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দ্য ভিশন ফর আওয়ার নিকট ভবিষ্যতের জনাব কেশ ।
কি আসতে হবে।
শনিবার, জুন 6, 2020
3202020 জুন থেকে 331 কেএসডাব্লু এর সংক্ষেপণ।
একজন ইরানী মহিলা মিঃ কেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, পরবর্তী ৩ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে (পৃথিবীর জন্য) দৃষ্টি
কী? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খু ব সহজ, আমরা বিশ্ব শান্তি দেখতে পাব। এটি খু ব স্পষ্টভাবে
বিভক্ত করা হয়েছে, এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইতিমধ্যে এটি প্রবেশ করিয়েছি, এটি কিছু পালিশ করার বিষয়টি
মাত্র। এটি কিছু সময় নেওয়ার সময় হয়েছে যে তারা অতীতে যে অন্যায় করেছিল তার জন্য তাদের নিজের ঘর
পরিষ্কার করবে, কিন্তু এটি তাদের নিজেদের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ যু দ্ধ, আমাদের সাথে নয়। আমরা মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রে যা
ঘটছে তা দেখতে পছন্দ করুন।
আমরা আজ যা দেখি বা জানি তা অনেক কিছুই হ'ব না এবং আমরা পরের 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে বিজ্ঞান এবং
প্রযু ক্তিতে প্রগতিশীল বিবর্ত ন দেখতে পাব। প্রধান জিনিসটি আমরা দেখতে পাব হ'ল সেনাবাহিনীর অন্তর্ধান। 2 বা 3
কারণের কারণে সামরিক বাহিনী নির্মূল হবে। আমরা যে জ্ঞানটি নিয়ে আসব তা উপস্থিত অস্ত্রগুলি অচল করে
দেবে। তদুপরি, বিশ্বের বর্ত মান পরিস্থিতি কোনও জাতিকে অস্ত্র কেনার অনুমতি দেয় না, কারণ তারা দুর্দ শাগ্রস্ত জাতি
না হলে এবং তাদের নেতারা কেবল কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রাখার চেষ্টা করছেন, এবং তাদের যত্ন নেবেন না তাদের দেশে
পরিস্থিতি।
আগামী 3 থেকে 5 বছরে আমরা ক্ষু ধা নিরসন দেখতে পাব। গত মঙ্গলবারের শিক্ষণে আমার এই আলোচনা
হয়েছিল, যখন আমরা উপগ্রহ ব্যবহারের বিষয়ে কথা বলছিলাম। আসলে, কেশ ফাউন্ডেশনকে উপগ্রহের উপর নির্ভ র
করার দরকার নেই, কারণ আপনার কাছে যে প্রযু ক্তি রয়েছে সেটি উপগ্রহের তুলনায় অনেক ভাল। আপনি যে
সিস্টেমটি বিকাশ করবেন তা কেবল উড়ে যাবে না, তবে খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করবে। সুতরাং সেই
অর্থে, বাস্তবে উপগ্রহগুলি অচল হয়ে পড়েছে।
আমরা জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের সম্পূর্ণ এবং নিখু ঁত নির্মূল দেখতে পাব। এটি খু ব শীঘ্রই এবং খু ব দ্রুত ঘটবে,
কারণ চৌম্বকীয় ও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রগুলিতে নতুন প্রযু ক্তিটি প্রকাশিত হলে লোকেরা তাদের গাড়ি থেকে ইঞ্জিনগুলি
নিয়ে যাবে। এটি এত সহজ, এবং আশার কথা, আমরা ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খু ব অল্প সময়ের মধ্যে এটি
করতে যাচ্ছি। এটি আমি যে প্রথম প্রকল্পে যেতে চাই তাগুলির মধ্যে একটি এটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে কাজটি
করতে চায় তার জন্য এটি টেবিলে রয়েছে। এবং আমি তাদের বলেছিলাম, আমি এটিতে কেএফ জ্ঞান সন্ধানীদের
সাথে রয়েছি। আমরা এটি করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা আনতে চাই এবং আমি সবকিছুরই অংশ হব। এটি
