
De Visie op onze nabije toekomst van de heer Keshe.
Wat is er te komen.

ZATERDAG 6 JUNI 2020

Uittreksel van 331 KSW 5 juni 2020.

Een Iraanse vrouw vroeg aan de heer Keshe wat de visie (voor de Aarde) is voor de 
komende 3 jaar of meer. Hij antwoordde, onze visie is heel eenvoudig, we zullen 
wereldvrede zien. Het is heel duidelijk uiteengezet, en eigenlijk, we hebben het al 
betreden, het is gewoon een kwestie van wat oppoetsen. Het is de tijd voor sommige
naties om hun eigen huis op te ruimen voor de fouten die ze in het verleden hebben 
gemaakt, maar dat is hun eigen interne oorlog tussen henzelf, en niet met ons. Zoals 
we in de Verenigde Staten zien gebeuren.

Veel dingen zullen niet zijn wat we vandaag de dag zien of weten, en we zullen de 
komende 3 tot 5 jaar een progressieve evolutie in wetenschap en technologie zien. 
Het belangrijkste wat we zullen zien is het verdwijnen van de legers. De 
strijdkrachten zullen worden uitgeroeid door 2 of 3 factoren. De kennis die we naar 
buiten zullen brengen zal de huidige wapens overbodig maken. Bovendien laat de 
huidige situatie in de wereld geen enkele natie toe om wapens te kopen, omdat ze 
het zich niet kunnen veroorloven, tenzij ze corrupte naties zijn, en hun leiders 
proberen gewoon wat geld op de bank te zetten, en zich niet bekommeren om de 
situatie in hun land.

In de komende 3 tot 5 jaar zullen we de honger zien verdwijnen. Ik had deze 
discussie in het onderwijs van afgelopen dinsdag, toen we het hadden over het 
gebruik van de satellieten. In feite hoeft de Keshe-stichting niet te vertrouwen op 
satellieten, want de technologie die je hebt is veel beter dan satellieten. Het systeem 
dat u zult ontwikkelen, zal niet alleen vliegen, maar ook de energie leveren die nodig
is voor voedsel. In die zin zijn de satellieten dus in werkelijkheid achterhaald.

We zullen zien dat het gebruik van fossiele brandstoffen volledig en absoluut wordt 
uitgebannen. Dit zal zeer binnenkort en zeer snel gebeuren, want zodra de nieuwe 
technologie op de magnetische en gravitatievelden vrijkomt, zullen de mensen de 
motoren uit hun auto's halen. Het is zo eenvoudig, en hopelijk is dit wat we in zeer 
korte tijd gaan doen in de universiteiten in Iran. Dit is een van de eerste projecten 
waar ik aan mee wil doen, en het ligt op tafel voor het werk dat de universiteiten 

https://youtu.be/JImQPKlKeUs?t=15342


willen doen. En ik heb ze verteld dat ik meedoe met de KF Knowledge Seekers. We 
willen hiervoor een speciaal systeem naar buiten brengen, en ik zal overal deel van 
uitmaken. Als dit gebeurt, zullen we veel oude tankers op volle zee zien liggen waar 
ze zullen rotten en vervuilen. Dus we moeten plannen voor hen maken. Met de 
vermindering van de verbranding van fossiele brandstoffen zullen we 
veranderingen in de atmosfeer zien die zullen leiden tot nieuwe ziekten, omdat we 
niet gewend zullen zijn om terug te gaan naar een schoon milieu.

Andere dingen die we zullen zien zijn, in de komende 3 tot 5 jaar, het einde van de 
drugs, en de drugshandel. Er zal een einde komen aan het koningschap en het 
leiderschap, omdat de mensheid collectief in zijn levensonderhoud zal voorzien. Er 
zal een einde komen aan de honger door het proces dat ik eerder heb uitgelegd, en 
ook aan (het gebruik van) medicijnen.

Naarmate we de nieuwe vliegsystemen introduceren, zullen de huidige 
voortstuwingsvluchten door hun aard verouderd raken. De mensheid zal het 
ruimtestation behouden als een herinnering aan de "goede oude tijd". Zeer 
binnenkort zal de mens zich uitbreiden naar de ruimte, en in staat zijn om te reizen 
voorbij de Maan en Mars, en zelfs het zonnestelsel in een kwestie van minuten.

