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Maono ya Baadaye Yetu ya Karibu na Bwana Keshe .

Ni nini kitakachokuja.

 

JUMAMOSI, JUNI 6, 2020

 

Dondoo kutoka 331 KSW Juni 5, 2020.

 

Mwanamke wa Irani alimuuliza Bwana Keshe, ni nini maono (ya Dunia) kwa miaka 3 ijayo au 
zaidi. Akajibu, maono yetu ni rahisi sana, tutaona amani duniani. Imewekwa wazi kabisa, na kwa 
kweli, tayari tumeiingiza, ni suala la kufanya polishing tu. Ni wakati wa mataifa mengine kusafisha
nyumba zao kwa maovu waliyoyafanya zamani, lakini hiyo ni vita yao ya ndani kati yao, na sio na 
sisi. Kama kile tunachokiona kinafanyika Merika.

Vitu vingi havitakuwa vile tunavyoona au kujua leo, na tutaona mabadiliko ya maendeleo katika 
sayansi na teknolojia kwa miaka 3 hadi 5 ijayo. Jambo kuu ambalo tutaona ni kutoweka kwa 
majeshi. Vikosi vya jeshi vitafutwa kutokana na sababu mbili au tatu. Ujuzi ambao tutaleta 
utafanya mikono ya sasa kuwa kizamani. Kwa kuongezea, hali ya sasa ulimwenguni hairuhusu 
taifa lolote kununua silaha, kwa sababu hawawezi kumudu, isipokuwa kama ni mataifa mafisadi, 
na viongozi wao wanajaribu tu kuweka pesa benki, na hawajali kuhusu hali katika nchi yao.

 

Katika miaka 3 hadi 5 ijayo tutaona kutokomeza njaa. Nilikuwa na majadiliano haya katika 
mafundisho ya Jumanne iliyopita, wakati tulikuwa tunazungumza juu ya kutumia satelaiti. Kwa 
kweli, Keshe Foundation haiitaji kutegemea satelaiti, kwa sababu teknolojia uliyonayo ni bora 
zaidi kuliko satelaiti. Mfumo ambao utaendeleza, hautaruka tu, lakini pia utasambaza nishati 
inayohitajika kwa chakula. Kwa hivyo kwa maana hiyo, kwa kweli, satelaiti zimekuwa zimepitwa 
na wakati.

Tutaona kutokomeza kabisa na kabisa matumizi ya mafuta. Hii itatokea hivi karibuni sana na kwa 
haraka sana, kwa sababu mara tu teknolojia mpya kwenye uwanja wa Sumaku na Mvuto 
itakapotolewa, watu watatoa injini kwenye gari zao. Ni rahisi sana, na kwa matumaini, hii ndio 
tutafanya kwa muda mfupi sana katika vyuo vikuu vya Irani. Huu ni moja ya miradi ya kwanza 
ambayo ninataka kuwa juu, na iko mezani kwa kazi ambayo vyuo vikuu vinataka 
kufanya. Niliwaambia, niko juu yake na Watafutaji wa Maarifa wa KF. Tunataka kuleta mfumo 
maalum wa kufanya hivyo, na nitakuwa sehemu ya kila kitu. Wakati hii itatokea, tutaona meli 
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nyingi za zamani zimetelekezwa kwenye bahari kuu ambapo zitaoza na kuchafua. Kwa hivyo 
lazima tufanye mipango kwao. Kwa kupunguzwa kwa uchomaji wa mafuta, tutaona mabadiliko 
katika anga ambayo yatasababisha magonjwa mapya kwa sababu hatutatumiwa kurudi kwenye 
mazingira safi.

Vitu vingine tutaona ni, katika miaka 3 hadi 5 ijayo, mwisho wa dawa za kulevya, na biashara ya 
dawa za kulevya. Ufalme na uongozi utafikia mwisho kwani kwa pamoja jamii ya wanadamu 
itajitegemeza. Njaa itaisha kupitia mchakato niliouelezea hapo awali, na vile vile (matumizi) ya 
dawa.

