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In de wereld van de schepping hadden we de twee uitersten, behalve in het geval van de
Schepper en Mithra, waar we de functionaliteit van de ziel nooit binnen de functionaliteit
van de stoffelijkheid konden brengen. We hadden de lichamelijkheid verborgen in de ziel
of ziel in de lichamelijkheid, of in combinatie van beide. Men zou nooit het begrip
hebben gehad van de totaliteit waar we doorheen zouden kunnen gaan, maar in beide
dimensies bestaan.
Met de nieuwe cyclus is dit wat Einstein zei: "Als je het ene atoom draait, verandert het
andere atoom".
Deze nieuwe dimensie zal dat veld, dat gewoonlijk tussen alle cellen van het heelal
bestaat, naar die positie blazen. Wat betekent dat alle geschapen dingen, als een
geschenk van de Schepper, op een bepaalde manier in staat zijn te transmuteren tussen
de twee dimensies.
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Daar is een reden voor en het heeft lang geduurd voordat het klaar was. En het heeft zijn
hoogtepunt bereikt en het zal worden voltooid. Het wordt al afgerond. Was het nemen
van de essentie van de ziel van alle geschapen dingen van de tijd, het begin van de tijd
en de essentie van de schepping van de Ziel of het Centrum, en een nieuw schepsel
creëren, dat alle essentie van het geschapene in het Nieuwe draagt. Ziel.
We kunnen daarmee van de Ziel van de Schepper naar de Ziel van het Lichamelijke van
Mithra gaan. Dit is wat de hele kennis is, De Schepper is het Universum en Mithra de
Dimensie van Fysiek ervan, en zijn gedrag ten opzichte van de Dimensie van Fysiek en
met het nieuwe systeem zal elk schepsel in het Universum het vermogen hebben om te
transmuteren tussen de twee.
Dit heeft veel gevolgen voor alle rassen in het heelal, omdat ze nu allemaal hetzelfde
worden. De komende tijd zullen we zelfs verandering zien in de positie van
sterrenstelsels, positie van universums. Veel systemen zullen verhuizen als gevolg van
de veranderingen die zijn aangebracht.
De mens heeft die kennis als zodanig niet om te controleren, maar we zullen de kennis
hebben om te zien, we zullen de tijd hebben om te zien. Dat met een nieuw veld, zoals
wij het noemen, veel dingen in de juiste positie zullen bewegen om dat vermogen om
tussen de twee te wisselen te behouden. Dat je niet hoeft te doden om de
lichamelijkheid in stand te houden, je hoeft niet te stelen.
En de ziel hoeft niet in een kooi te zitten of te ontsnappen om alleen te zijn, om haar
bestaan te kunnen bevestigen. En dit, dit proces zal zeer binnenkort voltooid zijn. Dat de
hele Universele Gemeenschap het voordeel van de twee zal hebben, zowel in de
dimensie van energie als materie, die nooit heeft bestaan.
Toen we de ziel vrijgaven, moesten we de lichamelijkheid kwijtraken - je noemt het de
dood. Toen we de ziel brachten, moest je het een lichamelijkheid geven en je gaat door
de dimensie van de geboorte, en dan heb je de hele commotie van het brengen van de
twee.
Met het nieuwe systeem werken zowel de ziel als de ziel van de stoffelijkheid samen in
het bestaan van dimensie. We verwachten een enorme verandering in de fysieke
kenmerken van het menselijk ras in de komende eeuw. Omdat we veranderen in de
emotie van de lichamelijkheid, zoals ik vaak heb gezegd, maar velen nooit begrepen:
"Indianen en Pakistanen waren hetzelfde, totdat de ene ervoor koos om een ander soort
energie te gebruiken dan de andere, en we zien verandering van de functie.”
Nu, met het evenwicht tussen de ziel van de man en de ziel van de lichamelijkheid van
de mens, zullen velen van ons zonder enige twijfel van functie veranderen. De mens zal
de gezichten van woede veranderen. De mens zal de gezichten van haat veranderen. De
mens zal het gezicht van oorlog en oorlogszucht veranderen. Omdat we de velden ervan
kunnen bevredigen. En dit maakt deel uit van wat zal zijn, en wat al is begonnen en de
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voltooiing van zal de geboorte van Mithra zijn. Fysieke conditie van de geboorte van
Mithra, in de fysieke dimensie, niet in mythen. En dan hebben we de Ziel van de
Schepper die de twee de cyclus zullen voltooien.
En dan, zoals ik onlangs tegen een van de Kenniszoekers zei: "Dan zullen we zien of
Adam zou kunnen eten van de appel van liefde en geven. En dan zullen we zien hoe de
mensheid zal veranderen. En de hele schepping zal veranderen. We staan op het punt
elkaar te raken, veel, veel dichterbij dan iemand zou kunnen bedenken, niet alleen het
menselijk ras.
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