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Tầm nhìn cho tương lai gần của chúng ta bởi Mr. ( Keshe ) .
Điều gì sẽ đến.
THỨ BẢY, ngày 6 tháng 6 năm 2020
Trích từ 331 KSW ngày 5 tháng 6 năm 2020.

Một phụ nữ Iran hỏi Ông ( Keshe ) , tầm nhìn (đối với Trái đất) trong 3 năm tới hoặc lâu hơn là
gì. Anh ấy trả lời, tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ thấy hòa bình thế giới. Nó
được trình bày rất rõ ràng, và thực ra, chúng tôi đã vào cuộc, chỉ là vấn đề đánh bóng thôi. Đã đến
lúc một số quốc gia phải dọn dẹp ngôi nhà của mình vì những sai trái mà họ đã làm trong quá khứ,
nhưng đó là cuộc chiến nội bộ của chính họ, chứ không phải với chúng ta. Giống như những gì
chúng ta thấy đang xảy ra ở Hoa Kỳ.

Rất nhiều thứ sẽ không phải là những gì chúng ta thấy hoặc biết ngày nay, và chúng ta sẽ chứng
kiến sự phát triển tiến bộ trong khoa học và công nghệ trong vòng 3 đến 5 năm tới. Điều chính
chúng ta sẽ thấy là sự biến mất của các đội quân. Lực lượng quân sự sẽ bị tiêu diệt do 2 hoặc 3
yếu tố. Những kiến thức chúng tôi sẽ đưa ra sẽ làm cho vũ khí hiện tại trở nên lỗi thời. Ngoài ra,
tình hình hiện nay trên thế giới không cho phép bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí, bởi vì họ không
thể mua được, trừ khi họ là những quốc gia tham nhũng, và các nhà lãnh đạo của họ chỉ cố gắng
đưa một số tiền vào ngân hàng, và không quan tâm đến tình hình đất nước của họ.

Trong 3 đến 5 năm tới, chúng ta sẽ thấy nạn đói được xóa bỏ. Tôi đã có cuộc thảo luận này trong
buổi dạy hôm thứ Ba tuần trước, khi chúng ta nói về việc sử dụng vệ tinh. Trên thực tế, Keshe
Foundation không cần dựa vào vệ tinh, vì công nghệ bạn có tốt hơn nhiều so với vệ tinh. Hệ thống
mà bạn sẽ phát triển, không chỉ bay mà còn cung cấp năng lượng cần thiết cho thức ăn. Vì vậy,
theo nghĩa đó, trong thực tế, các vệ tinh đã trở nên lỗi thời.

Chúng ta sẽ thấy việc xóa bỏ hoàn toàn và tuyệt đối việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Điều này sẽ
xảy ra rất sớm và rất nhanh, bởi vì một khi công nghệ mới về Từ trường và Trọng trường được
phát hành, mọi người sẽ lấy động cơ ra khỏi ô tô của họ. Thật đơn giản, và hy vọng đây là những
gì chúng ta sẽ làm trong một thời gian rất ngắn tại các trường đại học ở Iran. Đây là một trong
những dự án đầu tiên tôi muốn tham gia, và nó là công việc mà các trường đại học muốn thực
hiện. Và tôi đã nói với họ, tôi đang tham gia vào việc đó với những Người Tìm kiếm Kiến thức
KF. Chúng tôi muốn đưa ra một hệ thống đặc biệt để làm điều này và tôi sẽ là một phần của mọi
thứ. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ thấy nhiều tàu chở dầu cũ bị bỏ rơi trên biển khơi, nơi chúng
sẽ mục nát và gây ô nhiễm. Vì vậy chúng ta phải lập kế hoạch cho chúng. Với việc giảm đốt nhiên

liệu hóa thạch, chúng ta sẽ thấy những thay đổi trong bầu khí quyển sẽ dẫn đến những căn bệnh
mới bởi vì chúng ta sẽ không quen quay trở lại môi trường trong sạch.

Những điều khác mà chúng ta sẽ thấy là, trong vòng 3 đến 5 năm tới, sự kết thúc của ma túy và
buôn bán ma túy. Vương quyền và quyền lãnh đạo sẽ chấm dứt vì nhân loại sẽ tự ủng hộ
mình. Cơn đói sẽ chấm dứt thông qua quá trình mà tôi đã giải thích trước đó, cũng như (việc sử
dụng) thuốc.

