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În lumea creației am avut cele două extreme, cu excepția cazului Creatorului și al lui
Mithra, unde nu am putut niciodată să aducem funcționalitatea sufletului în cadrul
funcționalității fizicității. Am avut fizicalitatea ascunsă în suflet sau sufletul în fizicitate,
sau în conjuncția celor două. Nu s-ar fi avut niciodată înțelegerea totalității în care am fi
putut tranzita, dar exista în ambele dimensiuni.
Odată cu noul ciclu, iată ce spunea Einstein: "Când întorci un atom, celălalt atom se
schimbă".
Această nouă dimensiune va arunca în această poziție acel câmp care există în mod
obișnuit între toate celulele Universului. Ceea ce înseamnă că toate lucrurile create, ca
un dar de la Creator, într-un fel, devin capabile să transmute între cele două dimensiuni.
Există un motiv pentru acest lucru și a fost nevoie de mult timp pentru ca acest lucru să
se realizeze. Și a ajuns la apogeu și va fi finalizat. Este deja în curs de finalizare. A fost
de a lua din esența sufletului fiecărui lucru creat din timp, de la începutul timpului, și
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esența creației din Suflet sau din Centru, și de a crea o nouă creatură, care poartă toată
esența creaturilor în Noul Suflet.
Putem, cu aceasta, să trecem de la Sufletul Creatorului la Sufletul Fizicității lui Mithra.
Aceasta este întreaga cunoaștere, Creatorul este Universul, iar Mithra este Dimensiunea
de Fizicitate a acestuia și comportamentul său față de dimensiunea de fizicalitate, iar
cu noul sistem, fiecare creatură din Univers va avea înțelegerea capacității de a se
transmuta între cele două.
Acest lucru are o mulțime de implicații pentru toate rasele din Univers, pentru că acum
toate devin la fel. În perioada următoare, vom asista chiar la schimbarea poziției
galaxiilor, poziția universurilor. Multe sisteme se vor muta din cauza schimbărilor care
au fost aduse.
Omul nu are această cunoaștere ca atare pentru a monitoriza, dar, vom avea
cunoștințele necesare pentru a vedea, vom avea timpul necesar pentru a vedea. Că
odată cu noile câmpuri, așa cum le numim noi, multe lucruri se vor mișca în poziția
corectă pentru a păstra acea capacitate de schimbare între cele două. Că nu trebuie să
omori ca să păstrezi
fizicalitatea să meargă, nu trebuie să furi.
Iar sufletul nu are nevoie să fie încarcerat sau să evadeze pentru a ieși pe cont propriu,
pentru a-și putea confirma existența. Și asta, acest proces se va finaliza foarte curând.
Că întreaga Comunitate Universală va putea beneficia de cele două, atât în dimensiunea
energiei sau a materiei, care nu a existat niciodată.
Când eliberăm sufletul, a trebuit să scăpăm de fizicalitate - voi îi spuneți moarte. Când
am adus sufletul, a trebuit să îi dați o fizicalitate și să treceți prin dimensiunea nașterii,
iar apoi aveți toată agitația de a aduce cele două.
Cu noul sistem, atât sufletul, cât și sufletul fizicității lucrează împreună în existența
dimensiunii. Ne așteptăm la o schimbare masivă a caracteristicilor fizice ale rasei
umane în următorul secol. Pentru că, ne schimbăm în emoția fizicalității, așa cum am
spus de multe ori, dar mulți nu au înțeles niciodată: "Indienii și pakistanezii erau la fel,
până când unul a ales să ia un alt tip de energie decât celălalt și vedem schimbarea
caracteristicilor".
Acum, odată cu echilibrul dintre sufletul omului și sufletul fizic al omului, mulți dintre noi
își vor schimba trăsăturile, fără nicio îndoială. Omul își va schimba chipurile de mânie.
Omul va schimba fețele urii. Omul va schimba fața războiului și a belicismului. Pentru
că, putem satisface câmpurile acesteia. Și aceasta este o parte din ceea ce va fi, și ceea
ce a început deja și a cărui finalizare va fi nașterea lui Mithra. Condiția fizică a nașterii
lui Mithra, în dimensiunea fizică, nu în mituri. Și apoi, avem Sufletul Creatorului, care cei
doi vor completa ciclul.
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Și apoi, așa cum i-am spus foarte recent unuia dintre Căutătorii de Cunoaștere: "Apoi
vom vedea dacă Adam a putut mânca din Mărul Iubirii și al dăruirii. Și atunci, vom vedea
cum se va schimba umanitatea. Și întreaga creație se va schimba. Suntem pe punctul
de a ne atinge, mult, mult mai aproape decât s-ar putea gândi oricine, nu doar rasa
umană.
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