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בעולם הבריאה היו לנו שני הקצוות ,למעט במקרה של הבורא והמיתרה ,שם לעולם לא יכולנו להביא א 
ת
הפונקציונליות של הנשמה בתוך הפונקציונליות של הגשמיות .הייתה לנו הגשמיות חבויה בתוך הנשמה או
הנשמה בתוך הגשמיות ,או בשילוב של השניים .לעולם לא הייתה יכולה להיות הבנה של הטוטאליות שבה
.נוכל לעבור ,אלא להתקיים בשני הממדים

".עם המחזור החדש ,זה מה שאיינשטיין אמר" ,כשאתה הופך אטום אחד ,האטום השני משתנה
מימד חדש זה יפוצץ את השדה הקיים בדרך כלל בין כל תאי היקום למצב זה .מה שאומר שכל הדברי 
ם
.הנבראים ,כמתנת הבורא ,הופכים באופן מסוים לשינוי בין שני הממדים

יש לכך סיבה ,ולקח הרבה זמן עד שזה נעשה .וזה הגיע לפסגה וזה יושלם .זה כבר בתהליך של השלמתו.
היה לקחת ממהות הנפש של כל נברא דברים של הזמן ,ראשית הזמן ומהות בריאת הנשמה או המרכז,
.וליצור יצור חדש ,הנושא את כל מהות הנברא בחדשֶ .נ ֶפ ׁש
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אנחנו יכולים ,בעזרתו ,לעבור מנשמה של הבורא לנשמת הגשמיות של מיתרה .זה מה שכל הידע הוא,
הבורא הוא היקום ומיתרה מימד הפיזיות שלו ,והתנהגותו כלפי מימד הגשמיות ועם המערכת החדשה ,לכל
.יצור ביקום תהיה הבנה של היכולת להתמיר בין השניים

יש לכך השלכות רבות על כל הגזעים ביקום ,כי כעת כולם הופכים להיות אותו הדבר .בזמן הקרוב נרא 
ה
.אפילו שינוי במיקום הגלקסיות ,במיקום היקומים .מערכות רבות יעברו עקב השינויים שהובאו

לאדם אין את הידע הזה ככזה לפקח עליו ,אבל יהיה לנו את הידע לראות ,יהיה לנו זמן לראות .שעם תחו 
ם
חדש ,כפי שאנו קוראים לו ,הרבה דברים יזוזו בעמדה הנכונה כדי לשמור על היכולת לשנות בין השניים.
.שאתה לא צריך להרוג כדי לשמור על הפיזיות ,אתה לא צריך לגנוב

והנשמה לא צריכה להיות כלואה או לברוח כדי לצאת בעצמה ,כדי להיות מסוגלת לאשר את קיומה .וזה,
התהליך הזה יסתיים בקרוב מאוד .שכל הקהילה האוניברסלית תוכל ליהנות מהיתרונות של השניים ,הן
.במימד האנרגיה והן בחומר ,שמעולם לא היו קיימים

כשאנחנו משחררים את הנשמה ,היינו צריכים להיפטר מהגופניות  -אתם קוראים לזה מוות .כשהבאנו א 
ת
הנשמה ,היית צריך לתת לה פיזיות ואתה עובר את מימד הלידה ,ואז יש לך את כל המהומה של הבאת
.השניים

עם המערכת החדשה ,גם הנשמה וגם הנשמה של הגשמיות פועלות יחד בקיומו של מימד .אנו מצפי 
ם
לשינוי מסיבי במאפיינים הפיזיים של המין האנושי במאה הקרובה .כי אנחנו משתנים לרגש הפיזיות ,הדרך
כפי שאמרתי פעמים רבות ,אבל רבים מעולם לא הבינו" ,ההודים והפקיסטנים היו אותו דבר ,עד שאחד
".בחר לקחת סוג שונה של אנרגיה מהשני ,ואנחנו רואים שינוי של התכונה

כעת ,עם האיזון בין נשמתו של האדם לנשמת הפיזיות של האדם ,רבים מאיתנו ישנו תכונה ,ללא צל ש ל
ספק .האדם ישנה את פני הכעס .האדם ישנה את פני השנאה .האדם ישנה את פני המלחמה והמלחמה
במלחמה .כי אנחנו יכולים לספק את התחומים של זה .וזה חלק ממה שיהיה ,ומה שכבר התחיל והשלמת
תהיה לידת מיתרא .מצב פיזי של לידתה של מיטרה ,בממד הפיזי ,לא במיתוסים .ואז ,יש לנו את נשמת
.הבורא שהשניים ישלימו את המחזור

ואז ,כפי שאמרתי ממש לאחרונה לאחד ממחפשי הידע" ,אז נראה אם אדם יכול לאכול מתפוח האהבה
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והנתינה .ואז ,נראה כיצד האנושות תשתנה .וכל הבריאה תשתנה .אנחנו על סף נגיעה ,הרבה הרבה יות ר
.קרובים ממה שמישהו יכול לחשוב עליו ,לא רק הגזע האנושי

3

