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Yakın Geleceğimiz için Vizyon, Bay Keshe .

Ne Gelecek.

 

6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

 

331 KSW 5 Haziran 2020'den alıntı.

 

İranlı bir kadın Bay Keshe'ye önümüzdeki 3 yıl veya daha uzun süre için (Dünya için) vizyonun ne
olduğunu sordu. Cevap verdi, vizyonumuz çok basit, dünya barışını göreceğiz. Çok net bir şekilde 
ortaya kondu ve aslında, biz ona çoktan girdik, bu sadece biraz parlatma yapmaktan ibaret. Bazı 
ulusların geçmişte yaptıkları yanlışlar için kendi evlerini temizleme zamanıdır, ama bu kendi 
aralarında kendi iç savaşlarıdır, bizimle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz gibi.

 

Bugün gördüğümüz veya bildiğimiz pek çok şey olmayacak ve önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde bilim 
ve teknolojide ilerici bir evrim göreceğiz. Göreceğimiz en önemli şey orduların ortadan 
kaybolmasıdır. Askeri kuvvetler 2 veya 3 faktör nedeniyle ortadan kaldırılacaktır. Ortaya 
çıkaracağımız bilgi, mevcut silahları geçersiz kılacaktır. Buna ek olarak, dünyadaki mevcut durum
hiçbir ulusun silah satın almasına izin vermiyor, çünkü onlar yolsuz bir ulus olmadıkça 
karşılayamıyorlar ve liderleri bankaya biraz para koymaya çalışıyorlar ve ülkelerindeki durum.

Önümüzdeki 3-5 yıl içinde açlığın ortadan kalktığını göreceğiz. Uyduları kullanmaktan 
bahsederken geçen Salı günkü dersimizde bu tartışmayı yaptım. Aslında Keshe Vakfı'nın uydulara
güvenmesine gerek yok, çünkü sahip olduğunuz teknoloji uydulardan çok daha 
iyi. Geliştireceğiniz sistem sadece uçmakla kalmayacak, aynı zamanda gıda için gerekli olan 
enerjiyi de sağlayacaktır. Yani bu anlamda, gerçekte uydular modası geçmiş hale geldi.

 

Fosil yakıt kullanımının tamamen ve tamamen ortadan kaldırıldığını göreceğiz. Bu, çok yakında 
ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek, çünkü Manyetik ve Yerçekimi alanlarındaki yeni teknoloji 
piyasaya sürüldüğünde, insanlar motorları arabalarından çıkaracaklar. Bu çok basit ve umarım 
İran'daki üniversitelerde çok kısa sürede yapacağımız şey bu. Bu, içinde yer almak istediğim ilk 
projelerden biri ve üniversitelerin yapmak istediği iş için masanın üstünde. Ve onlara, KF Bilgi 
Arayanlar ile işin içindeyim dedim. Bunu yapmak için özel bir sistem ortaya çıkarmak istiyoruz 
ve ben her şeyin bir parçası olacağım. Bu olduğunda, açık denizlerde terkedilmiş ve çürüyüp 
kirletecekleri birçok eski tankeri göreceğiz. Bu yüzden onlar için planlar yapmalıyız. Fosil 
yakıtların yakılmasının azalmasıyla birlikte, yeni hastalıklara yol açacak atmosferde değişiklikler 
göreceğiz çünkü temiz bir çevreye geri dönmeye alışmayacağız.

 

 

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


Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde göreceğimiz diğer şeyler, uyuşturucunun sona ermesi ve 
uyuşturucu kaçakçılığıdır. İnsan ırkı kolektif olarak kendi kendini destekleyeceği için krallık ve 
liderlik sona erecek. Açlık, daha önce anlattığım süreçle ve ilaçların (kullanımıyla) sona erecek.

Yeni uçuş sistemlerini sunduğumuzda, mevcut tahrik uçuşları doğaları gereği eski hale 
gelecektir. İnsanoğlu, Uzay İstasyonunu "eski güzel günlerin" bir anısı olarak saklayacak. Çok 
yakında insan uzaya genişleyecek ve Ay ile Mars'ın ve hatta güneş sisteminin ötesine birkaç 
dakika içinde seyahat edebilecek.

 

Gördüğüm şey çok basit ve bildiğim, teknolojimin neler yapabildiği ve ne yaptığını gördüklerimin 
gerçeği. Corona yüzünden dünya hükümetleri buna geçecek. Corona o kadar da kötü değildi, pek 
çok iyi şey getirdi. Göreceğiz ki emlak piyasası aşağı yukarı çökecek ve insanlar size yaşamanız 
için evlerini verecekler. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde, mevcut bilgilerle, insanlar yaşamaya ihtiyaç 
duymama seçeneğine sahip olacaklar. kalabalık şehirler.