ঘটলে, আমরা দেখতে পাব বহু পুরানো ট্যাঙ্কারগুলি উঁচু সমুদ্রের উপর ছেড়ে গেছে যেখানে তারা পচে যাবে এবং দূষিত
করবে। সুতরাং তাদের জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানো হ্রাস করার সাথে সাথে
আমরা বায়ু মণ্ডলে এমন পরিবর্ত নগুলি দেখতে পাব যা নতুন অসুস্থতার দিকে নিয়ে যাবে কারণ আমরা পরিষ্কার
পরিবেশে ফিরে যেতে অভ্যস্ত হব না

অন্যান্য জিনিসগুলি আমরা দেখতে পাব, পরের 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে ওষু ধের সমাপ্তি এবং মাদক
পাচার। সম্মিলিতভাবে মানব জাতি নিজেকে সমর্থন করবে বলে রাজত্ব এবং নেতৃত্বের অবসান হবে। আমি আগে
ব্যাখ্যা করা প্রক্রিয়াটির পাশাপাশি ওষু ধের (ব্যবহার) মাধ্যমে ক্ষু ধা শেষ হবে।
নতুন ফ্লাইট সিস্টেমগুলি প্রবর্ত ন করার সাথে সাথে বর্ত মান প্রপালশন ফ্লাইটগুলি তাদের প্রকৃতির দ্বারা অচল হয়ে
যাবে। মানবজাতি স্পেস স্টেশনটিকে "শুভ পুরানো দিনগুলির" স্মৃতি হিসাবে রাখবে। খু ব শীঘ্রই, মানুষ মহাকাশে
প্রসারিত হবে, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে চা ঁদ এবং মঙ্গল, এমনকি সৌরজগতের ওপারে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে।
আমি যা দেখি তা খু ব সহজ এবং আমি কী জানি, আমার প্রযু ক্তি কী করতে পারে এবং আমরা কী দেখতে পাই তা
এটি বাস্তবতার সত্য of বিশ্ব সরকারগুলি এতে পরিবর্তিত হবে, করোনার কারণে। করোনার খু ব খারাপ ছিল না, এটি
প্রচুর ভাল জিনিস নিয়ে এসেছিল। আমরা দেখতে পাব যে সম্পত্তির বাজার কমবেশি ক্র্যাশ হয়ে যাবে এবং লোকেরা
আপনাকে বাস করার জন্য ঘর দেবে knowledge পরবর্তী জ্ঞানের সাথে আগামী 5 থেকে 10 বছরে লোকেরা বাস
করার দরকার পড়বে না জনাকীর্ণ শহর।
আমরা সম্ভবত 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে দেখতে পাব প্রথম জিনিসগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে খনির সমাপ্তি। কেশ
ফাউন্ডেশন তার প্রোগ্রামগুলির অংশ হিসাবে পটভূমিতে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যে এটি অ্যারিজোনা পরীক্ষা কেন্দ্রে
স্থাপন করা শুরু করেছে। এর অর্থ আমাদের সম্পদগুলির জন্য গ্রহকে হ্রাস করতে হবে না, বা খামার, উদ্যান, গজ,
জঙ্গল এবং যা কিছু ধ্বংস করতে হবে না। আমাদের গ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে এবং ক্ষেত্রগুলি স্থানান্তর করার মাধ্যমে
জ্ঞান আসবে, সুতরাং আমাদের পৃথিবী এটি করতে দেবে না।
অনেক উপায়ে, মানবজাতি যে সমস্ত প্রথম জিনিস বন্ধ করবে তা হ'ল প্রাণী হত্যাকাণ্ড। প্রকৃতি তার নিজস্ব ভারসাম্য
খু ঁজে পাবে এবং এটি কারণ এটি খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হবে বা আমরা যা বলি, জীবনের জন্য শক্তি
energy এটি 100% নিশ্চিত যে এটি পশুর ব্যবহার নির্মূল করার জন্য কার্ড গুলিতে রয়েছে। এবং আমরা গ্রহের
ব্যবহার এবং ধ্বংসের শেষ দেখতে পাব।
বিশেষত এখন, আমরা করোনার সাথে শুরু করার সাথে সাথে লোকেরা প্রযু ক্তি গ্রহণ করতে হবে এবং তারপরে এই
সমস্ত জিনিস একত্রিত হবে। এবং যেমন এটি আসে, এবং আমরা স্বীকার করি যে এটি কাজ করে, তারপরে আমরা
নির্মাণ শুরু করব। নতুন প্লাজমা প্রযু ক্তির গবেষণা ও বিকাশ এবং "মহাবিশ্বের কাজ" বোঝার ফলে সবকিছু দ্রুত
