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کشه آقای توسط ما نزدیک آینده انداز چشم  .

است آمدن برای چیزی چه .

 

2020 ژوئن 6 ، شنبه

 

 بخشی  از         331     KSW 5     2020 ژوئن .

 

 ساده بسیار ما دید ، داد پاسخ وی چیست؟( زمین برای) بیشتر یا آینده سال 3 دید ، پرسید کشه آقای از ایرانی زن یک
 انجام فقط ، ایم شده آن وارد قبالً ما ، واقع در و ، است شده ارائه واضح بسیار این .دید خواهیم را جهانی صلح ما ، است

 گذشته در که اشتباهاتی خاطر به را خود خانه کشورها از برخی که است رسیده فرا آن زمان .است ها پرداخت از برخی
 می اتفاق متحده ایاالت در آنچه مانند .ما با نه و است خودشان بین آنها داخلی جنگ این اما ، کنند تمیز اند شده مرتکب

.افتد

 در تدریجی تکامل شاهد آینده سال 5 تا 3 طی و دانیم می یا بینیم می امروز که بود نخواهد چیزی همان موارد از بسیاری
 3 یا 2 دلیل به نظامی نیروهای .است ها ارتش شدن ناپدید دید خواهیم که چیزی ترین اصلی .بود خواهیم فناوری و علم

 وضعیت ، این بر عالوه .کند می منسوخ را کنونی های سالح ، آورد خواهیم دست به ما که دانشی .شوند می کن ریشه عامل
 های ملت اینکه مگر ، ندارند را آن خرید توانایی آنها زیرا ، دهد نمی را اسلحه خرید اجازه کشوری هیچ به جهان در موجود

 وضعیت. ندارند آنها برای اهمیتی و بگذارند بانک در پول مقداری کنند می سعی فقط آنها رهبران و باشند فاسدی
کشورشان

زمانی ، داشتم گذشته شنبه سه آموزش در را بحث این من .بود خواهیم گرسنگی کردن کن ریشه شاهد آینده سال 5 تا 3 در
 زیرا ، ندارد ها ماهواره به اتکا به نیازی کشه بنیاد ، حقیقت در .کردیم می صحبت ها ماهواره از استفاده مورد در ما که
غذا نیاز مورد انرژی بلکه کرد خواهد پرواز تنها نه داد خواهید توسعه که سیستمی .است ماهواره از بهتر بسیار شما فناوری

اند شده منسوخ ها ماهواره ، حقیقت در ، نظر این از .کند می تأمین نیز را .

 

خواهد رخ سریع خیلی و زود خیلی اتفاق این .بود خواهیم فسیلی های سوخت از استفاده مطلق و کامل کنی ریشه شاهد ما
 می خارج خود اتومبیل از را موتورها مردم ، شود منتشر جاذبه و مغناطیسی های زمینه در جدید فناوری وقتی زیرا ، داد
 های دانشگاه در کوتاهی بسیار زمان مدت در خواهیم می ما که باشد کاری همان این امیدوارم و است ساده بسیار .کنند

 ها دانشگاه که است کاری برای و کنم شرکت آن در خواهم می که است هایی پروژه اولین از یکی این .دهیم انجام ایران
دانش جستجوی در من ، گفتم آنها به من و .است میز روی دهند انجام خواهند می  KF   سیستم یک خواهیم می ما .هستم

 را قدیمی تانکرهای از بسیاری ، بیفتد اتفاق این وقتی .بود خواهم چیز همه از بخشی من و ، دهیم ارائه کار این برای ویژه
 با .کنیم ریزی برنامه آنها برای باید بنابراین .شوند می آلوده و پوسیده آنجا در و اند شده رها آزاد دریاهای در که بینیم می

 زیرا شود می جدید های بیماری به منجر که کرد خواهیم مشاهده جو در را تغییراتی ، فسیلی های سوخت سوزاندن کاهش
نداریم پاک محیط یک به بازگشت به عادت ما .