Tunapoanzisha mifumo mipya ya ndege, ndege za sasa za kusafirisha zitapitwa na wakati kwa 
asili yao. Wanadamu wataweka Kituo cha Anga kama kumbukumbu ya "siku nzuri za 
zamani." Hivi karibuni, mwanadamu atapanuka angani, na kuweza kusafiri zaidi ya Mwezi na 
Mars, na hata mfumo wa jua kwa dakika chache.

Kile ninachokiona ni rahisi sana, na ni ukweli wa kile ninachojua, juu ya kile teknolojia yangu 
inaweza kufanya, na kile tunachoona kwamba inafanya. Serikali za ulimwengu zitabadilika kuwa 
hiyo, kwa sababu ya Corona. Corona haikuwa mbaya sana, ilileta mambo mengi mazuri. Tutaona 
kwamba soko la mali, zaidi au chini, litaanguka, na watu watakupa nyumba zao za kuishi. Katika 
miaka 5 hadi 10 ijayo, na maarifa ya sasa, watu watakuwa na fursa ya kutohitaji kuishi miji 
iliyojaa.

Moja ya mambo ya kwanza tutaona labda miaka 2 hadi 3, ni mwisho wa madini. Keshe 
Foundation imekuwa ikifanya kazi nyuma kama sehemu ya programu zake, na tayari imeanza 
kuiweka katika kituo cha majaribio cha Arizona. Hii inamaanisha sio lazima kumaliza sayari kwa 
rasilimali, wala kuharibu mashamba, bustani, yadi, misitu, na chochote. Tutakuwa na heshima 
kwa sayari, na maarifa yatakuja kupitia uhamishaji wa shamba, kwa hivyo sio lazima tuiruhusu 
dunia ifanye hivyo.

Kwa njia nyingi, moja ya mambo ya kwanza ambayo wanadamu wataacha ni kuchinja 
wanyama. Asili itapata usawa wake, na hii ni kwa sababu itaweza kupeleka chakula, au kile 
tunachokiita, nguvu ya maisha. Ni hakika kwa 100% kuwa hii iko kwenye kadi, kutokomeza 
utumiaji wa wanyama. Na tutaona mwisho wa matumizi, na uharibifu wa sayari.

Hasa sasa, tunapoanza na Corona, watu watalazimika kukubali teknolojia, na kisha vitu hivi vyote 
vitakutana. Na inavyokuja, na tunakubali kuwa inafanya kazi, basi tutaanza kujenga. Utafiti na 
ukuzaji wa teknolojia mpya ya plasma, na uelewa wa "kazi ya ulimwengu," itabadilisha kila kitu 
haraka.



Ninachokiona ni ukoloni. Mtu ataanza kukoloni haraka sana. Sasa tunakwenda New York kwa 
mgahawa bora, na hivi karibuni tutaenda kwa Mars kwa kahawa, na kurudi. Hizi sio ndoto, hizi 
ziko kwenye kadi sasa hivi. Utaiona. Tutafanya maeneo haya kututoshea kuishi. Kama tumeunda 
"kuba ya amani," tutaunda dome ya maisha, kuishi kwenye sayari tofauti. Kwa njia nyingi, 
hatutaona wafanyabiashara wakifungua mikahawa mizuri na vituo vya huduma, lakini wataunda 
vituo hivi katika nafasi ambayo watu wanaweza kutazama uzuri wa uumbaji.

Njia ya mwanadamu ya kufanya kazi itabadilika katika miaka 20 ijayo. Hakuna hata mmoja wetu 
atafanya kazi kuishi, badala yake tutafanya kazi kwa raha yake. Sote tutakuwa wanasayansi na 
sote tutajitolea kutumikia, kwa sababu kila mtu mwingine yuko busy kufanya chochote, na sisi 
sote tutafanya kile tunachopenda kufanya.

