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सृष्टीच्या जगात आपल्याला दोन टोके आहेत, निर्माता आणि मित्रा वगळता, जिथे आपण आत्म्याची
कार्यक्षमता कधीही भौतिकतेच्या कार्यक्षमतेमध्ये आणू शकत नाही. आपल्याकडे आत्म्यात दडलेली
भौतिकता होती किंवा भौतिकतेमध्ये आत्मा किंवा दोघांच्या संयोगाने. आपण कोठे ट्रान्झिट करू शकतो हे
संपूर्णतेचे आकलन कधीही झाले नसते, परंतु दोन्ही आयामांमध्ये अस्तित्वात असते.
नवीन चक्रासह, हेच आइनस्टाइन म्हणाले होते, “जेव्हा तुम्ही एक अणू फिरवता तेव्हा दुसरा अणू बदलतो”.
हे नवीन परिमाण विश्वाच्या सर्व पेशींमध्ये सामान्यपणे अस्तित्वात असलेल्या फील्डला त्या स्थितीत
उडवून देईल. याचा अर्थ सर्व निर्माण केलेल्या वस्तू, निर्मात्याकडून एक देणगी म्हणून, एक प्रकारे, दोन
आयामांमध्ये बदलण्यास सक्षम होतात.
यामागे एक कारण आहे आणि ते पूर्ण होण्यासाठी बराच वेळ लागला आहे. आणि ते शिखरावर पोहोचले आहे
आणि ते पूर्ण होईल. ते आधीच पूर्ण होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्या काळातील प्रत्येक निर्मिलेल्या
गोष्टींच्या आत्म्याचे सार, काळाची सुरुवात, आणि आत्मा किंवा केंद्राच्या निर्मितीचे सार घेऊन एक नवीन
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प्राणी तयार करायचा होता, जो नवीनमध्ये निर्माण केलेल्या सर्व सारांना वाहून नेतो. आत्मा.
त्याद्वारे आपण निर्मात्याच्या आत्म्यापासून मित्राच्या भौतिकतेच्या आत्म्याकडे जाऊ शकतो. संपूर्ण
ज्ञान हेच आहे, निर्माता हे विश्व आहे आणि मित्रा हे त्याच्या भौतिकतेचे परिमाण आणि भौतिकतेच्या परिमाणे
आणि नवीन प्रणालीसह त्याचे वर्तन, विश्वातील प्रत्येक प्राण्याला या दरम्यान परिवर्तन करण्याच्या
क्षमतेची समज असेल. दोन
याचा ब्रह्मांडातील सर्व वंशांवर खूप परिणाम होतो, कारण आता ते सर्व समान झाले आहेत. आगामी काळात,
आपण आकाशगंगांच्या स्थितीत, विश्वाच्या स्थितीतही बदल पाहणार आहोत. आणलेल्या बदलांमुळे अनेक
यंत्रणा हलतील.
माणसाकडे निरीक्षण करण्यासारखे ज्ञान नाही, परंतु, आपल्याकडे पाहण्याचे ज्ञान असेल, आपल्याकडे
पाहण्यासाठी वेळ असेल. नवीन फील्डसह, ज्याला आपण म्हणतो, त्या दोघांमध्ये बदल करण्याची क्षमता
ठेवण्यासाठी बर्याच गोष्टी योग्य स्थितीत हलतील. ते ठेवण्यासाठी तुम्हाला मारण्याची गरज नाही
भौतिकता जात आहे, तुम्हाला चोरी करण्याची गरज नाही.
आणि आत्म्याला त्याच्या अस्तित्वाची पुष्टी करण्यास सक्षम होण्यासाठी स्वतःहून बाहेर पडण्यासाठी
किंवा बाहेर पडण्याची आवश्यकता नाही. आणि ही, ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. की संपूर्ण सार्वत्रिक
समुदायाला ऊर्जा किंवा पदार्थ या दोन्ही परिमाणांमध्ये, जे कधीही अस्तित्त्वात नव्हते, या दोघांचा फायदा
होऊ शकेल.
जेव्हा आपण आत्म्याला मुक्त करतो, तेव्हा आपल्याला भौतिकतेपासून मुक्त व्हायचे होते - तुम्ही त्याला
मृत्यू म्हणता. जेव्हा आम्ही आत्मा आणला, तेव्हा तुम्हाला एक भौतिकता द्यावी लागली आणि तुम्ही
जन्माच्या परिमाणातून जा आणि मग तुम्हाला दोन्ही आणण्याचा संपूर्ण गोंधळ आहे.
नवीन प्रणालीसह, आत्मा आणि भौतिकतेचा आत्मा दोन्ही आयामांच्या अस्तित्वामध्ये एकत्र कार्य करतात.
येत्या शतकात मानवजातीच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची आम्हाला अपेक्षा
आहे. कारण, आपण भौतिकतेच्या भावनेत बदलतो, जसे मी अनेकवेळा म्हटल्याप्रमाणे, परंतु अनेकांना हे कधीच
समजले नाही की, “भारतीय आणि पाकिस्तानी सारखेच होते, जोपर्यंत एकाने दुसऱ्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारची
ऊर्जा घेण्याचे निवडले नाही, आणि आपण बदल पाहतो. वैशिष्ट्याचे."
आता, मनुष्याचा आत्मा आणि मनुष्याच्या भौतिकतेचा आत्मा यांच्यातील संतुलनासह, आपल्यापैकी बरेच
लोक वैशिष्ट्य बदलतील, यात शंका नाही. माणूस रागाचे चेहरे बदलेल. माणूस द्वेषाचे चेहरे बदलेल. मनुष्य
युद्ध आणि युद्धाचा चेहरा बदलेल. कारण, त्यातील शेततळे आपण समाधानी करू शकतो. आणि हे काय होईल,
आणि जे आधीच सुरू झाले आहे आणि पूर्ण होईल त्याचा हा भाग आहे मित्राचा जन्म. मिथ्राच्या जन्माची
शारीरिक स्थिती, भौतिक परिमाणात, पुराणकथांमध्ये नाही. आणि मग, आमच्याकडे निर्मात्याचा आत्मा आहे जो
दोघे चक्र पूर्ण करतील.
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आणि मग, मी नुकतेच एका नॉलेज साधकाला म्हटल्याप्रमाणे, “मग आपण पाहू की अॅडम प्रेम आणि देणगीचे
सफरचंद खाऊ शकतो का. आणि मग, माणुसकी कशी बदलेल ते आपण पाहू. आणि संपूर्ण सृष्टी बदलेल. आपण
स्पर्श करण्याच्या मार्गावर आहोत, केवळ मानवजातीच नव्हे तर कोणीही विचार करू शकत नाही त्यापेक्षा
कितीतरी जवळ आहे.
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