বদলে যাবে।
যা দেখছি তা হ'ল colon পনিবেশিকরণ। মানুষ খু ব, খু ব দ্রুত উপনিবেশ স্থাপন শুরু করবে। এখন আমরা সেরা
রেস্তোরাঁর জন্য নিউইয়র্কে যাই, এবং শীঘ্রই আমরা একটি কফির জন্য মঙ্গল গ্রহে যাব, এবং ফিরে আসব। এগুলি স্বপ্ন
নয়, এই মুহূর্তে কার্ড গুলিতে রয়েছে। আপনি এটি দেখতে পাবেন। এই জায়গাগুলি আমাদের জীবনযাপনের জন্য
উপযু ক্ত করে তুলবে। আমরা যেমন "শান্তির গম্বুজ" তৈরি করেছি, আমরা বিভিন্ন গ্রহে বাস করে, একটি গম্বুজ তৈরি
করব। অনেক উপায়ে, আমরা উদ্যোক্তাদের সুন্দর রেস্তো ঁরা এবং পরিষেবা স্টেশনগুলি খু লতে দেখব না, বরং তারা এই
কেন্দ্রগুলিকে সেই জায়গা জুড়ে তৈরি করবে যাতে লোকেরা সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখতে পারে।
মানবজাতির কাজের পদ্ধতি আগামী 20 বছরে পরিবর্তিত হবে। আমাদের মধ্যে কেউ বাঁচার জন্য কাজ করবে না, বরং
আমরা এর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব। আমরা সকলেই বিজ্ঞানী হয়ে যাব এবং আমরা সকলেই সেবা করার জন্য
নিবেদিত হয়ে যাব, কারণ অন্য প্রত্যেকে কিছুই করতে ব্যস্ত, এবং আমরা সকলেই যা করতে চাই তা করব।
আমি এটি চান না, আমি জানি কি আসতে হবে। আমরা একটি নতুন জীবন, একটি নতুন চক্র দেখব। আমি একটি
নতুন জন্ম দেখছি, এবং সেই জন্ম তার সাথে যা কিছু ঘটবে তা পরিবর্ত ন করবে। মানুষের জন্য একটি নতুন চক্রের

জন্ম, এবং এর সাথে পুরো বিশ্বজগতের জন্য একটি নতুন চক্রের জন্ম হবে। আমরা অতি ক্ষু দ্র ধু লো তবে আমরা
গুরুত্বপূর্ণ ধূ লো হয়ে যাব।
আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। আমি ধর্মের সমাপ্তি দেখছি, কারণ প্রতিটি মানুষই সঠিক ক্রম অনুসারে ধর্মীয় হয়ে
উঠবে। আমরা আমাদের নিজের প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করব এবং নবীরা যা দেখেছিল তা আমরা দেখতে পাব। আমরা
তাদের নীতি অনুসারে বাঁচব, এটি নিয়ে কথা বলার দ্বারা নয়।
নিশ্চিত করার জন্য একটি জিনিস রয়েছে এবং এটি অবশ্যই ১০০%, আমরা মানবজাতির এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য
বর্ণের মধ্যে প্রচুর বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ দেখতে পাব, যারা এখানে আছেন, কিন্তু নিজেকে দেখানো খু ব লজ্জাজনক
নয়। আমরা এটি দেখতে পাব কারণ এখন মানুষ শান্ত হয়েছে, পরিণত হয়েছে। তারা আর মানুষের পোশাকে লুকোবে
না, তবে তারা নিজেরাই থাকবে। এবং এটি আমাদের অনেককে হতবাক করবে, কারণ আমরা সেগুলি খাব না, আমরা
তাদের খাদ্য হিসাবে দেখব না।
অনেক উপায়ে, আমরা মানবতার গতিপথ পরিবর্ত ন করেছি, এবং আমরা দেখব যে মানব জাতি কীভাবে এর
প্রতিক্রিয়া জানাবে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি খু ব সহজ, কারণ আমি কী নিয়ে এসেছি তা আমি জানি এবং আমি কী
পরিকল্পনা করেছি এবং আমি জানি যে আমি কী সরবরাহ করছি এবং আমি জানি যে আমি এটির জন্য কী পেতে
চাই। এবং অবশ্যই একটি জিনিস আছে, আমি মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায়, শারীরিক মাত্রায় মরে যাব।
অংশের সমাপ্তি। প্রতিলিপি নিম্নলিখিত:
ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টি