 

 پایان به رهبری و سلطنت .است مخدر مواد قاچاق و مخدر مواد پایان آینده سال 5 تا 3 در ، دید خواهیم که دیگری موارد
 استفاده) همچنین و دادم توضیح قبالً که روندی با گرسنگی .کرد خواهد حمایت خود از بشر نژاد مجموع در زیرا رسد می

رسد می پایان به( دارو از .
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 بشر .شوند می منسوخ ماهیت نظر از فعلی پیشرانه پروازهای ، کنیم می معرفی را پرواز جدید های سیستم که همانطور
 می گسترش فضا به انسان ، زود خیلی .کرد خواهد حفظ" گذشته خوب روزهای" از ای خاطره عنوان به را فضایی ایستگاه

کند حرکت شمسی منظومه حتی و مریخ و ماه از فراتر تواند می دقیقه چند عرض در و یابد .

 آنچه و دهد انجام تواند می من فناوری آنچه مورد در ، دانم می من که است واقعیتی و است ساده بسیار بینم می من آنچه
 چیزهای ، نبود بد هم آنقدرها کرونا .کرد خواهند تغییر آن به تاج دلیل به جهانی های دولت .دهد می انجام بینیم می که

 در زندگی برای را خود های خانه مردم و شد خواهد خراب ، بیش و کم ، ملک بازار که دید خواهیم .داشت همراه به خوبی
 داشت نخواهند آنها در زندگی برای ای گزینه مردم ، موجود دانش با ، آینده سال 10 تا 5 در. دهند می قرار شما اختیار

شلوغ شهرهای

بنیاد .است استخراج پایان ، باشیم آن شاهد سال 3 تا 2 طی شاید که چیزهایی اولین از یکی  Keshe   از بخشی عنوان به
معناست بدان این .است کرده آغاز آریزونا آزمون مرکز در را آن اندازی راه قبالً و کند می کار زمینه پس در خود های برنامه
 را دیگری چیز هر و ها جنگل ، ها حیاط ، ها باغ ، مزارع یا ، کنیم تهی منابع خاطر به را زمین کره نیستیم مجبور ما که
 نیستیم مجبور بنابراین ، شد خواهد حاصل مزارع انتقال طریق از دانش و گذاشت خواهیم احترام سیاره به ما .کنیم تخریب

دهد انجام را کار این زمین که .

 پیدا را خودش تعادل طبیعت .است حیوانات ذبح ، شد خواهد متوقف بشر که چیزهایی اولین از یکی ، جهات بسیاری از
 کن ریشه برای .کند تأمین زندگی برای گوییم می ما که را آنچه یا غذا بود خواهد قادر که است دلیل این به این و کرد خواهد
 زمین کره نابودی و استفاده پایان شاهد ما و .است کارت روی کارت این که است مطمئن ٪100 حیوانات از استفاده کردن

بود خواهیم .

 این همه سپس و بپذیرند را فناوری این باید مردم ، کنیم می شروع کرونا با ما که همانطور ، حاضر حال در خصوص به
 تحقیق .کرد خواهیم ساخنت به شروع سپس ، باشد کارساز که پذیریم می ما و ، آید می که همینطور و .شود می جمع موارد

داد خواهد تغییر سرعت به را چیز همه ،" جهان کار" درک و ، پالسما جدید فناوری توسعه و .

 می نیویورک به رستوران بهترین برای ما حاال .کند می استعمار به شروع سریع خیلی انسان .است استعمار بینم می آنچه
 خواهی را آن تو .است کارتها روی اکنون ، نیستند رویا اینها .گردیم برمی و رویم می مریخ به قهوه یک برای زودی به و رویم
 از گنبدی ، ایم کرده ایجاد را" صلح گنبد" که همانطور .کرد خواهیم درست خود مناسب زندگی برای را ها مکان این ما .دید

 رستوران که بینیم نمی را کارآفرینان ما ، جهات بسیاری از .کند می زندگی مختلف سیارات در که کرد خواهیم ایجاد زندگی
 توانند می مردم که کنند می احداث فضایی در را مراکز این آنها بلکه ، کنند می باز را زیبایی خدمات های ایستگاه و ها

کنند تماشا را خلقت زیبایی .

 کار آن لذت برای بلکه ، کرد نخواهیم کار زندگی برای ما از یک هیچ .کرد خواهد تغییر آینده سال 20 طی بشر کار طرز
و نیستند کاری انجام مشغول افراد همه زیرا ، کرد خواهیم خدمت خدمت به همه و شد خواهیم دانشمند ما همه .کرد خواهیم

داد خواهیم انجام داریم دوست را آنچه ما همه .