Sitaki, najua nini kitakuja. Tutaona maisha mapya, mzunguko mpya. Ninaona kuzaliwa upya, na 
kuzaliwa huko kutabadilisha kila kitu kinachokuja nayo. Kuzaliwa kwa mzunguko mpya kwa 
mwanadamu, na kwa hiyo kutakuja kuzaliwa kwa mzunguko mpya kwa ulimwengu wote. Sisi ni 
vumbi dogo kabisa lakini, tutakuwa vumbi muhimu.

Naona mengi. Ninaona mwisho wa dini, kwa sababu kila mtu atakuwa mtu wa dini kwa utaratibu 
wa utaratibu sahihi. Tutaamini kupitia roho yetu wenyewe, na tutaona kile manabii 
waliona. Tutaishi kwa maadili yao, sio kwa sisi kuzungumza juu yake.

Kuna jambo moja hakika, na hiyo kwa hakika ni 100%, tutaona ndoa nyingi, ndoa kati ya 
wanadamu na jamii zingine katika ulimwengu, ambao wako hapa, lakini ni aibu sana 
kujionyesha. Tutaona hii kwa sababu, sasa mwanadamu ametulia, na amekomaa. Hawatajificha 
tena katika nguo za wanadamu, lakini watakuwa wenyewe. Na hii itatushtua sana, kwa sababu 
hatutawala, hatutawaona kama chakula.

Kwa njia nyingi, tumebadilisha mwendo wa ubinadamu, na tutaona jinsi jamii ya wanadamu 
itakavyoitikia. Maono yangu ni rahisi sana, kwa sababu najua kile nilicholeta, na najua kile 
nilichopanga, na najua kile ninachotoa, na najua nitakachopata. Na kuna jambo moja kwa hakika, 
nitakufa mahali pazuri zaidi katika ulimwengu, katika mwelekeo wa mwili.

 



Mwisho wa dondoo. Unukuzi unafuata:

 

Maono ya siku za usoni

Transcription: (331 KSW 4:15:40)

 

Q uestion : nataka kujua nini ni maono kwa miaka 3, au zaidi, sijui, (4:16). Mimi ni mpya na 
sayansi hii.

Jibu: Maono yetu ni rahisi sana. Imewekwa wazi kabisa. Tutaona amani ya ulimwengu, tayari 
tumeiingia, ni suala la kuipolisha tu. Mataifa mengine yatasafisha nyumba yao kwa kile 
walichokosea hapo awali, lakini hiyo ni vita yao ya ndani, kati yao, sio sisi. Kama tunavyoona huko
Merika. Vinginevyo ni wakati wa kusafisha kwao wenyewe.

 

Kwa maendeleo tunaona mageuzi katika sayansi na teknolojia, na mambo mengi katika miaka 3 
hadi 5 ijayo hayatakuwa yale tunayoona, tunayojua leo. Hasa hatutaona majeshi, tutaona 
kutokomeza vikosi vya jeshi kwa sababu ya sababu mbili au tatu. Maarifa yaliyoletwa na tutaleta 
yatafanya silaha za sasa kuwa za kizamani. Pili, hali ya sasa ulimwenguni hairuhusu taifa lolote 
kununua silaha. Hawawezi kuimudu, isipokuwa kama ni mataifa mafisadi ambao wanajaribu, tu 
weka pesa benki, haijalishi taifa linafanya nini.

Kisha tutaona kutokomeza njaa katika miaka 3 hadi 5 ijayo. Nilikuwa na majadiliano haya katika 
mafundisho Jumanne iliyopita, kwamba tulikuwa tukizungumza juu ya satelaiti. Kwa kweli Msingi
wa Keshe hauitaji kutegemea satelaiti. Una teknolojia bora zaidi kuliko satelaiti. Mfumo ambao 
unakua, utaruka na kusambaza nishati inayohitajika kwa chakula. Satelaiti kwa kweli zimepitwa 
na wakati, kwa maana hiyo. (4:18). lakini wakati huo huo, tunaona kutokomeza kabisa na kabisa 
matumizi ya mafuta ya visukuku.