Khi chúng tôi giới thiệu các hệ thống bay mới, các chuyến bay động cơ hiện tại sẽ trở nên lỗi thời
về bản chất của chúng. Nhân loại sẽ lưu giữ Trạm vũ trụ như một kỷ niệm về “những ngày xưa tốt
đẹp”. Rất nhanh thôi, con người sẽ mở rộng ra ngoài không gian, và có thể du hành ngoài Mặt
Trăng, Sao Hỏa, và thậm chí cả hệ Mặt Trời chỉ trong vài phút.

Những gì tôi thấy rất đơn giản và là thực tế về những gì tôi biết, về những gì công nghệ của tôi có
thể làm và những gì chúng ta thấy rằng nó làm được. Chính phủ thế giới sẽ thay đổi nó, vì
Corona. Corona không đến nỗi tệ, nó mang lại rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ thấy rằng thị
trường bất động sản dù ít hay nhiều sẽ sụp đổ và người ta sẽ cho bạn nhà của họ để ở. Trong 5
đến 10 năm tới, với hiểu biết hiện tại, mọi người sẽ có quyền lựa chọn không cần ở các thành phố
đông đúc.

Một trong những điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy có thể trong 2 đến 3 năm nữa, là việc khai thác
kết thúc. Keshe Foundation đã hoạt động trong nền tảng như một phần của các chương trình của
mình và đã bắt đầu thiết lập nó ở trung tâm khảo thí Arizona. Điều này có nghĩa là chúng ta không
phải làm cạn kiệt tài nguyên trên hành tinh, cũng như không phá hủy các trang trại, khu vườn,
bãi, rừng rậm, và bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ có sự tôn trọng đối với hành tinh, và kiến thức sẽ đến
thông qua việc chuyển giao các lĩnh vực, vì vậy chúng ta không cần phải để trái đất làm điều đó.

Theo nhiều cách, một trong những điều đầu tiên nhân loại sẽ dừng lại là việc tàn sát động vật. Tự
nhiên sẽ tìm thấy sự cân bằng của chính nó, và điều này là bởi vì nó sẽ có thể cung cấp thức ăn,
hay cái mà chúng ta gọi là năng lượng cho cuộc sống. 100% chắc chắn rằng điều này là trên thẻ,
để loại bỏ việc sử dụng động vật. Và chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của việc sử dụng và hủy diệt
hành tinh.
Đặc biệt là bây giờ, khi chúng tôi bắt đầu với Corona, mọi người sẽ phải chấp nhận công nghệ, và
sau đó tất cả những thứ này sẽ kết hợp lại với nhau. Và khi nó đến, và chúng tôi chấp nhận rằng
nó hoạt động, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ
plasma mới cũng như hiểu biết về “hoạt động của vũ trụ” sẽ thay đổi mọi thứ nhanh chóng.

Những gì tôi thấy là thuộc địa hóa. Con người sẽ bắt đầu thuộc địa rất, rất nhanh. Bây giờ chúng
tôi đến New York để tìm nhà hàng tốt nhất, và chúng tôi sẽ sớm đến sao Hỏa để uống cà phê và
quay lại. Đây không phải là những giấc mơ, đây là những tấm thẻ ngay bây giờ. Bạn sẽ nhìn thấy
nó. Chúng tôi sẽ làm cho những nơi này phù hợp với chúng tôi để sinh sống. Khi chúng ta đã tạo
ra "mái vòm hòa bình", chúng ta sẽ tạo ra một mái vòm của sự sống, sống trên các hành tinh khác
nhau. Theo nhiều cách, chúng ta sẽ không thấy các doanh nhân mở những nhà hàng và trạm dịch
vụ đẹp đẽ, mà họ sẽ xây dựng những trung tâm này trên khắp không gian mà mọi người có thể
ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa.

Cách làm việc của nhân loại sẽ thay đổi trong 20 năm tới. Không ai trong chúng ta sẽ làm việc để
sống, thay vào đó chúng ta sẽ làm việc vì niềm vui của nó. Tất cả chúng ta sẽ trở thành nhà khoa
học và tất cả chúng ta sẽ cống hiến hết mình để phục vụ, bởi vì mọi người khác đều bận rộn không
làm gì cả, và tất cả chúng ta sẽ làm những gì chúng ta muốn làm.
Tôi không ước điều đó, tôi biết điều gì sẽ đến. Chúng ta sẽ thấy một cuộc sống mới, một chu kỳ
mới. Tôi thấy một sự ra đời mới, và sự ra đời đó sẽ thay đổi mọi thứ đi kèm với nó. Sự ra đời của
một chu kỳ mới đối với con người, và cùng với nó sẽ là sự ra đời của một chu kỳ mới cho toàn thể
vũ trụ. Chúng ta là hạt bụi nhỏ nhất nhưng chúng ta sẽ trở thành hạt bụi quan trọng.