 تولدی من .بود خواهیم جدید چرخه یک ، جدید زندگی یک شاهد ما .است آینده در چیزی چه دانم می من ، کنم نمی آرزو من
 همراه به و ، انسان برای جدیدی چرخه تولد .داد خواهد تغییر آورد می وجود به که را عواملی همه تولد این و بینم می جدید

شد خواهیم مهم غبار و گرد اما ، هستیم غبار ریزترین ما .است جهان کل برای جدیدی چرخه تولد آن .

 

 



 خود روح طریق از ما .شود می مذهبی صحیح نظم ترتیب به انسانی هر زیرا ، بینم می را ادیان پایان من بینم می زیاد من
 مورد در کردن صحبت با نه ، کرد خواهیم زندگی آنها اخالق با ما .دید خواهیم اند دیده را انبیا آنچه و آورد خواهیم ایمان

.آن

 و بشر بین غیرمجاز های ازدواج ، ها ازدواج از بسیاری شاهد ما ، ٪100 مطمئناً آن و ، دارد وجود مطمئناً چیز یک
 خواهیم را این .دهند نشان را خود تا هستند خجالتی خیلی اما ، هستند اینجا در که ، بود خواهیم جهان در دیگر نژادهای

 خواهند خودشان بلکه ، شد نخواهند پنهان انسان لباس در دیگر آنها .است شده بالغ و شده ساکت انسان اکنون زیرا دید
دید نخواهیم غذا عنوان به را آنها ، خورد نخواهیم را آنها زیرا ، کرد خواهد شوکه را ما از بسیاری این و .بود .

 

 من دید .داد خواهد پاسخ آن به چگونه بشر نژاد که دید خواهیم و ایم داده تغییر را انسانیت مسیر ما ، جهات بسیاری از
 می تحویل را چیزی چه دانم می و ، ام کرده ریزی برنامه چه دانم می و ام آورده چه دانم می من زیرا ، است ساده بسیار

 خواهم فیزیکی بعد ، جهان مکان ترین زیبا در من ، دارد وجود چیز یک یقیناً و .گرفت خواهم چه آن برای که دانم می و دهم
.مرد

 

است زیر شرح به رونویسی .گزیده پایان :

نزدیک آینده برای انداز چشم

 ( :رونویسی  331    KSW 4:15:40      (  

 

Q uestion :  ) دانم، نمی من است، بیشتر یا و آینده، سال 3 برای انداز چشم که آنچه دانسنت به خواهم می من
هستم کار تازه علم این با من (.04:16 .

 فقط ، ایم شده آن وارد قبالً ما ، دید خواهیم را جهانی صلح ما شده گذاشته واضح خیلی .است ساده بسیار ما دید :پاسخ
 این اما ، کنند می تمیز اند شده اشتباه مرتکب قبالً آنچه خاطر به را خود خانه کشورها از بعضی .است آن دادن صیقل

برای پاکسازی زمان صورت این غیر در .بینیم می متحده ایاالت در که همانطور .ما نه ، خودشان بین ، آنهاست داخلی جنگ
است خودشان .

 

آنچه و بینیم می که را آنچه آینده سال 5 تا 3 در موارد از بسیاری و هستیم فناوری و علم در تحول شاهد تدریجی طور به ما
 عامل 3 یا 2 دلیل به نظامی نیروهای کردن کن ریشه شاهد ، دید نخواهیم را ها ارتش عمدتا ما .بود نخواهد دانیم می امروز

 هیچ به جهان در موجود شرایط ، ثانیا .کند می منسوخ را موجود بازوهای ، آورد خواهیم ما و شده ارائه دانش .بود خواهیم
 می سعی که باشند فاسدی ملتهای اینکه مگر ، ندارند را آن پرداخت توانایی آنها .دهد نمی را اسلحه خرید اجازه کشوری

دهد می انجام کاری چه ملت نیست مهم ، بگذارند بانک در پول مقداری فقط کنند .

 که داشتم تدریس در را بحث این گذشته شنبه سه من .بود خواهیم گرسنگی کردن کن ریشه شاهد آینده سال 5 تا 3 سپس
بنیاد واقع در .کنیم می صحبت ها ماهواره مورد در ما  Keshe   بسیار را فناوری این شما .ندارد ها ماهواره به اتکا به نیازی

 ماهواره .کند می تأمین را غذا نیاز مورد انرژی و کند می پرواز ، دهید می توسعه شما که سیستمی .دارید ماهواره از بهتر
 کردن کن ریشه مطلق و کامل کردن کن ریشه شاهد همزمان اما (.4:18) .معنا این به ، اند شده منسوخ واقعیت در ها

هستیم فسیلی های سوخت از استفاده .