প্রতিলিপি: (331 কেএসডাব্লু 4:15:40 )
প্রশ্ন উক্তি : আমি জানতে চাই যে আগামী 3 বছর বা তার বেশি দৃষ্টিভঙ্গি কী, আমি জানি না, (4:16)। আমি এই
বিজ্ঞান দিয়ে নতুন।
উত্তর: আমাদের দৃষ্টি খু ব সহজ very এটি খু ব পরিষ্কারভাবে বিছানো হয়েছে। আমরা বিশ্ব শান্তি দেখব, আমরা
ইতিমধ্যে এটি প্রবেশ করিয়েছি, এটি পালিশ করার বিষয়টি মাত্র। কিছু জাতি তাদের আগে যে অন্যায় করেছে তার
জন্য তাদের নিজের ঘর পরিষ্কার করবে, কিন্তু এটি তাদের অভ্যন্তরীণ যু দ্ধ, নিজেদের মধ্যে নয়, আমাদের
মধ্যে। যেমনটি আমরা মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রে দেখতে পাচ্ছি। অন্যথায় এটি তাদের জন্য পরিষ্কারের সময়
প্রগতিশীলভাবে আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযু ক্তির বিবর্ত ন দেখতে পাই এবং পরবর্তী 3 থেকে 5 বছরে অনেক কিছুই
আমরা যা দেখি তা হ'ব না, আমরা আজ যা জানি। প্রধানত আমরা সেনাবাহিনী দেখতে পাব না, আমরা 2 বা 3
কারণের কারণে সামরিক বাহিনীর নির্মূল দেখতে পাব। জ্ঞানটি প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা এনে দেব বর্ত মান
উপস্থিতিগুলি অচল করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বর্ত মান পরিস্থিতি কোনও জাতিকে অস্ত্র কিনতে দেয় না। তারা
এটি বহন করতে পারে না, যদি না তারা দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি না হয় যারা চেষ্টা করে, কিছু কিছু ব্যাঙ্কে রাখে, জাতি কী করে
তা বিবেচ্য নয়।
তারপরে আমরা আগামী 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে ক্ষু ধা নিরসন দেখতে পাব। গত মঙ্গলবার শিক্ষণে আমার এই
আলোচনা হয়েছিল, আমরা উপগ্রহের কথা বলছিলাম। আসলে কেশ ফাউন্ডেশনের উপগ্রহের উপর নির্ভ র করার
দরকার নেই। আপনার কাছে উপগ্রহের তুলনায় প্রযু ক্তিটি অনেক ভাল। আপনার বিকাশ করা সিস্টেমটি উড়ে যাবে

এবং খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করবে। বাস্তবে উপগ্রহগুলি সেই অর্থে অচল হয়ে পড়েছে। (4:18)। তবে
একই সময়ে, আমরা জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের সম্পূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ নির্মূলকরণের নির্মূল দেখতে পাচ্ছি।
খু ব শীঘ্রই, খু ব দ্রুত, আমরা জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের সমাপ্তি দেখতে পাব, কারণ চৌম্বকীয় ও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের
নতুন প্রযু ক্তিটি প্রকাশিত হলে লোকেরা তাদের গাড়ি থেকে ইঞ্জিনগুলি বের করে আনবে। খু বই সোজা. আমরা
আশাবাদী, খু ব অল্প সময়ে ইরানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিই করতে যাচ্ছি। এটি আমি যে প্রকল্পে থাকতে চাই তা প্রথম
এটির মধ্যে একটি, এটি বিশ্ববিদ্যালয় যে কাজটি করতে চায় তার টেবিলে রয়েছে এবং আমি বলেছিলাম, আমি এতে
কেএফ জ্ঞান সন্ধানীদের সাথে রয়েছি। আমরা করতে চাই, আমরা একটি বিশেষ ব্যবস্থা আনতে চাই এবং যা হতে
চলেছে তার জন্য আমি এতে আছি। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, অনেকগুলি, অনেক পুরানো ট্যাঙ্কার আপনি উচ্চ
সমুদ্রের উপরে দেখতে পান, তারা সেখানেই থাকবে। তারা পচে যায় এবং তারা দূষিত হয়, এবং তাই আমাদের তাদের
জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা ফিরে যাব তার সৌন্দর্য এটি। আমরা যাকে বলি তার ব্যবহার হ্রাস করে দেখব,
জীবাশ্ম জ্বালানী প্রচুর পরিবর্ত ন ঘটায়। বায়ু মণ্ডলের পরিবর্ত নের কারণে আমরা নতুন অসুস্থতা দেখতে পাব, কারণ
আমরা আরও পরিষ্কার পরিবেশে ফিরে যাই, এবং আমরা এতে অভ্যস্ত নই।
আমরা ড্রাগগুলি এবং পরের 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে মাদক পাচারের সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি। আমরা সেই লাইনে
কিছুই দেখি না। আমি যা দেখছি, আমরা বর্ত মান প্রপালশন ফ্লাইটগুলিকে যা বলে থাকি তার সমাপ্তি হ'ল আমরা
আরও বেশি করে, নতুন ফ্লাইট সিস্টেম চালু করি, কারণ সেগুলি তাদের প্রকৃতির দ্বারা অচল হয়ে যাবে। আমি যা
দেখছি, মানবজাতি "ভাল পুরানো দিনের" স্মৃতি হিসাবে স্পেস স্টেশন রাখবে। খু ব শীঘ্রই, কারণ মানুষ মহাকাশ
ছাড়িয়ে মঙ্গল, চা ঁদে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সৌরজগতের ওপারে চলে যাবে। (4:20)।
আমরা রাজত্ব এবং নেতৃত্বের শেষ দেখতে পাচ্ছি, এটি নিজেকে সমর্থন করার জন্য একটি সম্মিলিত মানব জাতিতে
পরিণত হবে। আমি ব্যাখ্যা হিসাবে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ক্ষু ধার্ত দের সমাপ্তি এবং ওষু ধটি একই (সহ) দেখছি। আমি যা
দেখছি তা খু ব সহজ, আমি জানি যে আমার প্রযু ক্তি রয়েছে তা সত্য এবং বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, করোনার
কারণে বিশ্ব সরকারগুলি এতে পরিবর্তিত হবে। করোনার খু ব খারাপ ছিল না, এটি প্রচুর ভাল জিনিস নিয়ে
এসেছিল। আমরা যা দেখছি তা কম-বেশি সম্পত্তি বাজারে ক্রাশ। লোকেরা আপনাকে এতে বাস করার জন্য তাদের
বাড়িগুলি দেবে, কারণ বর্ত মান জ্ঞান এবং পরবর্তী 5 থেকে 10 বছরে যা আসবে তা দিয়ে জনগণের ভিড়ের
শহরগুলিতে বাস করার দরকার নেই। একটি বিকল্প থাকবে।
আমরা যা দেখি, প্রথম জিনিসগুলির মধ্যে একটি, পরের দিকে, সম্ভবত 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে, কেশে ফাউন্ডেশনের
কর্মসূচির অংশ, আমরা কী পটভূমিতে কাজ করব, তা খনির অবসান। এটি খু ব, খু ব দ্রুত আসবে এবং এর সূচনা
ইতিমধ্যে অ্যারিজোনা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সেটআপ হয়েছে। যার অর্থ আমরা খামার, উদ্যান এবং উদ্যান, জঙ্গল
এবং যা-কিছু হোক না কেন এবং ধ্বংস করতে সংস্থানগুলিতে যাই না। আমাদের গ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। জ্ঞান ক্ষেত্র
স্থানান্তর মাধ্যমে আসবে। আমরা পৃথিবীকে করতে দিই না।
অনেক উপায়ে, আমি পশু জবাইয়ের সমাপ্তি দেখছি, এটি মানবজাতির প্রথম কাজগুলির মধ্যে থামবে। প্রকৃতি তার
নিজস্ব ভারসাম্য খু জে
ঁ পাবে, এবং এটি খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হতে পারে, বা যা আমরা বলি, জীবনের জন্য
শক্তি, প্রাণীর ব্যবহারকে নির্মূল করবে। এটি 100% নিশ্চিত যে কার্ডে থাকবে। অন্যদিকে, (4:22)। আমরা গ্রহের
ব্যবহার এবং ধ্বংসের শেষ দেখতে পাব। এই সমস্ত একত্রিত হবে, এখন বিশেষত যে আমরা করোনার সাথে শুরু করি,
এখন প্রযু ক্তি আসে, মানুষকে এটি গ্রহণ করতে হয়, কারোনার কারণে। এবং এটি আসার সাথে সাথে আমরা স্বীকার
