Wizja dla Naszej Bliskiej Przyszłości autorstwa pana Keshe.
Co ma przyjść.
SOBOTA, 6 CZERWCA 2020 R.
Fragment z 331 KSW 5 czerwca 2020 r.
Pewna irańska kobieta zapytała pana Keshe, jaka jest wizja (dla Ziemi) na następne
3 lata lub więcej. On odpowiedział, że nasza wizja jest bardzo prosta, zobaczymy
pokój na świecie. Jest ona przedstawiona bardzo jasno, a właściwie, już do niej
weszliśmy, to tylko kwestia wypolerowania. Jest to czas dla niektórych narodów,
aby oczyścić swój własny dom z krzywd, które popełniły w przeszłości, ale to jest
ich własna wewnętrzna wojna między sobą, a nie z nami. Jak to, co widzimy, dzieje
się w Stanach Zjednoczonych.
Wiele rzeczy nie będzie tym, co widzimy lub wiemy dzisiaj, i zobaczymy postępującą
ewolucję w nauce i technologii w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Najważniejsze, co
zobaczymy, to zniknięcie armii. Siły zbrojne zostaną wyeliminowane z powodu 2 lub
3 czynników. Wiedza, którą wydobędziemy, sprawi, że obecna broń stanie się
przestarzała. Dodatkowo, obecna sytuacja na świecie nie pozwala żadnemu
narodowi na zakup broni, ponieważ nie stać go na nią, chyba że są to narody
skorumpowane, a ich przywódcy starają się po prostu włożyć trochę pieniędzy do
banku i nie dbają o sytuację w swoim kraju.
W ciągu najbliższych 3 do 5 lat zobaczymy likwidację głodu. Rozmawiałam o tym w
zeszłym wtorkowym nauczaniu, kiedy rozmawialiśmy o użyciu satelitów. W
rzeczywistości Fundacja Keshe nie musi polegać na satelitach, ponieważ
technologia, którą macie, jest znacznie lepsza niż satelity. System, który będziecie
rozwijać, nie tylko będzie latać, ale również dostarczać energię potrzebną do
produkcji żywności. Tak więc w tym sensie, w rzeczywistości, satelity stały się
przestarzałe.
Zobaczymy całkowite i absolutne wyeliminowanie stosowania paliw kopalnych.
Stanie się to bardzo szybko i szybko, ponieważ po wypuszczeniu na rynek nowej
technologii na polu magnetycznym i grawitacyjnym ludzie będą wyjmować silniki ze
swoich samochodów. To takie proste i miejmy nadzieję, że to właśnie zrobimy w
bardzo krótkim czasie na uniwersytetach w Iranie. Jest to jeden z pierwszych
projektów, w których chcę uczestniczyć, i jest to praca, którą uniwersytety chcą

wykonać. I powiedziałem im, że jestem w tym razem z KF Knowledge Seekers.
Chcemy wprowadzić w tym celu specjalny system, a ja będę częścią wszystkiego.
Kiedy to się stanie, zobaczymy wiele starych tankowców porzuconych na pełnym
morzu, gdzie będą gnić i zanieczyszczać. Więc musimy zrobić dla nich plany. Wraz z
ograniczeniem spalania paliw kopalnych, zobaczymy zmiany w atmosferze, które
doprowadzą do nowych chorób, ponieważ nie będziemy przyzwyczajeni do
powrotu do czystego środowiska.
Inne rzeczy, które zobaczymy to, w ciągu najbliższych 3 do 5 lat, koniec z
narkotykami, i handel narkotykami. Królowanie i przywództwo skończy się tak, jak
wspólnie rasa ludzka będzie się utrzymywać. Głód skończy się poprzez proces, który
wyjaśniłem wcześniej, jak również (stosowanie) leków.
Wraz z wprowadzeniem nowych systemów latania, obecne loty napędowe staną się
z natury przestarzałe. Ludzkość zachowa Stację Kosmiczną jako wspomnienie
"starych dobrych czasów". Wkrótce człowiek rozszerzy się w przestrzeń kosmiczną i
będzie mógł podróżować poza Księżyc i Marsa, a nawet układ słoneczny w ciągu
kilku minut.
To, co widzę, jest bardzo proste i to, co wiem, o tym, co moja technologia może
zrobić i co widzimy, że robi. Rządy światowe zmienią się na nią, ze względu na
Koronę. Corona nie była taka zła, przyniosła wiele dobrych rzeczy. Zobaczymy, że
rynek nieruchomości, mniej więcej, załamie się, a ludzie dadzą ci swoje domy do
zamieszkania. W ciągu najbliższych 5 do 10 lat, przy obecnej wiedzy, ludzie będą
mieli możliwość, aby nie musieć mieszkać w zatłoczonych miastach.