 

 در جدید فناوری انتشار از پس زیرا ، بود خواهیم فسیلی های سوخت از استفاده پایان شاهد ، سریع خیلی ، زود خیلی
 ما که است کاری همان این .ساده خیلی .کنند می خارج خود اتومبیل از را موتورها مردم ، گرانشی و مغناطیسی میدان
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 آن در خواهم می که است هایی پروژه اولین از یکی این .دهیم انجام دانشگاه در و ایران در کوتاهی مدت در امیدواریم
دانش جستجوی با آنجا در من ، گفتم من و ، دهد انجام خواهد می دانشگاه که است کاری میز روی ، باشم  KF   ما .هستم

 حضور آن در است قرار كه آنچه هر برای من و ، بیاوریم بیرون را خاصی سیستم خواهیم می ، دهیم انجام خواهیم می
 آنها .مانند می آنجا در آنها ، بینید می آزاد دریای در که قدیمی تانکرهای از بسیاری که بینیم می ، بنابراین .باشم داشته

 باز آن به که است چیزی زیبایی این .کنیم ریزی برنامه آنها برای باید ما بنابراین و شوند می آلوده و شوند می پوسیده
 دلیل به .کرد خواهیم مشاهده فسیلی سوخت در زیادی تغییرات ، گوییم می ما آنچه از استفاده کاهش با .گشت خواهیم

نداریم عادت و گردیم برمی تمیزتر فضای به زیرا ، بود خواهیم جدیدی های بیماری شاهد جو تغییر .

 

 می من آنچه .بینیم نمی چیزی خط آن در ما .هستیم آینده سال 5 تا 3 در مخدر مواد قاچاق و مخدر مواد پایان شاهد ما
 معرفی پرواز جدید های سیستم ، بیشتر و بیشتر که حالی در ، نامیم می فعلی پیشرانه پروازهای ما که آنچه پایان ، بینم

" گذشته خوب روزهای" یاد به را فضایی ایستگاه بشر ، بینم می آنچه .شوند می منسوخ ماهیت نظر از آنها زیرا ، کنیم می
 شمسی منظومه از فراتر و ماه و مریخ به ، فضا از فراتر دقیقه چند عرض در انسان زیرا ، زود خیلی .کرد خواهد حفظ

(4:20) .کرد خواهد حرکت .

توضیح که همانطور .شد خواهد خود از حمایت برای مشترک انسانی نژاد یک این ، هستیم رهبری و سلطنت پایان شاهد ما
 فناوری دانم می من که است واقعیتی ، است ساده بسیار بینم می من آنچه .بینم می را دارو همان و گرسنگی پایان ، دادم

 بد هم آنقدرها کرونا .کرد خواهند تغییر آن به تاج دلیل به جهان های دولت ، بینیم می واقع در و است برخوردار آن از من
 برای را خود های خانه مردم .است امالک بازار در سقوط بیش و کم بینیم می آنچه .داشت همراه به خوبی چیزهای ، نبود
 زندگی به نیازی مردم ، است دسترس در آینده سال 10 تا 5 در آنچه و فعلی دانش با زیرا ، دهند می شما به آن در زندگی

داشت خواهد وجود گزینه یک .ندارند شلوغ شهرهای در .

 

 پس در ما که آنچه ، است کشه بنیاد برنامه از بخشی ، سال 3 تا 2 شاید ، آینده در ، چیزها اولین از یکی ، بینیم می آنچه
 در حاضر حال در آن شروع و شد خواهد انجام سریع بسیار بسیار کار این .است استخراج پایان ، کرد خواهیم کار زمینه

 ، ها حیاط و ها باغ ، مزارع تخریب و تخریب برای ما که معناست بدان این .است شده اندازی راه آریزونا آزمایش مراکز
 ها رشته انتقال طریق از دانش .گذاشت خواهیم احترام زمین کره به ما .پردازیم نمی منابع به دیگری چیز هر و ها جنگل

دهد انجام زمین دهیم نمی اجازه ما .آید می بدست .