করেছি যে এটি কাজ করে, আমরা নির্মাণ শুরু করি। প্লাজমা এবং মহাবিশ্বের কাজ বোঝার নতুন প্রযু ক্তিতে গবেষণা
এবং বিকাশ, তা দ্রুত বদলে যাবে।

যা দেখছি তা হ'ল colon পনিবেশিকরণ। মানুষ খু ব, খু ব দ্রুত উপনিবেশ স্থাপন শুরু করবে। আমরা সেরা রেস্তোরাঁর
জন্য নিউইয়র্কে যাই, আমরা একটি কফি এবং পিছনে মঙ্গল গ্রহে যাই। এগুলি স্বপ্ন নয়, কার্ডে যা আছে তা
এগুলি। আপনি এটি দেখতে পাবেন। আমরা এই জায়গাগুলিকে আমাদের জীবনযাত্রার মতো করে ফিট করব। যেহেতু
আমরা "শান্তির গম্বুজ" তৈরি করেছি, আমরা একটি পৃথক গ্রহে বাস করে, একটি জীবন গম্বুজ তৈরি করব। অনেক
উপায়ে, আমরা দেখব যে উদ্যোক্তারা সুন্দর রেস্তো ঁরা এবং পরিষেবা স্টেশন খু লবে না, তারা এই কেন্দ্রগুলি জুড়ে তৈরি
করবে এবং বিভিন্ন রুট যা লোকেরা তৈরি করতে পারে এবং সৃজনটির সৌন্দর্য দেখতে পাবে।
মানবজাতির কাজের পদ্ধতি আগামী 20 বছরে পরিবর্তিত হবে। আচ্ছা আমাদের মধ্যে কেউ কাজ করবে না, কারণ
আমাদের বাঁচার জন্য কাজ করতে হবে। আমরা এর আনন্দ নিয়ে কাজ করব। আমরা সকলেই বিজ্ঞানী হয়ে যাব এবং
আমরা সকলেই সেবা করার জন্য নিবেদিত হয়ে যাব। কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকে কিছুই করতে ব্যস্ত, এবং প্রত্যেকে
প্রত্যেকে যা পছন্দ করবে তাই করবে। আমি দর্শন করি না, আমি জানি কী আসবে। আমরা একটি নতুন জীবন, একটি
নতুন চক্র দেখব। আমি একটি নতুন জন্ম দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই জন্ম তার সাথে যা কিছু ঘটবে তা পরিবর্ত ন
করবে। মানুষের জন্য একটি নতুন চক্রের জন্ম, এবং এর সাথে পুরো বিশ্বজগতের জন্য একটি নতুন চক্রের জন্ম
হবে। (4:24)। আমরা ক্ষু দ্রতম ধূ লিকণা কিন্তু, আমরা গুরুত্বপূর্ণ ধু লো হয়ে উঠি।
আমি ধর্মের সমাপ্তি অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি, কারণ প্রতিটি মানুষ সঠিক ক্রম অনুসারে ধর্মীয় হয়। আমরা
আমাদের আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাস করি এবং আমরা নবীগণ যা দেখেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই। আমরা তাদের
নীতি অনুসারে বাঁচব, এটি নিয়ে কথা বলার দ্বারা নয়। নিশ্চিত করার জন্য একটি জিনিস রয়েছে এবং এটি
নিশ্চিতভাবেই ১০০%, আমরা মানবজাতি এবং অন্যান্য বর্ণের মধ্যে প্রচুর বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ দেখতে পাব, যারা
এখানে রয়েছে তারা নিজেদের দেখাতে খু ব লজ্জা পাচ্ছে, কারণ এখন মানুষ শান্ত হয়েছে, মানুষ পরিপক্ক হয়েছে ,
আমরা এটি দেখতে পাবেন। তারা মানুষের পোশাকে লুকোবে না, তারা নিজেরাই হবে। এবং এটি আমাদের অনেকের
জন্য প্রচুর ধাক্কা এনে দেবে, কারণ আমরা সেগুলি খাই না, আমরা তাদের খাদ্য হিসাবে দেখি না।
অনেক উপায়ে, আমরা মানবতার গতিপথ পরিবর্ত ন করেছি এবং আমরা দেখব যে মানব জাতি কীভাবে এর
প্রতিক্রিয়া জানাবে।
আমার দৃষ্টিভঙ্গি খু ব সহজ, কারণ আমি কী নিয়ে এসেছি তা আমি জানি এবং আমি কী পরিকল্পনা করেছি এবং
আমি জানি যে আমি কী সরবরাহ করছি এবং আমি জানি যে আমি এটির জন্য কী পেতে চাই। এবং অবশ্যই একটি
জিনিস আছে, আমি মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায়, শারীরিক মাত্রায় মরে যাব।

