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В света на сътворението имахме двете крайности, с изключение на случая със
Създателя и Митра, където никога не можехме да вкараме функционалността на
душата във функционалността на физиката. Имахме физика, скрита в душата,
или душа във физиката, или в съчетание на двете. Човек никога не би могъл да
постигне разбирането за цялостността, в която бихме могли да преминем, но да
съществуваме и в двете измерения.
При новия цикъл ето какво е казал Айнщайн: "Когато завъртиш един атом,
другият атом се променя".
Това ново измерение ще взриви онова поле, което обичайно съществува между
всички клетки на Вселената, в това положение. Което означава, че всички
сътворени неща, като дар от Създателя, в известен смисъл стават способни да се
трансмутират между двете измерения.
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За това си има причина и е било необходимо много време, за да бъде направено.
И то е достигнало своя връх и ще бъде завършено. То вече е в процес на
завършване. Беше да се вземе от същността на душата на всяко сътворено нещо
от времето, началото на времето, и същността на сътвореното от Душата или
Центъра, и да се създаде ново същество, което носи цялата същност на
сътвореното в Новата душа.
С нея можем да преминем от Душата на Твореца към Душата на физическата
същност на Митра. Ето какво е цялото знание: Създателят е Вселената, а Митра Измерението на физичността на нея и поведението ѝ спрямо измерението на
физичността, а с новата система всяко същество във Вселената ще има
разбирането за способността да преминава между двете.
Това има много последствия за всички раси във Вселената, защото сега всички
те стават еднакви. В предстоящото време ще станем свидетели дори на промяна
в положението на галактиките, на положението на вселените. Много системи ще
се преместят поради настъпилите промени.
Човекът няма това знание като такова, за да наблюдава, но, ние ще имаме
знанието да видим, ще имаме времето да видим. Че с новите полета, както ги
наричаме, много неща ще се преместят в правилната позиция, за да запазят тази
способност за промяна между двете. Че не е необходимо да убивате, за да
запазите физиката, не е необходимо да крадете.
И душата няма нужда да бъде затворена или да бяга, за да бъде навън сама, за
да може да потвърди съществуването си. И това, този процес ще завърши много
скоро. Че цялата Вселенска общност ще може да се възползва от предимствата
на двете, както в измерението на енергията, така и в измерението на материята,
която никога не е съществувала.
Когато освобождаваме душата, трябваше да се отървем от физиката - вие я
наричате смърт. Когато донесохме душата, трябваше да й дадете физика и да
преминете през измерението на раждането, а след това имате цялата суматоха от
донасянето на двете.
При новата система и душата, и душата на физиката работят заедно в
съществуването на измерението. Очакваме огромна промяна във физическите
характеристики на човешката раса през следващия век. Защото ние се
променяме в емоцията на физиката, така както съм казвал много пъти, но
мнозина никога не са разбирали: "Индийците и пакистанците бяха едни и същи,
докато единият не избра да приема различен вид енергия от другия и не видяхме
промяна на характеристиката."
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Сега, с равновесието между душата на човека и душата на физиката на човека,
много от нас ще променят чертите си, без сянка на съмнение. Човекът ще
промени лицата си от гняв. Човек ще промени лицата на омразата. Човекът ще
промени лицето на войната и войнстването. Защото можем да задоволим
полетата на това. И това е част от онова, което ще се случи, и онова, което вече е
започнало и чийто завършек ще бъде раждането на Митра. Физическото
състояние на раждането на Митра, във физическото измерение, а не в митовете.
И след това имаме Душата на Създателя, която двамата ще завършат цикъла.
И тогава, както казах съвсем наскоро на един от Търсачите на знания: "Тогава ще
видим дали Адам е могъл да яде от ябълката на Любовта и даването. И тогава
ще видим как ще се промени човечеството. И цялото творение ще се промени.
Намираме се на ръба на докосването, много, много по-близо, отколкото някой би
могъл да си помисли, не само човешката раса.
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