Belki 2-3 yıl içinde göreceğimiz ilk şeylerden biri madenciliğin sonu. Keshe Vakfı, programlarının 
bir parçası olarak arka planda çalışıyor ve onu Arizona test merkezinde kurmaya başladı. Bu, 
gezegeni kaynaklar için tüketmemiz veya çiftlikleri, bahçeleri, bahçeleri, ormanları vb. Yok 
etmemiz gerektiği anlamına gelir. Gezegene saygı duyacağız ve bilgi alanların aktarılması yoluyla 
gelecek, bu yüzden dünyanın yapmasına izin vermek zorunda kalmayacağız.

Pek çok yönden, insanoğlunun ilk durduracağı şeylerden biri, hayvanların katledilmesidir. Doğa 
kendi dengesini bulacaktır ve bunun nedeni, yaşam için yiyecek ya da bizim dediğimiz şeyi 
sağlayabilecek olmasıdır. Hayvanların kullanımını ortadan kaldırmak için bunun kartlarda 
olduğundan% 100 emin. Ve gezegenin kullanımının ve yok edilmesinin sonunu göreceğiz.

Özellikle şimdi Corona ile başladığımızda, insanların teknolojiyi kabul etmesi gerekecek ve sonra 
tüm bunlar bir araya gelecektir. Ve geldiğinde ve işe yaradığını kabul ettiğimizde, inşa etmeye 
başlayacağız. Yeni plazma teknolojisinin araştırılması ve geliştirilmesi ve “evrenin işi” anlayışı 
her şeyi hızla değiştirecek.

Gördüğüm şey kolonizasyon. İnsan çok, çok hızlı bir şekilde kolonileşmeye başlayacak. Şimdi en 
iyi restoran için New York'a gidiyoruz ve yakında bir kahve içmek için Mars'a gidip geri 
döneceğiz. Bunlar rüya değil, şu anda kartlarda bunlar. Göreceksin. Biz buraları yaşamamız için 
uygun hale getireceğiz. “Barış kubbesini” yarattığımız gibi, farklı gezegenlerde yaşayan bir yaşam 
kubbesi yaratacağız. Pek çok yönden, girişimcilerin güzel restoranlar ve servis istasyonları 
açtığını görmeyeceğiz, bunun yerine bu merkezleri insanların yaratılışın güzelliğini 
izleyebilecekleri alanlara inşa edecekler.

İnsanlığın çalışma şekli önümüzdeki 20 yıl içinde değişecek. Hiçbirimiz yaşamak için 
çalışmayacağız, onun zevki için çalışacağız. Hepimiz bilim insanı olacağız ve kendimizi hizmet 
etmeye adamış olacağız, çünkü diğer herkes hiçbir şey yapmakla meşgul ve hepimiz yapmak 
istediğimiz şeyi yapacağız.



İstemiyorum, ne olacağını biliyorum. Yeni bir yaşam, yeni bir döngü göreceğiz. Yeni bir doğum 
görüyorum ve bu doğum onunla birlikte gelen her şeyi değiştirecek. İnsan için yeni bir döngünün 
doğuşu ve onunla birlikte tüm evren için yeni bir döngünün doğuşu gelecek. Biz en küçük tozuz 
ama önemli toz olacağız.

Ben çok görüyorum. Dinlerin sonunu görüyorum, çünkü her insan doğru düzene göre dindar 
olacak. Kendi ruhumuzla inanacağız ve peygamberlerin gördüklerini göreceğiz. Onun hakkında 
konuşarak değil, onların ahlakına göre yaşayacağız.

Kesin olan bir şey var ve bu kesinlikle% 100, burada olan, ancak kendilerini gösteremeyecek 
kadar utangaç olan birçok evlilik, insanlık ve evrendeki diğer ırklar arasında evlilikler 
göreceğiz. Bunu göreceğiz çünkü artık insan sustu ve olgunlaştı. Artık insan kıyafetleri içinde 
saklanmayacaklar, kendileri olacaklar. Ve bu çoğumuzu şok edecek çünkü onları yemeyeceğiz, 
onları yiyecek olarak görmeyeceğiz.

Pek çok yönden insanlığın gidişatını değiştirdik ve insan ırkının buna nasıl tepki vereceğini 
göreceğiz. Vizyonum çok basit, çünkü ne getirdiğimi biliyorum ve ne planladığımı biliyorum ve ne
teslim ettiğimi biliyorum ve bunun karşılığında ne alacağımı biliyorum. Ve kesin olan bir şey var, 
evrenin en güzel yerinde, fiziksel boyutta öleceğim.

