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সৃষ্টির জগতে আমাদের দুটি চরম ছিল, স্রষ্টা এবং মিত্রের ক্ষেত্রে, যেখানে আমরা কখনই আত্মার
কার্যকারিতাকে শারীরিকতার কার্যকারিতার মধ্যে আনতে পারিনি। আমাদের আত্মার মধ্যে লুকিয়ে থাকা
দৈহিকতা বা আত্মাকে দৈহিকতার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, বা দুটির সংমিশ্রণে। আমরা কখনই
ট্রানজিট করতে পারি এমন সামগ্রিকতার বোধগম্যতা ছিল না, তবে উভয় মাত্রায় বিদ্যমান।
নতু ন চক্রের সাথে, এটিই আইনস্টাইন বলেছিলেন, "যখন আপনি একটি পরমাণু ঘুরান তখন অন্য
পরমাণু পরিবর্তি ত হয়"।
এই নতু ন মাত্রা সেই ক্ষেত্রটিকে উড়িয়ে দেবে যা সাধারণত মহাবিশ্বের সমস্ত কোষের মধ্যে সেই অবস্থানে
বিদ্যমান। যার অর্থ সমস্ত সৃষ্ট জিনিস, স্রষ্টার কাছ থেকে একটি উপহার হিসাবে, একটি উপায়ে, দুটি
মাত্রার মধ্যে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়।
এর একটি কারণ আছে, এবং এটি করতে অনেক সময় লেগেছে। এবং এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং
এটি সম্পন্ন হবে। এটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সেই সময়ের প্রতিটি সৃষ্ট
জিনিসের আত্মার সারমর্ম, সময়ের শুরু, এবং আত্মা বা কেন্দ্রের সৃষ্টির সারমর্ম থেকে নিতে হবে এবং
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একটি নতু ন প্রাণী তৈরি করতে হবে, যা নতু ন সৃষ্টির সমস্ত সারাংশ বহন করে। আত্মা।
আমরা, এটির সাহায্যে, স্রষ্টার আত্মা থেকে মিথ্রার দৈহিকতার আত্মায় যেতে পারি। এই পুরো জ্ঞানটি
হল, স্রষ্টা হলেন মহাবিশ্ব এবং মিত্র হল এর ভৌতিকতার মাত্রা এবং শারীরিকতার মাত্রার প্রতি তার
আচরণ এবং নতু ন সিস্টেমের সাথে, মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে স্থানান্তর করার ক্ষমতা বোঝার
ক্ষমতা থাকবে। দুই.
মহাবিশ্বের সমস্ত জাতিগুলির জন্য এটির অনেক প্রভাব রয়েছে, কারণ এখন তারা সব একই হয়ে গেছে।
আগামী সময়ে, আমরা ছায়াপথের অবস্থান, মহাবিশ্বের অবস্থানের এমনকি পরিবর্ত ন দেখতে পাব।
পরিবর্ত ন আনা হয়েছে কারণে অনেক সিস্টেম সরানো হবে.
মনিটর করার মতো জ্ঞান মানুষের নেই কিন্তু , আমাদের দেখার জ্ঞান থাকবে, আমাদের দেখার সময়
থাকবে। যে একটি নতু ন ক্ষেত্র সহ, আমরা এটিকে বলি, অনেক কিছু সঠিক অবস্থানে চলে যাবে যাতে
উভয়ের মধ্যে পরিবর্ত ন করার ক্ষমতা রাখা যায়। যা রাখার জন্য আপনাকে হত্যা করতে হবে না
শারীরিকতা যাচ্ছে, আপনার চুরি করার দরকার নেই।
এবং আত্মাকে তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়ার জন্য নিজেকে আটকে রাখা বা পালানোর
দরকার নেই। এবং এই, এই প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে. যে সমগ্র বিশ্বজনীন সম্প্রদায় উভয়ের
সুবিধা পেতে সক্ষম হবে, উভয়ই শক্তি বা পদার্থের মাত্রা, যা কখনোই ছিল না।
আমরা যখন আত্মাকে মুক্তি দিই, তখন আমাদের শারীরিকতা থেকে মুক্তি পেতে হয়েছিল - আপনি
এটিকে মৃত্যু বলছেন। যখন আমরা আত্মা নিয়ে এসেছি, তখন আপনাকে এটিকে একটি দৈহিকতা দিতে
হয়েছিল এবং আপনি জন্মের মাত্রার মধ্য দিয়ে যান, এবং তারপরে দুটি আনার জন্য আপনার পুরো
হট্টগোল হয়।
নতু ন সিস্টেমের সাথে, আত্মা এবং শারীরিকতার আত্মা উভয়ই মাত্রার অস্তিত্বে একসাথে কাজ করে।
আমরা আগামী শতাব্দীতে মানব জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক পরিবর্ত ন আশা করি। কারণ, আমরা
শারীরিকতার আবেগে পরিবর্তি ত হই, যেভাবে আমি অনেকবার বলেছি, কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেনি,
“ভারতীয় এবং পাকিস্তানিরা একই ছিল, যতক্ষণ না একজন অন্যটির চেয়ে ভিন্ন ধরণের শক্তি গ্রহণ
করতে বেছে নেয় এবং আমরা পরিবর্ত ন দেখতে পাই। বৈশিষ্ট্যের।"
এখন, মানুষের আত্মা এবং মানুষের দৈহিকতার আত্মার মধ্যে ভারসাম্যের সাথে, আমাদের অনেকের
বৈশিষ্ট্য পরিবর্ত ন হবে, কোন সন্দেহের ছায়া ছাড়াই। মানুষ রাগের মুখ বদলাবে। মানুষ ঘৃণার মুখ পরিবর্ত ন
করবে। মানুষ যুদ্ধ এবং যুদ্ধের চেহারা পরিবর্ত ন করবে. কারণ, আমরা এর ক্ষেত্রগুলোকে সন্তু ষ্ট করতে
পারি। এবং এটি কি হবে তার অংশ, এবং ইতিমধ্যে যা শুরু হয়েছে এবং মিত্রার জন্ম হবে তা সম্পূর্ণ হবে।
মিথরার জন্মের শারীরিক অবস্থা, দৈহিক মাত্রায়, পুরাণে নয়। এবং তারপর, আমাদের স্রষ্টার আত্মা আছে
যা দুজনে চক্রটি সম্পূর্ণ করবে।
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এবং তারপরে, যেমন আমি সম্প্রতি জ্ঞান অনুসন্ধানকারীদের একজনকে বলেছিলাম, "তাহলে আমরা
দেখব আদম প্রেম এবং দেওয়ার অ্যাপল থেকে খেতে পারে কিনা। এবং তারপর, আমরা দেখব কিভাবে
মানবতা পরিবর্ত ন হবে। আর পুরো সৃষ্টিই বদলে যাবে। আমরা স্পর্শের দ্বারপ্রান্তে, যে কেউ ভাবতে পারে
তার চেয়ে অনেক বেশি, শুধু মানব জাতি নয়।
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