 

Hivi karibuni, haraka sana, tutaona mwisho wa matumizi ya mafuta ya visukuku, kwa sababu 
mara tu teknolojia mpya kwenye uwanja wa Magnetic na Mvuto itakapotolewa, watu watatoa 
injini kwenye gari zao. Rahisi sana. Hivi ndivyo tutafanya kwa matumaini, kwa muda mfupi sana 
nchini Iran, katika chuo kikuu. Huu ni moja ya miradi ya kwanza ninayotaka kuwa ndani yake, iko 
kwenye meza ya kazi ambayo chuo kikuu kinataka kufanya, na nikasema, niko ndani yake na 
watafutaji wa Maarifa wa KF. Tunataka kufanya, tunataka kuleta mfumo maalum, na niko ndani 
yake kwa kila kitu kitakachokuwa. Kwa hivyo tunaona, meli nyingi za zamani unaona kwenye 
bahari kuu, watakaa hapo. Wanaoza na wanachafua, na kwa hivyo lazima tuwapange. Ni uzuri wa 
yale tutakayorudi. Tutaona kwa kupunguza matumizi ya kile tunachokiita, mafuta ya visukuku 
mabadiliko mengi. Tutaona magonjwa mapya kwa sababu ya mabadiliko ya anga, kwa sababu 
tunarudi kwenye anga safi zaidi, na hatujazoea.
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Tunaona mwisho wa dawa za kulevya, na biashara ya dawa za kulevya katika miaka 3 hadi 5 
ijayo. Hatuoni chochote katika mstari huo. Ninachokiona, ni mwisho wa kile tunachokiita safari za
ndege za sasa wakati tunapoanzisha zaidi na zaidi, mifumo mpya ya kukimbia, kwa sababu 
watapitwa na wakati kwa maumbile yao. Kile ninachokiona, wanadamu wataweka kituo cha anga 
kama kumbukumbu ya "siku nzuri za zamani." Hivi karibuni, kwa sababu mwanadamu atahamia 
zaidi ya anga, kwenda kwenye Mars na Mwezi, na zaidi ya mfumo wa jua kwa dakika 
chache. (4:20).

Tunaona mwisho wa ufalme na uongozi, itakuwa jamii ya kibinadamu ya pamoja 
kujisaidia. Ninaona mwisho wa njaa kupitia mchakato kama nilivyoelezea, na dawa ile ile 
(na). Kile ninachokiona ni rahisi sana, ni ukweli wa kile ninachojua teknolojia yangu inayo, na 
kwa kweli tunaona, serikali za ulimwengu zitabadilika kwa sababu ya Corona. Corona haikuwa 
mbaya sana, ilileta mambo mengi mazuri. Tunachoona ni zaidi au chini ya ajali katika soko la 
mali. Watu watakupa nyumba zao kuishi ndani, kwa sababu kwa maarifa ya sasa na ni nini 
kitakachokuja katika miaka 5 hadi 10 ijayo, watu hawaitaji kuishi katika miji iliyojaa 
watu. Kutakuwa na chaguo.

 

Kile tunachokiona, moja ya mambo ya kwanza, katika ijayo, labda miaka 2 hadi 3, ni sehemu ya 
mpango wa Keshe Foundation, ambayo tutafanya kazi nyuma, ni kumaliza madini. Hiyo itakuja 
haraka sana, na mwanzo wake tayari umewekwa katika vituo vya upimaji Arizona. Maana yake 
hatuingii kwenye rasilimali ili kumaliza na kuharibu mashamba, bustani, na yadi, misitu na 
chochote. Tutakuwa na heshima kwa sayari. Ujuzi utakuja kupitia uhamishaji wa 
shamba. Haturuhusu dunia ifanye.

