
The Vision for Our Near Future", do Sr. Keshe .
O que está por vir.

SÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2020

Trecho de 331 KSW de 5 de junho de 2020.

Uma mulher iraniana perguntou ao Sr. Keshe, qual é a visão (para a Terra) para os 
próximos 3 anos ou mais. Ele respondeu, nossa visão é muito simples, veremos a paz
mundial. Está muito clara, e na verdade, já entramos nela, é apenas uma questão de 
fazer um pouco de polimento. É a hora de algumas nações limparem sua própria 
casa pelos erros que fizeram no passado, mas esta é sua própria guerra interna 
entre si, e não conosco. Como o que vemos acontecendo nos Estados Unidos.

Muitas coisas não serão o que vemos ou sabemos hoje, e veremos uma evolução 
progressiva na ciência e na tecnologia nos próximos 3 a 5 anos. A principal coisa que
veremos é o desaparecimento dos exércitos. As forças militares serão erradicadas 
devido a 2 ou 3 fatores. O conhecimento que traremos à tona tornará as armas 
atuais obsoletas. Além disso, a situação atual no mundo não permite que nenhuma 
nação compre armas, porque elas não podem comprá-las, a menos que sejam nações
corruptas, e seus líderes estão tentando apenas colocar algum dinheiro no banco, e 
não se importam com a situação em seu país.

Nos próximos 3 a 5 anos, veremos a erradicação da fome. Tive esta discussão no 
ensino da última terça-feira, quando estávamos falando sobre o uso dos satélites. Na
verdade, a Fundação Keshe não precisa depender de satélites, porque a tecnologia 
que você tem é muito melhor do que os satélites. O sistema que você desenvolverá, 
não apenas voará, mas também fornecerá a energia necessária para a alimentação. 
Portanto, nesse sentido, na realidade, os satélites se tornaram obsoletos.

Veremos a erradicação total e absoluta do uso de combustíveis fósseis. Isto 
acontecerá muito em breve e muito rapidamente, pois uma vez liberada a nova 
tecnologia nos campos magnético e gravitacional, as pessoas retirarão os motores 
de seus carros. É tão simples e, esperamos, é o que vamos fazer em muito pouco 
tempo nas universidades do Irã. Este é um dos primeiros projetos em que quero 
participar e está sobre a mesa para o trabalho que as universidades querem fazer. E 
eu lhes disse, eu estou nele com os KF Knowledge Seekers. Queremos trazer à tona 
um sistema especial para fazer isto, e eu farei parte de tudo. Quando isto acontecer, 
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veremos muitos petroleiros velhos abandonados no alto mar, onde apodrecerão e 
poluirão. Portanto, temos que fazer planos para eles. Com a redução da queima de 
combustíveis fósseis, veremos mudanças na atmosfera que levarão a novas doenças,
pois não estaremos acostumados a voltar a um ambiente limpo.

Outras coisas que veremos são, nos próximos 3 a 5 anos, o fim das drogas, e o tráfico
de drogas. A realeza e a liderança chegarão ao fim, pois coletivamente a raça 
humana se apoiará a si mesma. A fome chegará ao fim através do processo que 
expliquei anteriormente, assim como (o uso) de remédios.

Ao introduzirmos os novos sistemas de vôo, os atuais vôos de propulsão se tornarão
obsoletos por sua natureza. A humanidade manterá a Estação Espacial como uma 
memória dos "bons velhos tempos". Muito em breve, o homem se expandirá para o 
espaço e poderá viajar além da Lua e Marte, e até mesmo do sistema solar em 
questão de minutos.

O que eu vejo é muito simples, e é o fato do que eu sei, sobre o que minha tecnologia 
pode fazer, e o que vemos que ela faz. Os governos mundiais vão mudar para ela, por
causa da Corona. A Corona não era tão ruim assim, ela trouxe muitas coisas boas. 
Veremos que o mercado imobiliário, mais ou menos, cairá, e as pessoas lhe darão 
suas casas para morar. Nos próximos 5 a 10 anos, com o conhecimento atual, as 
pessoas terão a opção de não precisar morar em cidades com muita gente.