Wat ik zie is heel eenvoudig, en is het feit van wat ik weet, over wat mijn technologie
kan doen, en wat we zien dat het doet. De wereldregeringen zullen erdoor 
veranderen, vanwege de Corona. Corona was niet zo slecht, het bracht veel goede 
dingen met zich mee. We zullen zien dat de vastgoedmarkt, min of meer, zal crashen,
en de mensen zullen je hun huizen geven om in te wonen. In de komende 5 tot 10 
jaar, met de huidige kennis, zullen mensen de optie hebben om niet in drukke 
steden te hoeven wonen.

Een van de eerste dingen die we over misschien 2 tot 3 jaar zullen zien, is het einde 
van de mijnbouw. Keshe Foundation heeft op de achtergrond gewerkt als onderdeel 
van haar programma's, en is al begonnen met het opzetten ervan in het Arizona 
testcentrum. Dit betekent dat we de planeet niet hoeven uit te putten voor 
grondstoffen, noch de boerderijen, tuinen, werven, jungles en wat dan ook te 
vernietigen. We zullen respect hebben voor de planeet, en de kennis zal komen door
de overdracht van de velden, dus we hoeven de aarde niet te laten doen.

In veel opzichten is een van de eerste dingen die de mensheid zal stoppen het 
slachten van dieren. De natuur zal haar eigen evenwicht vinden, en dat komt omdat 
zij in staat zal zijn om voedsel, of wat wij noemen, energie voor het leven te leveren. 
Het is 100% zeker dat dit op het spel staat, om het gebruik van dieren uit te roeien. 
En we zullen het einde zien van het gebruik en de vernietiging van de planeet.



Vooral nu, nu we met de Corona beginnen, zullen de mensen de technologie moeten 
accepteren, en dan zullen al deze dingen samenkomen. En als het komt, en we 
accepteren dat het werkt, dan zullen we beginnen met bouwen. Het onderzoek en de
ontwikkeling van de nieuwe plasmatechnologie, en het begrip van het "werk van het
universum", zal alles snel veranderen.

Wat ik zie is kolonisatie. De mens zal heel, heel snel gaan koloniseren. Nu gaan we 
naar New York voor het beste restaurant, en binnenkort gaan we naar Mars voor 
een koffie, en komen we terug. Dit zijn geen dromen, deze staan nu op de kaart. Je 
zult het zien. We zullen deze plaatsen geschikt maken voor het leven. Zoals we de 
"koepel van de vrede" hebben gecreëerd, zullen we een koepel van leven creëren, 
die op verschillende planeten leeft. Op zoveel manieren zullen we niet zien dat 
ondernemers mooie restaurants en benzinestations openen, maar eerder dat ze 
deze centra over de ruimte heen bouwen, zodat mensen kunnen kijken naar de 
schoonheid van de creatie.

De manier van werken van de mensheid zal de komende 20 jaar veranderen. 
Niemand van ons zal werken om te leven, maar we zullen werken voor het plezier 
ervan. We zullen allemaal wetenschappers worden en we zullen allemaal toegewijd 
worden om te dienen, want iedereen is bezig om niets te doen, en we zullen allemaal
doen wat we graag doen.
Ik wens het niet, ik weet wat er gaat komen. We zullen een nieuw leven zien, een 
nieuwe cyclus. Ik zie een nieuwe geboorte, en die geboorte zal alles veranderen wat 
erbij komt kijken. Geboorte van een nieuwe cyclus voor de mens, en daarmee een 
geboorte van een nieuwe cyclus voor het hele universum. We zijn het kleinste stofje,
maar we zullen het belangrijkste stofje worden.

Ik zie veel. Ik zie het einde van religies, omdat elke man religieus zal worden in de 
orde van de juiste orde. We zullen geloven door onze eigen ziel, en we zullen zien 
wat de profeten zagen. We zullen leven door hun ethos, niet door er over te praten.

Eén ding is zeker, en dat is 100% zeker, we zullen veel huwelijken zien, 
interhuwelijken tussen de mensheid en andere rassen in het universum, die hier 
zijn, maar te verlegen om zich te laten zien. We zullen dit zien omdat, nu de mens is 
stil geworden, en gerijpt. Ze zullen zich niet meer verbergen in de kleren van de 
mens, maar zichzelf zijn. En dit zal veel van ons schokken, want we zullen ze niet 
opeten, we zullen ze niet als voedsel zien.

Op zoveel manieren hebben we de loop van de mensheid veranderd, en we zullen 
zien hoe de mensheid daarop zal reageren. Mijn visie is heel eenvoudig, want ik 
weet wat ik heb meegebracht, en ik weet wat ik heb gepland, en ik weet wat ik ga 



leveren, en ik weet wat ik ervoor ga krijgen. En één ding is zeker, ik zal sterven op 
de mooiste plek in het universum, in de fysieke dimensie.