Jedną z pierwszych rzeczy, które zobaczymy za 2-3 lata, jest koniec wydobycia.
Fundacja Keshe pracuje w tle w ramach swoich programów, a już zaczęła zakładać
ją w centrum testowym w Arizonie. Oznacza to, że nie musimy uszczuplać planety o
zasoby naturalne, ani niszczyć farm, ogrodów, podwórek, dżungli i wszystkiego
innego. Będziemy mieli szacunek dla planety, a wiedza przyjdzie poprzez
przenoszenie pól, więc nie musimy pozwolić, aby ziemia to zrobiła.
Na tak wiele sposobów, jedną z pierwszych rzeczy, które ludzkość zatrzyma, jest
ubój zwierząt. Natura znajdzie swoją własną równowagę, a to dlatego, że będzie w
stanie dostarczyć żywność, czy jak my to nazywamy, energię do życia. To jest w
100% pewne, że jest to na kartach, aby wyeliminować wykorzystywanie zwierząt. I
zobaczymy, że koniec z wykorzystywaniem i niszczeniem planety.
Zwłaszcza teraz, gdy zaczynamy od Korony, ludzie będą musieli zaakceptować
technologię, a potem wszystko to się połączy. A kiedy przyjdzie, i zaakceptujemy, że

to działa, wtedy zaczniemy budować. Badania i rozwój nowej technologii plazmowej
oraz zrozumienie "działania wszechświata" szybko wszystko zmieni.
To, co widzę, to kolonizacja. Człowiek zacznie kolonizować bardzo, bardzo szybko.
Teraz jedziemy do Nowego Jorku po najlepszą restaurację, a wkrótce pojedziemy na
Marsa na kawę, i wrócimy. To nie są marzenia, te są teraz na kartach. Zobaczysz to.
Zrobimy te miejsca, żeby pasowały nam do życia. Tak jak stworzyliśmy "kopułę
pokoju", stworzymy kopułę życia, żyjącą na różnych planetach. Na tak wiele
sposobów nie będziemy widzieć przedsiębiorców otwierających piękne restauracje i
stacje benzynowe, ale raczej zbudujemy te centra w całej przestrzeni, aby ludzie
mogli obserwować piękno tego stworzenia.
Sposób pracy człowieka zmieni się w ciągu najbliższych 20 lat. Nikt z nas nie będzie
pracował po to, by żyć, lecz po to, by czerpać z tego przyjemność. Wszyscy staniemy
się naukowcami i wszyscy poświęcimy się służbie, ponieważ wszyscy inni są zajęci
nie robieniem niczego, a my wszyscy będziemy robić to, co chcemy robić.
Nie życzę sobie tego, wiem, co ma nadejść. Zobaczymy nowe życie, nowy cykl. Ja
widzę nowe narodziny, a te narodziny zmienią wszystko, co z nimi będzie.
Narodziny nowego cyklu dla człowieka, a wraz z nim narodziny nowego cyklu dla
całego wszechświata. Jesteśmy najmniejszym pyłem, ale, staniemy się ważnym
pyłem.
Dużo widzę. Widzę koniec religii, bo każdy człowiek stanie się religijny do
właściwego porządku. Będziemy wierzyć przez własną duszę, i zobaczymy, co
widzieli prorocy. Będziemy żyć zgodnie z ich etosem, a nie przez nas o tym
mówiących.
Jest jedna rzecz na pewno, i to na pewno 100%, zobaczymy wiele małżeństw,
małżeństw międzyludzkich i innych ras we wszechświecie, którzy są tutaj, ale zbyt
nieśmiali, aby się pokazać. Zobaczymy to, ponieważ, teraz człowiek uspokoił się i
dojrzał. Nie będą się już ukrywać w ubraniu człowieka, ale będą sobą. I to będzie
szok dla wielu z nas, bo nie będziemy ich jeść, nie będziemy ich widzieć jako
jedzenie.
Na tak wiele sposobów zmieniliśmy kurs ludzkości i zobaczymy, jak rasa ludzka na
to zareaguje. Moja wizja jest bardzo prosta, ponieważ wiem, co przyniosłem, wiem,
co zaplanowałem, wiem, co dostarczam i wiem, co za to dostanę. I jest jedna rzecz na
pewno, umrę w najpiękniejszym miejscu we wszechświecie, w wymiarze fizycznym.