Uma das primeiras coisas que veremos dentro de talvez 2 a 3 anos, é o fim da 
mineração. A Fundação Keshe tem trabalhado em segundo plano como parte de seus
programas, e já começou a instalá-la no centro de testes do Arizona. Isto significa 
que não temos que esgotar os recursos do planeta, nem destruir as fazendas, jardins,
pátios, selvas e o que quer que seja. Teremos respeito pelo planeta, e o 
conhecimento virá através da transferência dos campos, para que não tenhamos que
deixar a Terra fazer isso.

De tantas maneiras, uma das primeiras coisas que a humanidade vai parar é o abate 
de animais. A natureza encontrará seu próprio equilíbrio, e isto porque será capaz 
de entregar alimentos, ou o que chamamos de energia para a vida. É 100% certo que
isto está nas cartas, para erradicar o uso de animais. E veremos o fim do uso e da 
destruição do planeta.
Especialmente agora, quando começarmos com a Corona, as pessoas terão que 
aceitar a tecnologia, e então todas essas coisas se unirão. E quando vier, e 
aceitarmos que funcione, então começaremos a construir. A pesquisa e o 
desenvolvimento da nova tecnologia de plasma, e a compreensão do "trabalho do 
universo", mudarão tudo rapidamente.



O que eu vejo é a colonização. O homem vai começar a colonizar muito, muito 
rápido. Agora vamos a Nova York para o melhor restaurante, e logo iremos a Marte 
para um café, e voltaremos. Estes não são sonhos, estes estão nas cartas agora 
mesmo. Você vai ver isso. Faremos estes lugares para que nos sirvam para viver. 
Como criamos a "cúpula da paz", vamos criar uma cúpula da vida, vivendo em 
planetas diferentes. De tantas maneiras, não veremos empresários abrirem belos 
restaurantes e postos de serviço, mas sim construirão estes centros em todo o 
espaço para que as pessoas possam observar a beleza da criação.

A forma de trabalho da humanidade mudará nos próximos 20 anos. Nenhum de nós 
trabalhará para viver, mas sim para o prazer de trabalhar. Todos nos tornaremos 
cientistas e todos nos dedicaremos a servir, porque todos os outros estão ocupados 
sem fazer nada, e todos faremos o que gostamos de fazer.
Eu não desejo isso, eu sei o que está por vir. Veremos uma nova vida, um novo ciclo. 
Vejo um novo nascimento, e esse nascimento mudará tudo o que vier com ele. O 
nascimento de um novo ciclo para o homem, e com ele virá um nascimento de um 
novo ciclo para todo o universo. Nós somos o menor pó, mas nos tornaremos o pó 
importante.

Eu vejo muito. Vejo o fim das religiões, porque cada homem se tornará religioso à 
ordem correta. Acreditaremos através de nossa própria alma, e veremos o que os 
profetas viram. Viveremos pelo seu ethos, não por nós falando sobre isso.

Uma coisa é certa, e isso é 100% certo, veremos muitos casamentos, casamentos 
entre a humanidade e outras raças no universo, que estão aqui, mas muito tímidas 
para se mostrarem. Veremos isso porque, agora, o homem se acalmou e 
amadureceu. Eles não se esconderão mais nas roupas do homem, mas serão eles 
mesmos. E isto vai chocar muitos de nós, porque não os comeremos, não os veremos
como alimento.

De tantas maneiras, mudamos o curso da humanidade, e veremos como a raça 
humana responderá a ele. Minha visão é muito simples, porque sei o que trouxe, e 
sei o que planejei, e sei o que estou entregando, e sei o que vou conseguir por ela. E 
há uma coisa certa: vou morrer no lugar mais belo do universo, na dimensão física.