Einde van het fragment. Transcriptie volgt:

Visie op de nabije toekomst
Transcriptie: (331 KSW 4:15:40)

Vraag: Ik wil weten wat de visie is voor de komende 3 jaar, of meer, ik weet het niet, 
(4:16). Ik ben nieuw met deze wetenschap.
Antwoord: Onze visie is heel eenvoudig. Het is heel duidelijk uitgelegd. We zullen de 
wereldvrede zien, we zijn er al ingestapt, het is gewoon een kwestie van oppoetsen. 
Sommige naties zullen hun eigen huis opruimen voor wat ze eerder fout hebben 
gedaan, maar dat is hun interne oorlog, tussen henzelf, niet tussen ons. Zoals we in 
de Verenigde Staten zien. Anders is het tijd om op te ruimen voor zichzelf.

Geleidelijk aan zien we de evolutie in wetenschap en technologie, en veel dingen in 
de komende 3 tot 5 jaar zullen niet zijn wat we zien, wat we nu weten. Voornamelijk
zullen we geen legers zien, we zullen de uitroeiing van de strijdkrachten zien als 
gevolg van 2 of 3 factoren. De kennis die naar buiten wordt gebracht en we zullen de
huidige wapens overbodig maken. Ten tweede, de huidige situatie in de wereld laat 
geen enkele natie toe om wapens te kopen. Ze kunnen het zich niet veroorloven, 
tenzij ze corrupte naties zijn die proberen, gewoon wat geld op de bank te zetten, 
het maakt niet uit wat de natie doet.

Dan zullen we de honger in de komende 3 tot 5 jaar zien verdwijnen. Ik had deze 
discussie in het onderwijs afgelopen dinsdag, dat we het over de satellieten hadden. 
In feite hoeft de Keshe Stichting niet afhankelijk te zijn van satellieten. Je hebt de 
technologie veel beter dan satellieten. Het systeem dat je ontwikkelt, zal vliegen en 
de energie leveren die nodig is voor voedsel. Satellieten zijn in werkelijkheid 
verouderd, in die zin. (4:18). maar tegelijkertijd zien we de totale en absolute 
uitroeiing van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Zeer binnenkort, zeer snel, zullen we het einde van het gebruik van fossiele 
brandstof zien, want zodra de nieuwe technologie op het gebied van de Magnetic en 
Gravitational vrijkomt, zullen de mensen de motoren uit hun auto's halen. Zo 
eenvoudig. Dit is wat we hopelijk in zeer korte tijd gaan doen in Iran, in de 
universiteit. Dit is een van de eerste projecten waar ik in wil zitten, het ligt op de 
tafel van het werk dat de universiteit wil doen, en ik heb gezegd, ik zit erin met de 
KF Knowledge Seekers. We willen doen, we willen een speciaal systeem naar buiten 
brengen, en ik zit erin voor alles wat er gaat gebeuren. Dus we zien, veel, veel oude 
tankers die je op volle zee ziet, ze blijven daar. Ze rotten en ze vervuilen, en dus 
moeten we voor hen plannen maken. Het is het mooie van wat we terugkrijgen. We 
zullen door vermindering van het gebruik van wat wij noemen, fossiele brandstof, 
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veel veranderingen zien. We zullen nieuwe ziekten zien door verandering van de 
atmosfeer, omdat we teruggaan naar een meer schone atmosfeer, en we zijn er niet 
aan gewend.

We zien het einde van de drugs, en de drugshandel in de komende 3 tot 5 jaar. We 
zien niets in die lijn. Wat ik zie, is het einde van wat we de huidige 
voortstuwingsvluchten noemen, nu we steeds meer nieuwe vliegsystemen 
introduceren, omdat ze door hun aard verouderd zullen raken. Wat ik zie, is dat de 
mensheid het ruimtestation zal houden als een herinnering aan "goede oude tijd". 
Heel snel, want de mens zal zich binnen enkele minuten voorbij de ruimte 
verplaatsen, naar Mars en de Maan, en voorbij het zonnestelsel. (4:20).

We zien het einde van het koningschap en leiderschap, het zal een collectief 
menselijk ras worden om zichzelf te ondersteunen. Ik zie het einde van de honger 
door het proces heen, zoals ik heb uitgelegd, en hetzelfde (met) de geneeskunde. 
Wat ik zie is heel simpel, is het feit van wat ik weet dat mijn technologie heeft, en in 
feite zien we dat de wereldregeringen er door de Corona naar zullen veranderen. 
Corona was niet zo slecht, het bracht veel goede dingen met zich mee. Wat we zien is
min of meer de crash in de vastgoedmarkt. Mensen zullen je hun huizen geven om er
in te wonen, want met de huidige kennis en wat er de komende 5 tot 10 jaar gaat 
komen, hoeven mensen niet in drukke steden te wonen. Er zal een optie zijn.

