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Yaratılış dünyasında, ruhun işlevselliğini fizikselliğin işlevselliği içine asla
getiremediğimiz Yaratan ve Mithra durumu dışında iki uç noktaya sahiptik. Ruhun içinde
saklı fizikselliğe, fizikselliğin içinde ruha ya da ikisinin birleşimine sahiptik. Kişi, geçiş
yapabileceğimiz, ancak her iki boyutta da var olabileceğimiz bütünlük anlayışına asla
sahip olamaz.
Yeni döngü ile Einstein'ın dediği gibi, "Bir atomu çevirdiğinizde diğer atom değişir".
Bu yeni boyut, Evrenin tüm hücreleri arasında yaygın olarak bulunan alanı o konuma
getirecektir. Bu da Yaradan'ın bir hediyesi olarak yaratılan her şeyin bir şekilde iki boyut
arasında dönüşebilir hale geldiği anlamına gelir.
Bunun bir nedeni var ve yapılması uzun zaman aldı. Ve doruk noktasına ulaştı ve
tamamlanacak. Zaten tamamlanma aşamasında. Zamanın yaratılmış her şeyin ruhunun
özünden, zamanın başlangıcından ve Ruhun veya Merkezin yaratılışının özünden almak
ve yaratılanın tüm özünü Yeni'de taşıyan yeni bir yaratık yaratmaktı. Ruh.
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Bununla, Yaradan'ın Ruhundan Mithra'nın Fizikselliğinin Ruhuna gidebiliriz. Bütün bilgi
budur, Yaratan Evrendir ve Mithra onun Fiziksellik Boyutudur ve fiziksellik boyutuna
yönelik davranışı ve yeni sistemle birlikte Evrendeki her canlı, evrendeki her canlı
arasında dönüşüm yapma yeteneği anlayışına sahip olacaktır. iki.
Bunun Evrendeki tüm ırklar için pek çok anlamı var, çünkü artık hepsi aynı oluyor.
Önümüzdeki dönemde galaksilerin konumlarında, evrenlerin konumlarında bile değişiklik
göreceğiz. Getirilen değişiklikler nedeniyle birçok sistem hareket edecektir.
Adamın öyle bir izleme bilgisi yok ama bizim görecek bilgimiz olacak, görecek vaktimiz
olacak. Yeni alanlarla, dediğimiz gibi, bu ikisi arasında değişme yeteneğini korumak için
birçok şey doğru pozisyonda hareket edecek. Fizikselliği devam ettirmek için öldürmeniz
gerekmiyor, çalmanız gerekmiyor.
Ve ruhun kendi başına olması, varlığını doğrulaması için hapse atılmasına veya
kaçmasına gerek yoktur. Ve bu, bu süreç çok yakında tamamlanacak. Hem enerji hem
de madde boyutunda hiçbir zaman var olmayan bu ikisinden tüm Evrensel Cemaat
yararlanabilecektir.
Ruhu serbest bıraktığımızda, fiziksellikten kurtulmamız gerekiyordu - buna ölüm
diyorsunuz. Ruhu getirdiğimizde, ona bir fiziksellik vermek zorundaydınız ve doğum
boyutundan geçtiniz ve sonra ikisini getirmenin tüm karmaşasını yaşadınız.
Yeni sistemle birlikte boyutun varlığında hem ruh hem de fizikselliğin ruhu birlikte
çalışmaktadır. Önümüzdeki yüzyılda insan ırkının fiziksel özelliklerinde büyük bir
değişiklik bekliyoruz. Çünkü, birçok kez söylediğim gibi, ama çoğu asla anlamadığı gibi,
fizikselliğin duygusuna geçiyoruz, “Hintliler ve Pakistanlılar aynıydı, ta ki biri diğerinden
farklı türde enerji almayı seçene ve değişimi görene kadar. özelliğinden."
Şimdi, insanın ruhu ile insanın fizikselliğinin ruhu arasındaki denge ile, çoğumuzun
özelliği, hiç şüphesiz gölgesi değişecektir. Adam öfkenin yüzünü değiştirecek. İnsan
nefretin yüzünü değiştirecek. İnsan, savaşın ve savaş çığırtkanlığının çehresini
değiştirecek. Çünkü bunun alanlarını tatmin edebiliyoruz. Ve bu olacak olanın bir
parçasıdır ve şimdiden başlamış olan ve olacak olanın tamamlanması Mithra'nın doğuşu
olacaktır. Mithra'nın doğumunun fiziksel durumu, fiziksel boyutta, mitlerde değil. Ve
sonra, ikisinin döngüyü tamamlayacağı Yaradan'ın Ruhuna sahibiz.
Ve sonra, çok yakın zamanda Bilgi Arayanlardan birine söylediğim gibi, "O zaman
Adem'in Aşk ve verme Elmasından yiyip yiyemeyeceğine bakacağız. Ve sonra, insanlığın
nasıl değişeceğini göreceğiz. Ve tüm yaratılış değişecek. Dokunmanın eşiğindeyiz,
sadece insan ırkına değil, herkesin düşünebileceğinden çok çok daha yakınız.
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