 

Alıntı sonu. Transkripsiyon aşağıdaki gibidir:

 

Yakın Gelecek İçin Vizyon

Transkripsiyon: (331 KSW 4:15:40)

 

S uestion : Önümüzdeki 3 yıl için vizyonu, ya da daha ne olduğunu bilmek istiyorum, ben, (4:16) 
bilmiyorum. Bu bilimde yeniyim.

Cevap: Vizyonumuz çok basit. Çok açık bir şekilde ortaya kondu. Dünya barışını göreceğiz, ona 
çoktan girdik, bu sadece onu parlatma meselesi. Bazı milletler daha önce yanlış yaptıkları için 
kendi evlerini temizleyecekler, ama bu onların iç savaşıdır, bizler değil kendi 
aramızdaki. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz gibi. Aksi takdirde kendileri için 
temizleme zamanıdır.

 

Kademeli olarak bilim ve teknolojideki evrimi görüyoruz ve önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde pek çok 
şey bugün gördüğümüz, bildiğimiz şey olmayacak. Ağırlıklı olarak ordu görmeyeceğiz, 2 veya 3 
faktörden dolayı askeri güçlerin ortadan kaldırıldığını göreceğiz. Ortaya çıkardığımız bilgi ve 
ortaya çıkaracağımız mevcut silahları modası geçmiş hale getirecek. İkincisi, dünyadaki mevcut 
durum hiçbir milletin silah satın almasına izin vermiyor. Bunu karşılayamazlar, yozlaşmış uluslar
olmadıkça, sadece bankaya biraz para yatırırlar, ulusun ne yaptığı önemli değil.

 

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


 

O zaman önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde açlığın ortadan kalktığını göreceğiz. Uydulardan 
bahsettiğimizi geçen Salı öğretirken tartıştım. Aslında Keshe Vakfı'nın uydulara güvenmesine 
gerek yok. Uydulardan çok daha iyi teknolojiye sahipsiniz. Geliştirdiğiniz sistem uçacak ve gıda 
için gerekli enerjiyi sağlayacaktır. Gerçekte uydular bu anlamda modası geçmiş hale 
geldi. (4:18). ama aynı zamanda fosil yakıt kullanımının tamamen ve tamamen ortadan 
kaldırıldığını görüyoruz.

 

Çok yakında, çok hızlı bir şekilde fosil yakıt kullanımının sona erdiğini göreceğiz, çünkü Manyetik
ve Yerçekimi alanındaki yeni teknoloji piyasaya sürüldüğünde insanlar motorları arabalarından 
çıkaracaklar. Çok basit. İran'da çok kısa bir süre içinde üniversitede umarız bunu yapacağız. Bu, 
içinde olmak istediğim ilk projelerden biri, üniversitenin yapmak istediği iş masasında ve dedim 
ki, KF Bilgi Arayanlar ile birlikteyim. Yapmak istiyoruz, özel bir sistem ortaya çıkarmak istiyoruz 
ve olacak her şey için onun içindeyim. Görüyoruz ki, açık denizlerde gördüğünüz birçok eski 
tanker orada kalacak. Çürüyorlar ve kirletiyorlar, bu yüzden onlar için plan yapmalıyız. Geri 
alacağımız şeyin güzelliği. Fosil yakıt dediğimiz şeyin kullanımında bir azalma ile birçok 
değişiklik göreceğiz. Atmosfer değişikliğinden kaynaklanan yeni hastalıklar göreceğiz çünkü daha
temiz atmosfere geri dönüyoruz ve buna alışkın değiliz.

Önümüzdeki 3-5 yıl içinde uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığının sona erdiğini görüyoruz. O 
satırda hiçbir şey görmüyoruz. Gördüğüm şey, gittikçe daha fazla yeni uçuş sistemleri 
sunduğumuzda mevcut tahrik uçuşları dediğimiz şeyin sonu, çünkü doğaları gereği modası 
geçmiş olacaklar. Gördüğüm kadarıyla insanlık uzay istasyonunu "eski güzel günlerin" bir anısı 
olarak saklayacak. Çok yakında, çünkü insan birkaç dakika içinde uzayın ötesine, Mars ve Ay'a ve 
güneş sisteminin ötesine geçecek. (4:20).

Krallığın ve liderliğin sonunu görüyoruz, kendisini destekleyecek kolektif bir insan ırkı 
olacak. Açlıkların sonunu açıkladığım süreç boyunca ve aynı (ilaçla) görüyorum. Gördüğüm şey 
çok basit, teknolojimin sahip olduğunu bildiğim gerçeği ve aslında gördüğümüz gibi, dünya 
hükümetleri Corona nedeniyle ona değişecek. Corona o kadar da kötü değildi, pek çok iyi şey 
getirdi. Gördüğümüz şey, emlak piyasasındaki aşağı yukarı çöküştür. İnsanlar size içinde 
yaşamanız için evlerini verecekler çünkü mevcut bilgiler ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde gelecek 
olanlar ile insanların kalabalık şehirlerde yaşamasına gerek kalmıyor. Bir seçenek olacak.