Fim do trecho. Transcrição a seguir:



Visão para o futuro próximo
Transcrição: (331 KSW 4:15:40)

Pergunta: Quero saber qual é a visão para os próximos 3 anos, ou mais, eu não sei, 
(4:16). Eu sou novo com esta ciência.
Resposta: Nossa visão é muito simples. Está muito bem definida. Veremos a paz 
mundial, já entramos nela, é apenas uma questão de poli-la. Algumas nações 
limparão sua própria casa pelo que fizeram de errado antes, mas isso é a guerra 
interna delas, entre elas, não entre nós. Como vemos nos Estados Unidos. Caso 
contrário, é hora de limparem por si mesmos.

Progressivamente vemos a evolução na ciência e na tecnologia, e muitas coisas nos 
próximos 3 a 5 anos não serão o que vemos, o que sabemos hoje. Principalmente 
não veremos exércitos, veremos a erradicação das forças militares devido a 2 ou 3 
fatores. O conhecimento trazido à tona e nós traremos à tona tornará as armas 
atuais obsoletas. Em segundo lugar, a situação atual no mundo não permite que 
nenhuma nação compre armas. Eles não podem arcar com isso, a menos que sejam 
nações corruptas que tentam, basta colocar algum dinheiro no banco, não importa o 
que a nação faça.

Então veremos a erradicação da fome nos próximos 3 a 5 anos. Tive esta discussão 
no ensino na terça-feira passada, que estávamos falando sobre os satélites. Na 
verdade, a Fundação Keshe não precisa depender de satélites. Você tem a tecnologia 
muito melhor do que os satélites. O sistema que você desenvolve, voará e fornecerá 
a energia necessária para a alimentação. Na realidade, os satélites se tornaram 
obsoletos, nesse sentido. (4:18). mas, ao mesmo tempo, vemos a erradicação total e 
absoluta do uso de combustível fóssil.

Muito em breve, muito rapidamente, veremos o fim do uso do combustível fóssil, 
porque uma vez que a nova tecnologia no campo magnético e gravitacional for 
liberada, as pessoas retirarão os motores de seus carros. Tão simples. Isto é o que 
vamos fazer esperançosamente, em muito pouco tempo, no Irã, na universidade. 
Este é um dos primeiros projetos que quero estar nele, está na mesa do trabalho que
a universidade quer fazer, e eu disse, estou nele com os Buscadores de 
Conhecimento da KF. Queremos fazer, queremos trazer um sistema especial, e eu 
estou nele para tudo o que vai ser. Assim, vemos, muitos, muitos petroleiros velhos 
que você vê em alto mar, eles vão ficar lá. Eles apodrecem e poluem, e por isso 
temos que planejar para eles. É a beleza do que vamos ter de volta. Veremos pela 
redução no uso do que chamamos de combustível fóssil, muitas mudanças. Veremos 
novas doenças devido à mudança da atmosfera, porque voltamos para uma 
atmosfera mais limpa, e não estamos acostumados a isso.

Vemos o fim das drogas e do tráfico de drogas nos próximos 3 a 5 anos. Não vemos 
nada nessa linha. O que vejo, é o fim do que chamamos os atuais vôos de propulsão à
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medida que introduzimos cada vez mais, novos sistemas de vôo, porque eles se 
tornarão obsoletos por sua natureza. O que eu vejo, a humanidade manterá a 
estação espacial como uma memória dos "bons velhos tempos". Muito em breve, 
porque o homem se moverá além do espaço, para Marte e Lua, e além do sistema 
solar em questão de minutos. (4:20).

Vemos o fim da realeza e da liderança, ela se tornará uma raça humana coletiva para
se sustentar. Vejo o fim da fome através do processo, como expliquei, e o mesmo 
(com) a medicina. O que vejo é muito simples, é o fato do que sei que minha 
tecnologia tem, e de fato vemos, os governos mundiais mudarão para ela por causa 
da Corona. A Corona não era tão ruim assim, ela trouxe muitas coisas boas. O que 
vemos é mais ou menos o crash no mercado imobiliário. As pessoas lhe darão suas 
casas para viver nela, porque com o conhecimento atual e o que está por vir nos 
próximos 5 a 10 anos, as pessoas não precisam viver em cidades lotadas. Haverá 
uma opção.

