  ،االنتقال من روح الخالق إلى روح جسدية ميثراهذا ما هي المعرفة كلها  ،الخال 
ق
هو الكون وميثرا هو البعد الفيزيائي له  ،وسلوكه تجاه البعد المادي ومع النظام الجديد  ،سيكون
.لكل مخلوق في الكون فهم القدرة على التحويل بين االثنان

.هذا له الكثير من التداعيات على جميع األجناس في الكون  ،ألنهم جميًعا أصبحوا متشابهين اآلنف 
ي
.المرة القادمة  ،سنرى تغيًر ا في موقع المجرات  ،موضع األكوانسيتم نقل العديد من األنظمة
.بسبب التغييرات التي تم إجراؤها

ال يمتلك اإلنسان تلك المعرفة في حد ذاتها لرصدها  ،ولكن سيكون لدينا المعرفة لنرى  ،وسيكو 
ن
.لدينا الوقت لنرىأنه مع الحقول الجديدة  ،كما نسميها  ،ستتحرك الكثير من األشياء في الموضع
أنك لست بحاجة للقتل للحفاظ على.الصحيح للحفاظ على هذه القدرة على التغيير بين االثنين
.الذهاب الجسدية  ،لست بحاجة إلى السرقة

.والروح ال تحتاج إلى أن ُتحاصر أو تهرب لتخرج من تلقاء نفسها  ،لتتمكن من تأكيد وجودهاوستنته 
ي
.هذه العملية قريًبا جًداأن يكون المجتمع العالمي بأكمله قادًر ا على االستفادة من االثنين  ،سواء في
.أبعاد الطاقة أو المادة  ،والتي لم تكن موجودة من قبل

.تسميها الموت-عندما نطلق الروح  ،كان علينا التخلص من الجسديةعندما أحضرنا الروح  ،كا 
ن
عليك أن تمنحها جسدًيا وتذهب عبر ُبعد الوالدة  ،وبعد ذلك يكون لديك االضطراب الكامل إلحضار
.االثنين

.مع النظام الجديد  ،تعمل كل من روح وروح الجسدية مًعا في وجود البعدنتوقع حدوث تغيير هائ 
ل
.في الخصائص الفيزيائية للجنس البشري في القرن المقبلألننا نتحول إلى عاطفة جسدية ،
"بالطريقة كما قلت مرات عديدة  ،لكن لم يفهم الكثيرون ،كان الهنود والباكستانيون متماثلين ،
" .حتى اختار أحدهم أن يأخذ نوًعا مختلًفا من الطاقة عن اآلخر  ،ونرى التغيير للميزة

اآلن  ،مع التوازن بين روح اإلنسان وروح جسدية اإلنسان  ،سيغير الكثير منا الميزة  ،دون أدنى شك .
سيغير اإلنسان وجه الحرب وإثارة الحروب.الرجل سيغير وجوه الكراهية.سيغير الرجل وجوه الغضب .
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وهذا جزء مما سيكون  ،وما بدأ بالفعل وستكون والدة ميثرا اكتماله.ألنه يمكننا إرضاء مجاالته .
.الحالة المادية لميالد ميثرا  ،في البعد المادي  ،وليس في األساطيروبعد ذلك  ،لدينا روح الخالق
.التي سيكمل االثنان الدورة

"وبعد ذلك  ،كما قلت مؤخًر ا ألحد الباحثين عن المعرفة ،ثم سنرى ما إذا كان بإمكان آدم أن يأك 
ل
.وسيتغير الخلق كله.وبعد ذلك  ،سنرى كيف ستتغير البشرية.من تفاحة الحب والعطاءنحن على
.وشك اللمس  ،أقرب بكثير مما يمكن ألي شخص أن يفكر فيه  ،ليس فقط الجنس البشري
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