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W świecie stworzenia mieliśmy te dwie skrajności, z wyjątkiem przypadku Stwórcy i
Mitry, gdzie nigdy nie mogliśmy sprowadzić funkcjonalności duszy do funkcjonalności
fizyczności. Mieliśmy fizyczność ukrytą w duszy lub duszę w fizyczności, lub w
połączeniu tych dwóch rzeczy. Nigdy nie mielibyśmy zrozumienia całości, gdzie
moglibyśmy przechodzić, ale istnieć w obu wymiarach.
Z nowym cyklem, to jest to, co Einstein powiedział: "Kiedy obracasz jeden atom, drugi
atom się zmienia".
Ten nowy wymiar rozsadzi to pole, które powszechnie istnieje między wszystkimi
komórkami Wszechświata, do tej pozycji. Oznacza to, że wszystkie stworzone rzeczy,
jako dar od Stwórcy, w pewien sposób stają się zdolne do transmutacji pomiędzy tymi
dwoma wymiarami.
Jest ku temu powód i potrzeba było długiego czasu, żeby to się dokonało. Osiągnęło
ono swój szczyt i zostanie ukończone. To już jest w trakcie realizacji. Chodzi o to, aby
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wziąć z esencji duszy każdej stworzonej rzeczy z czasu, początku czasu, i esencji
stworzenia Duszy lub Centrum, i stworzyć nowe stworzenie, które nosi całą esencję
stworzonego w Nowej Duszy.
Możemy wraz z nią przejść od Duszy Stwórcy do Duszy Fizyczności Mitry. Na tym
polega cała wiedza, Stwórca jest Wszechświatem, a Mitra jego wymiarem fizyczności i
jego zachowaniem wobec wymiaru fizyczności, a dzięki nowemu systemowi każda
istota we Wszechświecie będzie miała zrozumienie zdolności do transmutacji pomiędzy
tymi dwoma wymiarami.
Ma to wiele implikacji dla wszystkich ras we Wszechświecie, ponieważ teraz wszyscy
stają się tacy sami. W nadchodzącym czasie zobaczymy nawet zmiany w położeniu
galaktyk, w położeniu wszechświatów. Wiele systemów będzie się poruszać z powodu
zmian, które zostały wprowadzone.
Człowiek nie ma takiej wiedzy, aby to monitorować, ale będziemy mieli wiedzę, aby to
zobaczyć, będziemy mieli czas, aby to zobaczyć. Że z nowymi polami, jak to nazywamy,
wiele rzeczy przesunie się we właściwej pozycji, aby utrzymać zdolność do zmiany
między nimi. Że nie musisz zabijać, by utrzymać fizyczności, nie trzeba kraść.
A dusza nie musi być zamknięta lub uciekać, aby być na zewnątrz sama, aby móc
potwierdzić swoje istnienie. I to, ten proces zakończy się bardzo szybko. Że cała
Uniwersalna Wspólnota będzie mogła mieć korzyści z tych dwóch, zarówno w wymiarze
energii, jak i materii, która nigdy nie istniała.
Kiedy uwalnialiśmy duszę, musieliśmy pozbyć się fizyczności - nazywacie to śmiercią.
Kiedy sprowadzaliśmy duszę, musieliście nadać jej fizyczność i przechodziliście przez
wymiar narodzin, a potem mieliście całe zamieszanie związane z połączeniem tych
dwóch.
W nowym systemie zarówno dusza, jak i dusza fizyczności pracują razem w istnieniu
wymiaru. Spodziewamy się ogromnej zmiany w fizycznych cechach rasy ludzkiej w
nadchodzącym stuleciu. Ponieważ zmieniamy się w emocje fizyczności, tak jak
mówiłem wiele razy, lecz wielu nigdy nie zrozumiało: "Hindusi i Pakistańczycy byli tacy
sami, dopóki jeden nie wybrał innego rodzaju energii niż drugi i widzimy zmianę cech".
Teraz, z równowagą pomiędzy duszą człowieka i duszą fizyczności człowieka, wielu z
nas zmieni cechy, bez cienia wątpliwości. Człowiek zmieni oblicze gniewu. Człowiek
zmieni oblicze nienawiści. Człowiek zmieni oblicze wojny i podżegania do wojny.
Ponieważ, będziemy mogli nasycić się jej polami. I to jest część tego, co będzie, i co już
się zaczęło, a zakończeniem będą narodziny Mitry. Fizyczny warunek narodzin Mitry, w
fizycznym wymiarze, nie w mitach. A potem mamy Duszę Stwórcy, która we dwójkę
zakończy cykl.

2

I wtedy, jak powiedziałem bardzo niedawno jednemu z Poszukiwaczy Wiedzy: "Wtedy
zobaczymy, czy Adam mógł jeść z Jabłka Miłości i dawania. I wtedy zobaczymy, jak
zmieni się ludzkość. I zmieni się całe stworzenie. Jesteśmy na skraju dotknięcia, o
wiele, wiele bliżej niż ktokolwiek mógłby pomyśleć, nie tylko rasa ludzka.
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