Kwa njia nyingi, naona mwisho wa kuchinja wanyama, hiyo ni moja ya mambo ya kwanza ambayo 
wanadamu wataacha. Asili itapata usawa wake, na hii ni kwa sababu ya kuweza kupeleka chakula,
au kile tunachokiita, nguvu kwa maisha, itamaliza matumizi ya wanyama. Hii ni hakika kwa 100%
itakuwa kwenye kadi. Kwa upande mwingine, (4:22). tutaona mwisho wa matumizi, na uharibifu 
wa sayari. Hizi zote zitakuja pamoja, sasa haswa kwamba tuanze na Corona, sasa teknolojia 
inapokuja, watu wanapaswa kuikubali, kwa sababu ya Corona. Na inavyokuja, tulikubali kuwa 
inafanya kazi, tunaanza kujenga. Utafiti na maendeleo katika teknolojia mpya ya plasma na 
uelewa wa kazi ya ulimwengu, itabadilika haraka.

Ninachokiona ni ukoloni. Mtu ataanza kukoloni haraka sana. Tunakwenda New York kwa 
mgahawa bora, tunaenda Mars kwa kahawa na kurudi. Hizi sio ndoto, hizi ndio zilizo kwenye 
kadi. Utaiona. Tutafanya maeneo haya kututoshea, kama ya kuishi. Kama tumeunda "kuba ya 
amani," tutaunda dome ya maisha, kuishi kwenye sayari tofauti. Kwa njia nyingi sana, tutaona 



wafanyabiashara hawatafungua mikahawa nzuri na vituo vya huduma, watajenga vituo hivi, na 
njia tofauti ambazo watu wanaweza na kutazama uzuri wa uumbaji.

 

Njia ya mwanadamu ya kufanya kazi itabadilika katika miaka 20 ijayo. Kweli hakuna hata mmoja 
wetu atafanya kazi, kwa sababu lazima tufanye kazi ili kuishi. Tutafanya kazi na raha yake. Sisi 
sote tutakuwa wanasayansi na sote tutajitolea kutumikia. Kwa sababu kila mtu yuko busy kufanya
chochote, na kila mtu mwingine atafanya anachopenda. Sina maono, najua nini kitakuja. Tutaona 
maisha mapya, mzunguko mpya. Ninaona kuzaliwa upya, na kuzaliwa huko kutabadilisha kila kitu
kinachokuja nayo. Kuzaliwa kwa mzunguko mpya kwa mwanadamu, na kwa hiyo kutakuja 
kuzaliwa kwa mzunguko mpya kwa ulimwengu wote. (4:24). Sisi ni vumbi vidogo sana lakini, 
tunakuwa vumbi muhimu.

Ninaona mengi, mwisho wa dini, kwa sababu kila mtu anakuwa wa kidini kwa utaratibu wa 
mpangilio sahihi. Tunaamini kupitia roho yetu, na tunaona kile manabii waliona. Tutaishi kwa 
maadili yao, sio kwa sisi kuzungumza juu yake. Kuna jambo moja hakika, na hiyo ni hakika 100%, 
tutaona ndoa nyingi, ndoa kati ya wanadamu na jamii zingine, ambao wako hapa, aibu sana 
kujionyesha, kwa sababu sasa mwanadamu ametulia, mtu amekomaa , tutaona 
hiyo. Hawatajificha katika nguo za wanadamu, watakuwa wenyewe. Na hii italeta mshtuko 
mwingi kwa wengi wetu, kwa sababu hatuile, hatuwaoni kama chakula.

Kwa njia nyingi, tumebadilisha mwendo wa ubinadamu, na tutaona jinsi jamii ya wanadamu 
itakavyoitikia.

 

Maono yangu ni rahisi sana, kwa sababu najua kile nilicholeta, na najua kile nilichopanga, na 
najua kile ninachotoa, na najua nitakachopata. Na kuna jambo moja kwa hakika, nitakufa mahali 
pazuri zaidi katika ulimwengu, katika mwelekeo wa mwili.