Koniec fragmentu. Transkrypcja następuje:

Wizja dla bliskiej przyszłości
Transkrypcja: (331 KSW 4:15:40)
Pytanie: Chcę wiedzieć, jaka jest wizja na następne 3 lata, lub więcej, nie wiem,
(4:16). Jestem nowy w tej nauce.
Odpowiedz: Nasza wizja jest bardzo prosta. Jest ona bardzo przejrzysta. Zobaczymy
pokój na świecie, już w niego weszliśmy, to tylko kwestia wypolerowania go.
Niektóre narody posprzątają swój własny dom za to, co wcześniej zrobiły źle, ale to
jest ich wewnętrzna wojna, między sobą, nie między nami. Jak widzimy w Stanach
Zjednoczonych. Inaczej czas posprzątać dla siebie.
Stopniowo widzimy ewolucję w nauce i technologii, a wiele rzeczy w ciągu
najbliższych 3 do 5 lat nie będzie tym, co widzimy, co wiemy dzisiaj. Głównie nie
zobaczymy armii, zobaczymy likwidację sił zbrojnych z powodu 2 lub 3 czynników.
Wiedza, którą wydobędziemy i wydobędziemy, sprawi, że obecna broń stanie się
przestarzała. Po drugie, obecna sytuacja na świecie nie pozwala żadnemu narodowi
na kupno broni. Nie stać ich na to, chyba że są to skorumpowane narody, które
próbują, po prostu włożyć trochę pieniędzy do banku, nie ma znaczenia, co naród
robi.
Wtedy zobaczymy likwidację głodu w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Rozmawiałam o
tym w zeszłym wtorkowym nauczaniu, że rozmawiamy o satelitach. W
rzeczywistości Fundacja Keshe nie musi polegać na satelitach. Macie technologię o
wiele lepszą niż satelity. System, który stworzycie, będzie latał i dostarczał energii
potrzebnej do jedzenia. Satelity w rzeczywistości stały się przestarzałe, w tym
sensie. ale w tym samym czasie widzimy całkowite i absolutne wyeliminowanie
użycia paliw kopalnych.
Wkrótce, bardzo szybko, zobaczymy koniec z używaniem paliw kopalnych,
ponieważ po wypuszczeniu na rynek nowej technologii na polu magnetycznym i
grawitacyjnym, ludzie będą wyjmować silniki ze swoich samochodów. To takie
proste. To jest to, co mamy nadzieję zrobić w bardzo krótkim czasie w Iranie, na
uniwersytecie. Jest to jeden z pierwszych projektów, które chcę w nim realizować,
jest na stole prac, które uniwersytet chce wykonać, a ja powiedziałem, że jestem w
nim z KF Knowledge Seekers. Chcemy to zrobić, chcemy wprowadzić specjalny
system, a ja jestem w nim we wszystkim, co będzie. Więc widzimy, wiele, wiele
starych tankowców, które widzisz na pełnym morzu, oni tam zostaną. Gniją i
zanieczyszczają, więc musimy dla nich zaplanować. To piękno tego, co dostaniemy z
powrotem. Dzięki ograniczeniu zużycia paliw kopalnych, zobaczymy wiele zmian.
Zobaczymy nowe choroby spowodowane zmianą atmosfery, ponieważ wracamy do
bardziej czystej atmosfery, a nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni.

Widzimy koniec narkotyków, a handel narkotykami w ciągu najbliższych 3 do 5 lat.
Nie widzimy nic w tej linii. To, co widzę, to koniec tego, co nazywamy obecnymi
lotami napędowymi, gdy wprowadzamy coraz więcej, nowych systemów lotów,
ponieważ z natury staną się one przestarzałe. To co widzę, ludzkość zachowa stację
kosmiczną jako wspomnienie "starych dobrych czasów". Bardzo szybko, ponieważ
człowiek przeniesie się poza przestrzeń kosmiczną, na Marsa i Księżyc, i poza układ
słoneczny w ciągu kilku minut. (4:20).
Widzimy koniec królestwa i przywództwa, stanie się ono zbiorową rasą ludzką,
która będzie się utrzymywać. Widzę koniec głodu przez ten proces, jak wyjaśniłem, i
to samo (z) medycyną. To, co widzę jest bardzo proste, to fakt, co wiem, że moja
technologia ma, a w rzeczywistości widzimy, że rządy światowe zmienią się na nią z
powodu Korony. Korona nie była taka zła, przyniosła wiele dobrych rzeczy. To, co
widzimy, to mniej więcej krach na rynku nieruchomości. Ludzie dadzą ci swoje
domy, aby w nim mieszkać, ponieważ przy obecnej wiedzy i tym, co będzie za 5 do
10 lat, ludzie nie muszą mieszkać w zatłoczonych miastach. Będzie taka możliwość.
