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در عالم خلقت ما دو حالت افراطی داشتیم ،مگر در مورد خالق و میترا که هرگز نتوانستیم کارکر د
روح را در کارکرد جسمانییت وارد کنیم .ما جسمانی را در درون روح یا روح درون جسمانیات یا در
توانیم از آنجا عبور کنیم،توانیم کلیت را درک کنیم که میوقت نمیپیوند این دو پنهان داشتیم .هیچ
.اما در هر دو بعد وجود داریم
با چرخه جدید ،این همان چیزی است که انیشتین گفت" :وقتی یک اتم را می چرخانید ،اتم دیگ 
ر
".تغییر می کند
های کیهان وجود دارد به آن موقعیت منفجراین ُبعد جدید میدانی را که معموًال بین تمام سلول
کند .یعنی تمام موجودات خلق شده ،به عنوان هدیه ای از سوی خالق ،به نوعی می توانند بینمی
.دو بعد تبدیل شوند
دلیلی برای این وجود دارد ،و زمان زیادی طول کشیده تا انجام شود .و به اوج خود رسیده و تکمی 
ل
خواهد شد .در حال حاضر در مرحله تکمیل است .این بود که از جوهر روح هر مخلوق زمان و آغاز
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زمان و جوهر خلقت روح یا مرکز گرفته شود و مخلوق جدیدی بیافریند که همه جوهر مخلوق را د ر
جدید حمل کند .روح
ما با آن می توانیم از روح خالق به روح جسمانی میترا برویم .کل معرفت همین است ،خالق کیها 
ن
است و میترا ُبعد فیزیکی آن و رفتارش نسبت به بعد جسمانییت و با نظام جدید ،هر موجودی در
جهان هستی قابلیت دگرگونی را خواهد داشت .این دو
این پیامدهای زیادی برای همه نژادهای جهان دارد ،زیرا اکنون همه آنها یکسان شده اند .در زما 
ن
آینده ،حتی تغییر در موقعیت کهکشان ها ،موقعیت کیهان ها را شاهد خواهیم بود .بسیاری از
.سیستم ها به دلیل تغییرات ایجاد شده جابجا خواهند شد
انسان آن دانش را برای نظارت ندارد ،اما ،ما دانشی برای دیدن خواهیم داشت ،ما زمان برا 
ی
دیدن خواهیم داشت .که با یک میدان جدید ،همانطور که ما آن را می نامیم ،بسیاری از چیزها در
موقعیت مناسب حرکت می کنند تا این توانایی برای تغییر بین این دو حفظ شود .که برای نگه
داشتن آن نیازی به کشتن ندارید
.از نظر جسمی ،شما نیازی به دزدی ندارید
و روح نیازی به گرفتار شدن یا فرار ندارد تا خود به خود بیرون باشد ،تا بتواند وجود خود را تأیید کند.
و این ،این روند خیلی زود تکمیل خواهد شد .اینکه کل جامعه جهانی قادر خواهد بود از این دو ،چه
.در بعد انرژی و چه در بعد ماده ،که هرگز وجود نداشته است ،بهره مند شود
وقتی روح را رها می کنیم ،باید از شر جسمانی خالص می شدیم  -شما آن را مرگ می نامید .وقت 
ی
روح را آوردیم باید جسمانی به آن می دادی و بعد تولد را طی می کنی و بعد تمام هیاهوی آوردن آن
.دو را داری
با نظام جدید ،هم روح و هم نفس جسمانی در وجود بعد با هم کار می کنند .ما انتظار داریم که د ر
قرن آینده تغییر گسترده ای در ویژگی های فیزیکی نژاد بشر ایجاد شود .زیرا ،همانطور که بارها
طور که بارها گفتم ،اما بسیاری هرگزشویم ،همانگفتم ،ما به احساسات جسمانی تبدیل می
ها یکسان بودند ،تا زمانی که یکی تصمیم گرفت انرژی متفاوتیها و پاکستانینفهمیدند« ،هندی
”.نسبت به دیگری دریافت کند ،و ما شاهد تغییر هستیم .از ویژگی
حال ،با تعادل بین روح انسان و روح جسمانی انسان ،بسیاری از ما بدون هیچ تردیدی تغییر ویژگ 
ی
خواهیم داد .انسان چهره های خشم را تغییر خواهد داد .انسان چهره های نفرت را تغییر خواهد داد.
انسان چهره جنگ و جنگ طلبی را تغییر خواهد داد .زیرا می توانیم زمینه های آن را راضی کنیم .و
این بخشی از آن چیزی است که خواهد بود و آنچه از قبل آغاز شده و تکمیل آن تولد میترا خواهد
بود .وضعیت جسمانی تولد میترا ،در بعد فیزیکی ،نه در اسطوره ها .و سپس ،ما روح خالق را داریم
.که این دو چرخه را کامل خواهند کرد
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تواندو سپس ،همانطور که اخیرًا به یکی از جویندگان دانش گفتم« ،آنگاه خواهیم دید که آیا آدم م 
ی
از سیب عشق و بخشش بخورد .و سپس ،خواهیم دید که چگونه بشریت تغییر خواهد کرد .و کل
خلقت تغییر خواهد کرد .ما در آستانه لمس کردن هستیم ،بسیار بسیار نزدیکتر از چیزی که هر
.کسی فکرش را بکند ،نه تنها نژاد بشر
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