 خواهد متوقف بشر که است چیزهایی اولین از یکی این ، یابد می پایان حیوانات کشتار که بینم می من ، جهات بسیاری از
 را آن انرژی ما آنچه یا ، دهد تحویل را غذا تواند می که است دلیل این به این و کند می پیدا را خودش تعادل طبیعت .شد
 از .بود خواهد کارت روی که است مطمئن ٪100 این .کرد خواهد کن ریشه را حیوانات از استفاده ، نامیم می زندگی برای
ما که بخصوص ، شوند می جمع هم با همه اینها .بود خواهیم سیاره تخریب و استفاده پایان شاهد ما (.4:22) ، دیگر طرف

 همانطور و .کرونا دلیل به ، بپذیرند را آن مجبورند مردم ، است آمده وجود به فناوری این که اکنون ، کنیم می شروع کرونا از
 درک و پالسما جدید فناوری در توسعه و تحقیق .کنیم می ساخنت به شروع ما ، کند می کار که کردیم قبول ما ، آید می که

کرد خواهد تغییر سرعت به ، جهان کار .

 

، رویم می نیویورک به رستوران بهترین برای ما .کند می استعمار به شروع سریع خیلی انسان .است استعمار بینم می آنچه
 خواهی را آن تو .است کارت روی که است چیزی همان ، نیستند رویا اینها .برگشتیم و رویم می مریخ به قهوه یک برای

 از گنبدی ، ایم کرده ایجاد را" صلح گنبد" که همانطور .کنیم می درست خود مناسب زندگی عنوان به را مکانها این ما .دید
و ها رستوران کارآفرینان که دید خواهیم ، جهات بسیاری از .کند می زندگی دیگر سیاره یک در که کرد خواهیم ایجاد زندگی

 مختلفی مسیرهای و کنند می ایجاد کشور سراسر در را مراکز این آنها ، کرد نخواهند باز را زیبایی خدمات های ایستگاه
کنند می تماشا را ایجاد های زیبایی و کنند تماشا توانند می مردم که را .

 



ما .کنیم کار باید زندگی برای زیرا ، کرد نخواهیم کار ما از یک هیچ خوب .کرد خواهد تغییر آینده سال 20 طی بشر کار طرز
 هیچ مشغول دیگری کس هر زیرا .بود خواهیم خدمت فداکار همه و شد خواهیم دانشمند ما همه .کرد خواهیم کار آن لذت با

 ما .آمد خواهد آینده در چیزی چه دانم می ، ندارم بینایی من .داد خواهند انجام دارند دوست را آنچه بقیه و نیست کاری
 آورد می وجود به که را عواملی همه تولد این و بینم می جدید تولدی من .بود خواهیم جدید چرخه یک ، جدید زندگی یک شاهد

 ما (.4:24) .است جهان کل برای جدیدی چرخه تولد آن همراه به و ، انسان برای جدیدی چرخه تولد .داد خواهد تغییر
شویم می مهم غبار و گرد اما ، هستیم غبار ریزترین .

 ایمان خود روح طریق از ما .شود می دیندار صحیح نظم ترتیب به انسانی هر زیرا ، بینم می را ادیان از بسیاری پایان من
 چیز یک .آن مورد در کردن صحبت با نه ، کرد خواهیم زندگی آنها اخالق با ما .بینیم می اند دیده را انبیا آنچه و داریم

 دیگر نژادهای و بشر بین نامحدود های ازدواج ، ها ازدواج از بسیاری شاهد ما ، ٪100 مطمئناً این و ، دارد وجود مطمئنا
 شده ساکت انسان اکنون زیرا ، دهند نشان را خود توانند نمی و هستند خجالتی خیلی ، هستند اینجا در که ، بود خواهیم
 این و .بود خواهند خودشان آنها ، شد نخواهند پنهان انسان لباس در آنها که دید خواهیم ، است شده بالغ انسان ، است

بینیم نمی غذا عنوان به را آنها ، خوریم نمی را آنها ما زیرا ، آورد خواهد وجود به ما از بسیاری برای زیادی شوک .

داد خواهد پاسخ آن به چگونه بشر نژاد که دید خواهیم و ایم داده تغییر را انسانیت مسیر ما ، جهات بسیاری از .

 را چیزی چه دانم می و ، ام کرده ریزی برنامه چه دانم می و ام آورده چه دانم می من زیرا ، است ساده بسیار من دید
 بعد ، جهان مکان ترین زیبا در من ، دارد وجود چیز یک یقیناً و .گرفت خواهم چه آن برای که دانم می و دهم می تحویل

مرد خواهم فیزیکی .