O que vemos, uma das primeiras coisas, nos próximos, talvez 2 a 3 anos, faz parte do
programa da Fundação Keshe, o que estaremos trabalhando em segundo plano, é o 
fim da mineração. Isso virá muito, muito rápido, e o início já está definido nos 
centros de testes do Arizona. O que significa que não entramos nos recursos para 
esgotar e destruir as fazendas, os jardins, os pátios, as selvas e o que quer que seja. 
Teremos respeito pelo planeta. O conhecimento virá através da transferência dos 
campos. Não deixamos que a Terra faça isso.

De tantas maneiras, vejo o fim do abate de animais, que é uma das primeiras coisas 
que a humanidade vai parar. A natureza encontrará seu próprio equilíbrio, e isto é 
devido a ser capaz de entregar alimentos, ou o que chamamos de energia para a 
vida, irá erradicar o uso de animais. Isto é 100% certo que estará no cartão. Por 
outro lado, (4:22). veremos o fim do uso, e a destruição do planeta. Tudo isso se 
reunirá, agora que começamos com a Corona, agora que a tecnologia vem, as 
pessoas têm que aceitá-la, por causa da Corona. E quando ela chega, nós aceitamos 
que ela funciona, começamos a construir. A pesquisa e o desenvolvimento na nova 
tecnologia do plasma e a compreensão do trabalho do universo, mudarão isso 
rapidamente.

O que eu vejo é a colonização. O homem vai começar a colonizar muito, muito 
rápido. Vamos a Nova York para o melhor restaurante, vamos a Marte para um café 
e voltamos. Isto não são sonhos, isto é o que está no cartão. Você o verá. Faremos 
estes lugares para nos encaixar, como viver. Como criamos a "cúpula da paz", vamos 
criar uma cúpula da vida, vivendo em um planeta diferente. De tantas maneiras, 
veremos os empresários não abrirem belos restaurantes e postos de serviço, eles 
construirão estes centros de um lado ao outro, e diferentes rotas que as pessoas 
possam e observem a beleza da criação.



A forma de trabalho da humanidade mudará nos próximos 20 anos. Nenhum de nós 
vai trabalhar, porque temos que trabalhar para viver. Trabalharemos com o prazer 
de fazê-lo. Todos nós nos tornaremos cientistas e todos nós nos dedicaremos a 
servir. Porque todos os outros estão ocupados sem fazer nada, e todos os outros 
farão o que quiserem. Eu não tenho visão, eu sei o que está por vir. Veremos uma 
nova vida, um novo ciclo. Eu vejo um novo nascimento, e esse nascimento mudará 
tudo o que vier com ele. O nascimento de um novo ciclo para o homem, e com ele 
virá um nascimento de um novo ciclo para todo o universo. (4:24). Somos a poeira 
mais pequena, mas nos tornamos a poeira importante.

Vejo muito, fim das religiões, porque todo homem se torna religioso à ordem 
correta. Nós acreditamos através da nossa alma, e vemos o que os profetas viram. 
Viveremos pelo seu ethos, não por nós falando sobre isso. Uma coisa é certa, e isso é 
100% certo, veremos muitos casamentos, casamentos entre a humanidade e outras 
raças, que estão aqui, demasiado tímidas para se mostrarem, porque agora o homem
se acalmou, o homem amadureceu, veremos isso. Eles não se esconderão nas roupas
do homem, eles serão eles mesmos. E isto trará muito choque para muitos de nós, 
porque não os comemos, não os vemos como alimento.
De tantas maneiras, mudamos o curso da humanidade, e veremos como a raça 
humana responderá a ele.

Minha visão é muito simples, porque sei o que trouxe, e sei o que planejei, e sei o 
que estou entregando, e sei o que vou conseguir por ela. E há uma coisa certa: vou 
morrer no lugar mais belo do universo, na dimensão física.