Wat we zien, een van de eerste dingen, in de komende, misschien 2 tot 3 jaar, maakt 
deel uit van het programma van de Keshe Foundation, wat we op de achtergrond 
gaan doen, is het einde van de mijnbouw. Dat komt heel, heel snel, en het begin 
daarvan is al in de testcentra in Arizona opgezet. Wat betekent dat we niet in de 
middelen gaan om de boerderijen, de tuinen, en de werven, de jungles en wat dan 
ook uit te putten en te vernietigen. We zullen respect hebben voor de planeet. De 
kennis zal komen door de overdracht van de velden. We laten de aarde niet in de 
steek.

In veel opzichten zie ik het einde van het slachten van dieren, dat is een van de 
eerste dingen die de mensheid zal stoppen. De natuur zal haar eigen evenwicht 
vinden, en dit is te wijten aan het kunnen leveren van voedsel, of wat we noemen, 
energie voor het leven, zal het gebruik van dieren uitroeien. Dit is 100% zeker op de 
kaart. Aan de andere kant, (4:22). zullen we het einde van het gebruik van, en de 
vernietiging van de planeet zien. Dit alles zal samenkomen, nu we vooral met 
Corona beginnen, nu de technologie komt, moeten de mensen het accepteren, 
vanwege de Corona. En als het komt, accepteren we dat het werkt, we beginnen te 
bouwen. Het onderzoek en de ontwikkeling in de nieuwe technologie van het 
plasma en het begrip van het werk van het universum, zal zo snel veranderen.



Wat ik zie is kolonisatie. De mens zal heel, heel snel gaan koloniseren. We gaan naar 
New York voor het beste restaurant, we gaan naar Mars voor een koffie en terug. Dit
zijn geen dromen, dit is wat er op de kaart staat. Je zult het zien. We zullen deze 
plaatsen geschikt maken voor ons, als levende wezens. Als we de "koepel van de 
vrede" hebben gecreëerd, zullen we een koepel van leven maken, levend op een 
andere planeet. Op zoveel manieren zullen we zien dat ondernemers geen mooie 
restaurants en benzinestations zullen openen, ze zullen deze centra aan de overkant
bouwen, en verschillende routes die mensen kunnen en kijken naar de schoonheid 
van de creatie.

De manier van werken van de mensheid zal de komende 20 jaar veranderen. Nou, 
niemand van ons zal werken, omdat we moeten werken om te leven. We zullen 
werken met het plezier ervan. We zullen allemaal wetenschappers worden en we 
zullen allemaal toegewijd worden om te dienen. Omdat alle anderen bezig zijn met 
niets doen, en alle anderen zullen doen wat ze willen. Ik heb geen visie, ik weet wat 
er gaat komen. We zullen een nieuw leven zien, een nieuwe cyclus. Ik zie een nieuwe
geboorte, en die geboorte zal alles veranderen wat erbij komt kijken. Geboorte van 
een nieuwe cyclus voor de mens, en daarmee een geboorte van een nieuwe cyclus 
voor het hele universum. (4:24). We zijn het kleinste stofje, maar we worden het 
belangrijkste stofje.

Ik zie veel, einde van religies, omdat elke man religieus wordt in de orde van de 
juiste orde. We geloven door de ziel van ons, en we zien wat de profeten zagen. We 
zullen leven door hun ethos, niet door er over te praten. Eén ding is zeker, en dat is 
100% zeker, we zullen veel huwelijken zien, interhuwelijken tussen de mensheid en
andere rassen, die hier zijn, te verlegen om zich te laten zien, want nu de mens is stil 
geworden, de mens is volwassen geworden, dat zullen we zien. Ze zullen zich niet 
verbergen in de kleren van de mens, ze zullen zichzelf zijn. En dit zal veel van ons 
een schok geven, want we eten ze niet op, we zien ze niet als voedsel.
Op zoveel manieren hebben we de loop van de mensheid veranderd, en we zullen 
zien hoe de mensheid daarop zal reageren.

Mijn visie is heel eenvoudig, want ik weet wat ik heb meegebracht, en ik weet wat ik 
heb gepland, en ik weet wat ik ga leveren, en ik weet wat ik ervoor ga krijgen. En er 
is één ding zeker, ik zal sterven op de mooiste plek in het universum, in de fysieke 
dimensie.


