https://youtu.be/GCdKPuOQ2h4

No mundo da criação tivemos os dois extremos, exceto no caso do Criador e Mithra,
onde nunca poderíamos trazer a funcionalidade da alma dentro da funcionalidade da
fisicalidade. Tínhamos a fisicalidade escondida dentro da alma ou a alma dentro da
fisicalidade, ou em conjunção dos dois. Nunca se teria tido a compreensão da
totalidade onde poderíamos transitar, mas sim existir em ambas as dimensões.
Com o novo ciclo, isto é o que Einstein disse: "Quando você transforma um átomo, o
outro átomo muda".
Esta nova dimensão irá explodir aquele campo que comumente existe entre todas as
células do Universo para aquela posição. O que significa que todas as coisas criadas,
como um presente do Criador, de certa forma, tornam-se capazes de transmutar entre
as duas dimensões.
Há uma razão para isso, e levou muito tempo para que isso fosse feito. E atingiu seu
ápice e será completado. Já está em vias de ser concluída. Era tirar da essência da
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alma de cada coisa criada da época, início dos tempos e essência da criação da Alma
ou do Centro, e criar uma nova criatura, que carrega toda a essência da criada na Nova
Alma.
Podemos, com ela, ir da Alma do Criador para a Alma da Fisicalidade de Mithra. Isto é o
que todo o conhecimento é, O Criador é o Universo e Mithra a Dimensão da Fisicalidade
dele, e seu comportamento em direção à dimensão da fisicalidade e com o novo
sistema, toda criatura no Universo terá a compreensão da capacidade de transmutar
entre as duas.
Isto tem muitas implicações para todas as raças do Universo, porque agora todas elas
se tornam iguais. Nos próximos tempos, veremos até mesmo mudanças na posição
das galáxias, posição dos universos. Muitos sistemas irão se mover devido às
mudanças que foram trazidas.
O homem não tem esse conhecimento como tal para monitorar, mas, teremos o
conhecimento para ver, teremos o tempo para ver. Que com um novo campo, como o
chamamos, muitas coisas se moverão na posição certa para manter essa capacidade
de mudança entre os dois. Que você não precisa matar para manter a fisicalidade, você
não precisa roubar.
E a alma não precisa ser enclausurada ou fugir para sair por conta própria, para poder
confirmar sua existência. E isto, este processo será concluído muito em breve. Que toda
a Comunidade Universal poderá ter o benefício dos dois, tanto na dimensão da energia
como na da matéria, que nunca existiram.
Quando liberamos a alma, tivemos que nos livrar da fisicalidade - chamamos de morte.
Quando trouxemos a alma, você teve que dar-lhe uma fisicalidade e passar pela
dimensão do nascimento, e então você tem toda a comoção de trazer os dois.
Com o novo sistema, tanto a alma quanto a alma da fisicalidade trabalham juntas na
existência da dimensão. Esperamos uma mudança maciça nas características físicas
da raça humana no próximo século. Porque, mudamos na emoção da fisicalidade, a
forma como eu disse muitas vezes, mas muitos nunca entenderam, "índios e
paquistaneses eram a mesma coisa, até que um optou por tomar um tipo de energia
diferente do outro, e nós vemos a mudança da característica".
Agora, com o equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem,
muitos de nós vamos mudar de feição, sem sombra de dúvida. O homem mudará as
faces da raiva. O homem mudará os rostos do ódio. O homem mudará a face da guerra
e do belicismo. Porque, podemos satisfazer os campos da guerra. E isto é parte do que
será, e o que já começou e a conclusão do será o nascimento de Mithra. Condição
física do nascimento de Mithra, na dimensão física, não nos mitos. E então, temos a
Alma do Criador que os dois completarão o ciclo.
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E então, como eu disse muito recentemente a um dos Buscadores do Conhecimento:
"Então veremos se Adão poderia comer da Maçã do Amor e doar". E então, veremos
como a humanidade vai mudar. E toda a criação vai mudar. Estamos à beira de tocar,
muito, muito mais perto do que qualquer um poderia pensar, não apenas a raça
humana.
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