To, co widzimy, jedną z pierwszych rzeczy, w ciągu następnych, może 2-3 lat, jest
część programu Fundacji Keshe, co będziemy pracować w tle, to koniec z
górnictwem. Przyjdzie to bardzo, bardzo szybko, a początek jest już ustawiony w
ośrodkach testowych w Arizonie. Co oznacza, że nie zagłębiamy się w zasoby, aby
uszczuplić i zniszczyć gospodarstwa rolne, ogrody, podwórka, dżungle i cokolwiek
innego. Będziemy mieli szacunek dla planety. Wiedza przyjdzie dzięki przeniesieniu
pól. Nie pozwalamy, by ziemia to zrobiła.
Na tak wiele sposobów widzę koniec uboju zwierząt, to jedna z pierwszych rzeczy,
które ludzkość zatrzyma. Przyroda znajdzie swoją własną równowagę, a to z kolei
umożliwi dostarczanie pożywienia, czy też, jak my to nazywamy, energii do życia,
wyeliminuje wykorzystywanie zwierząt. To jest w 100% pewne, że będzie na karcie.
Z drugiej strony, (4:22). zobaczymy koniec używania i zniszczenie planety. To
wszystko zbierze się w jedno, zwłaszcza teraz, gdy zaczynamy z Coroną, teraz, gdy
nadchodzi technologia, ludzie muszą ją zaakceptować, ze względu na Coronę. A gdy
nadejdzie, zaakceptujemy, że to działa, zaczniemy budować. Badania i rozwój w
nowej technologii plazmy i zrozumienie działania wszechświata, szybko to zmienią.
To, co widzę, to kolonizacja. Człowiek zacznie kolonizować bardzo, bardzo szybko.
Jedziemy do Nowego Jorku po najlepszą restaurację, jedziemy na Marsa na kawę i z
powrotem. To nie są marzenia, to jest to, co jest na karcie. Zobaczysz to. Zrobimy te
miejsca, żeby pasowały do nas, jak do życia. Jak stworzymy "kopułę pokoju",
stworzymy kopułę życia, żyjąc na innej planecie. Na tak wiele sposobów zobaczymy,
że przedsiębiorcy nie będą otwierać pięknych restauracji i stacji benzynowych,
zbudują te centra w poprzek i różne drogi, które ludzie będą mogli i obserwować
piękno tego stworzenia.

Sposób pracy człowieka zmieni się w ciągu najbliższych 20 lat. Cóż, nikt z nas nie
będzie pracował, bo musimy pracować, żeby żyć. Będziemy pracować z
przyjemnością. Wszyscy staniemy się naukowcami i wszyscy będziemy oddani
służbie. Ponieważ wszyscy inni są zajęci nie robieniem niczego, a wszyscy inni będą
robić, co im się podoba. Nie widzę. Wiem, co ma nadejść. Zobaczymy nowe życie,
nowy cykl. Widzę nowe narodziny, a te narodziny zmienią wszystko, co z nimi
związane. Narodziny nowego cyklu dla człowieka, a wraz z nim narodziny nowego
cyklu dla całego wszechświata. (4:24). Jesteśmy najmniejszym pyłem, ale stajemy
się ważnym pyłem.
Widzę wiele, koniec religii, bo każdy człowiek staje się zakonnikiem na właściwy
porządek. Wierzymy przez naszą duszę i widzimy to, co widzieli prorocy. Będziemy
żyć zgodnie z ich etosem, a nie przez to, że o tym mówimy. Jedno jest pewne, a to na
pewno na 100%, zobaczymy wiele małżeństw, małżeństw między ludźmi i innymi
rasami, którzy są tutaj, zbyt nieśmiali, by się pokazać, bo teraz człowiek ucichł,
człowiek dojrzał, zobaczymy to. Oni nie będą się chować w ubraniu człowieka, oni
będą sobą. I to przyniesie wiele szoku dla wielu z nas, ponieważ nie jemy ich, nie
widzimy ich jako jedzenie.
Na tak wiele sposobów zmieniliśmy kurs ludzkości i zobaczymy, jak rasa ludzka na
to zareaguje.
Moja wizja jest bardzo prosta, ponieważ wiem, co przyniosłem, wiem, co
zaplanowałem, wiem, co dostarczam i wiem, co za to dostanę. I jest jedna rzecz na
pewno, umrę w najpiękniejszym miejscu we wszechświecie, w wymiarze fizycznym.

