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Trong thế giới của sự sáng tạo, chúng ta có hai thái cực, ngoại trừ trường hợp của Đấng
Tạo Hóa và Mithra, nơi mà chúng ta không bao giờ có thể mang chức năng của linh hồn
vào trong chức năng của thể chất. Chúng ta có thể chất ẩn bên trong linh hồn hoặc linh
hồn bên trong thể chất, hoặc kết hợp cả hai. Người ta sẽ không bao giờ có được sự hiểu
biết về tổng thể nơi chúng ta có thể quá cảnh, nhưng tồn tại trong cả hai chiều.
Với chu kỳ mới, đây là những gì Einstein đã nói, "Khi bạn biến một nguyên tử, nguyên tử
kia sẽ thay đổi".
Chiều không gian mới này sẽ thổi trường vốn thường tồn tại giữa tất cả các tế bào của
Vũ trụ vào vị trí đó. Điều đó có nghĩa là tất cả những thứ được tạo ra, như một món quà
từ Đấng Tạo hóa, theo một cách nào đó, đều có thể chuyển đổi giữa hai chiều không
gian.
Điều này là có lý do và phải mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Và nó đã đạt
đến đỉnh cao của nó và nó sẽ được hoàn thành. Nó đang trong quá trình hoàn thành. Là
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lấy bản chất của linh hồn của mọi vật được tạo ra trong thời gian, sơ khai, và bản chất
của sự sáng tạo Linh hồn hoặc Trung tâm, và tạo ra một sinh vật mới, mang tất cả bản
chất của sinh vật được tạo ra trong Cái mới. Linh hồn.
Với nó, chúng ta có thể đi từ Linh hồn của Đấng Sáng tạo đến Linh hồn của Thể chất
Mithra. Đây là toàn bộ kiến thức là, Đấng Tạo Hóa là Vũ trụ và Mithra là Kích thước Vật lý
của nó, và hành vi của nó đối với chiều không gian của thể chất và với hệ thống mới, mọi
sinh vật trong Vũ trụ sẽ hiểu được khả năng chuyển đổi giữa các cả hai.
Điều này có rất nhiều ý nghĩa đối với tất cả các chủng tộc trong Vũ trụ, bởi vì giờ đây tất
cả đều trở nên giống nhau. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ còn thấy sự thay đổi về vị trí
của các thiên hà, vị trí của các vũ trụ. Nhiều hệ thống sẽ di chuyển do những thay đổi đã
được mang lại.
Con người không có kiến thức như vậy để giám sát nhưng, chúng tôi sẽ có kiến thức để
xem, chúng tôi sẽ có thời gian để xem. Điều đó với một lĩnh vực mới, như chúng ta vẫn
gọi, rất nhiều thứ sẽ di chuyển đúng vị trí để giữ cho khả năng thay đổi giữa hai lĩnh vực
đó. Rằng bạn không cần phải giết để duy trì thể chất, bạn không cần phải ăn trộm.
Và linh hồn không cần phải bị giam giữ hoặc phải thoát ra ngoài để có thể xác nhận sự
tồn tại của nó. Và điều này, quá trình này sẽ hoàn thành rất sớm. Rằng toàn bộ Cộng
đồng Toàn cầu sẽ có thể có được lợi ích của cả hai, cả về chiều năng lượng hoặc vật
chất, thứ chưa từng tồn tại.
Khi chúng ta giải phóng linh hồn, chúng ta phải thoát khỏi thể xác - bạn gọi đó là cái
chết. Khi chúng ta mang linh hồn, bạn phải tạo cho nó một thể chất và bạn trải qua chiều
không gian của sự ra đời, và sau đó bạn có toàn bộ sự hỗn loạn khi mang cả hai.
Với hệ thống mới, cả linh hồn và linh hồn của thể chất cùng hoạt động trong sự tồn tại
của chiều không gian. Chúng tôi mong đợi một sự thay đổi lớn về đặc điểm thể chất của
loài người trong thế kỷ tới. Bởi vì, chúng ta thay đổi cảm xúc của thể chất, theo cách mà
tôi đã nói nhiều lần, nhưng nhiều người không bao giờ hiểu, “Người Ấn Độ và Pakistan
đều giống nhau, cho đến khi một người chọn lấy loại năng lượng khác với năng lượng
kia, và chúng tôi thấy sự thay đổi của đối tượng địa lý. ”
Bây giờ, với sự cân bằng giữa linh hồn của con người và linh hồn của thể chất của con
người, nhiều người trong chúng ta sẽ thay đổi tính năng, không có một chút nghi ngờ.
Con người sẽ thay đổi khuôn mặt của sự tức giận. Con người sẽ thay đổi bộ mặt của sự
căm ghét. Con người sẽ thay đổi bộ mặt của chiến tranh và ấm áp. Bởi vì, chúng tôi có
thể thỏa mãn các lĩnh vực của nó. Và đây là một phần của những gì sẽ là, và những gì
đã bắt đầu và hoàn thành sẽ là sự ra đời của Mithra. Tình trạng thể chất khi sinh ra
Mithra, trong không gian vật lý, không phải trong thần thoại. Và sau đó, chúng ta có Linh
hồn của Đấng Sáng tạo mà cả hai sẽ hoàn thành chu kỳ.
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Và sau đó, như tôi đã nói rất gần đây với một trong những Người tìm kiếm tri thức, “Sau
đó, chúng ta sẽ xem liệu Adam có thể ăn Quả táo của Tình yêu và sự cho đi không. Và
sau đó, chúng ta sẽ thấy nhân loại sẽ thay đổi như thế nào. Và toàn bộ sự sáng tạo sẽ
thay đổi. Chúng ta đang ở bờ vực của sự đụng chạm, gần gũi hơn nhiều so với bất kỳ ai
có thể nghĩ tới, không chỉ loài người.
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