 

Önümüzdeki 2 ila 3 yıl sonra ilk gördüğümüz şeylerden biri Keshe Vakfı'nın programının bir 
parçası, arka planda çalışacağımız şey madenciliğin sonu. Bu çok, çok hızlı gelecek ve başlangıcı 
Arizona test merkezlerinde çoktan kuruldu. Bu da çiftlikleri, bahçeleri, bahçeleri, ormanları ve 
her neyse, tüketmek ve yok etmek için kaynaklara girmeyeceğimiz anlamına geliyor. Gezegene 
saygı duyacağız. Bilgi, alanların aktarılması yoluyla gelecektir. Dünyanın yapmasına izin 
vermeyiz.

 



Pek çok yönden, hayvanların kesilmesinin sonunu görüyorum, bu insanlığın durduracağı ilk 
şeylerden biri. Doğa kendi dengesini bulacak ve bunun sebebi yiyecek sağlayabilmektir ya da 
yaşam için enerji dediğimiz şey, hayvanların kullanımını ortadan kaldıracaktır. Bu% 100 
kesinlikle kartta olacaktır. Öte yandan, (4:22). Gezegenin kullanımının sonunu ve yıkılışını 
göreceğiz. Bunların hepsi bir araya gelecek, özellikle de Corona ile başladığımıza göre, artık 
teknoloji geldiğine göre, insanlar bunu Corona nedeniyle kabul etmek zorunda. Ve geldikçe, işe 
yaradığını kabul ettik, inşa etmeye başladık. Plazmanın yeni teknolojisindeki araştırma ve 
geliştirme ve evrenin işleyişinin anlaşılması, bunu hızla değiştirecek.

Gördüğüm şey kolonizasyon. İnsan çok, çok hızlı bir şekilde kolonileşmeye başlayacak. En iyi 
restoran için New York'a gidiyoruz, bir kahve için Mars'a gidip geri dönüyoruz. Bunlar rüya değil, 
kartta yazanlar bunlar. Göreceksin. Biz buraları yaşayan olarak bize uyduracağız. "Barış 
kubbesini" yarattığımız için, farklı bir gezegende yaşayan bir yaşam kubbesi yaratacağız. Pek çok 
yönden, girişimcilerin güzel restoranlar ve servis istasyonları açmayacaklarını, bu merkezleri ve 
insanların yapabileceği ve yaratılışın güzelliğini izleyebileceği farklı yolları inşa edeceklerini 
göreceğiz.

 

İnsanlığın çalışma şekli önümüzdeki 20 yıl içinde değişecek. Hiçbirimiz çalışmayacağız çünkü 
yaşamak için çalışmak zorundayız. Bunun zevkiyle çalışacağız. Hepimiz bilim insanı olacağız ve 
kendimizi hizmet etmeye adamış olacağız. Çünkü herkes hiçbir şey yapmamakla meşgul ve 
herkes istediği şeyi yapacak. Hayal etmiyorum, ne geleceğini biliyorum. Yeni bir yaşam, yeni bir 
döngü göreceğiz. Yeni bir doğum görüyorum ve bu doğum onunla birlikte gelen her şeyi 
değiştirecek. İnsan için yeni bir döngünün doğuşu ve onunla birlikte tüm evren için yeni bir 
döngünün doğuşu gelecek. (4:24). Bizler en ufak tozuz ama önemli toz biziz.

Dinlerin sonunu çok görüyorum, çünkü her insan doğru düzene göre dindar olur. Ruhumuza 
inanıyoruz ve peygamberlerin gördüklerini görüyoruz. Onun hakkında konuşarak değil, onların 
ahlakına göre yaşayacağız. Kesin olan bir şey var ve bu kesinlikle% 100, burada pek çok evlilik, 
insanlık ve diğer ırklar arasında, kendilerini gösteremeyecek kadar utangaç, çünkü artık insan 
sustu, insan olgunlaştı. , göreceğiz. İnsan kıyafetlerine saklanmayacaklar, kendileri olacaklar. Ve 
bu çoğumuz için çok fazla şok getirecek çünkü onları yemiyoruz, onları yemek olarak 
görmüyoruz.

Pek çok yönden insanlığın gidişatını değiştirdik ve insan ırkının buna nasıl tepki vereceğini 
göreceğiz.

 

Vizyonum çok basit, çünkü ne getirdiğimi biliyorum ve ne planladığımı biliyorum ve ne teslim 
ettiğimi biliyorum ve bunun karşılığında ne alacağımı biliyorum. Ve kesin olan bir şey var, 
evrenin en güzel yerinde, fiziksel boyutta öleceğim.