Tôi thấy rất nhiều. Tôi thấy sự kết thúc của các tôn giáo, bởi vì mọi người sẽ trở nên tôn giáo theo
trật tự đúng đắn. Chúng ta sẽ tin vào linh hồn của chính mình, và chúng ta sẽ thấy những gì các
nhà tiên tri đã thấy. Chúng ta sẽ sống theo đặc tính của họ, không phải bằng cách chúng ta nói về
nó.

Có một điều chắc chắn và đó là điều chắc chắn 100%, chúng ta sẽ thấy rất nhiều cuộc hôn nhân,
hôn nhân giữa loài người và các chủng tộc khác trong vũ trụ, những người đang ở đây, nhưng quá
nhút nhát để thể hiện bản thân. Chúng ta sẽ thấy điều này bởi vì, bây giờ con người đã yên lặng,
và đã trưởng thành. Họ sẽ không trốn nữa trong lớp áo của con người, mà sẽ là chính họ. Và điều
này sẽ khiến rất nhiều người trong chúng ta bị sốc, bởi vì chúng ta sẽ không ăn chúng, chúng ta sẽ
không coi chúng là thức ăn.

Theo rất nhiều cách, chúng ta đã thay đổi quá trình của loài người, và chúng ta sẽ xem loài người
sẽ phản ứng với nó như thế nào. Tầm nhìn của tôi rất đơn giản, bởi vì tôi biết những gì tôi đã
mang, và tôi biết những gì tôi đã lên kế hoạch, và tôi biết những gì tôi đang cung cấp và tôi biết
những gì tôi sẽ đạt được cho nó. Và có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ chết ở một nơi đẹp nhất
trong vũ trụ, trong chiều không gian vật chất.

Kết thúc đoạn trích. Phiên âm như sau:

Tầm nhìn cho tương lai gần
Phiên âm: (331 KSW 4:15:40)

Câu hỏi: Tôi muốn biết tầm nhìn trong 3 năm tới là gì, hoặc hơn thế nữa, tôi không biết,
(4:16). Tôi là người mới với khoa học này.
Trả lời: Tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản. Nó được trình bày rất rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy hòa
bình thế giới, chúng ta đã tham gia vào nó, vấn đề chỉ là đánh bóng nó. Một số quốc gia sẽ tự dọn
dẹp ngôi nhà của mình vì những gì họ đã làm sai trước đây, nhưng đó là cuộc chiến nội bộ của họ,
giữa họ chứ không phải chúng ta. Như chúng ta thấy ở Hoa Kỳ. Nếu không, đó là thời gian dọn dẹp
cho chính họ.

Dần dần, chúng ta thấy sự phát triển của khoa học và công nghệ, và rất nhiều thứ trong 3 đến 5
năm tới sẽ không phải là những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta biết ngày nay. Chủ yếu chúng
ta sẽ không nhìn thấy quân đội, chúng ta sẽ thấy sự tận diệt của các lực lượng quân sự do 2 hoặc 3
yếu tố. Kiến thức được mang ra và chúng tôi sẽ mang ra sẽ làm cho những vũ khí hiện tại trở nên
lỗi thời. Thứ hai, tình hình thế giới hiện nay không cho phép quốc gia nào mua vũ khí. Họ không
thể mua được, trừ khi họ là những quốc gia tham nhũng cố gắng, chỉ cần bỏ một ít tiền vào ngân
hàng, thì quốc gia đó làm gì không quan trọng.

Sau đó, chúng ta sẽ thấy nạn đói được xóa bỏ trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tôi đã có cuộc thảo luận
này trong buổi giảng dạy vào thứ Ba tuần trước, rằng chúng ta đang nói về các vệ tinh. Trên thực
tế, Keshe Foundation không cần dựa vào vệ tinh. Bạn có công nghệ tốt hơn nhiều so với vệ
tinh. Hệ thống mà bạn phát triển, sẽ bay và cung cấp năng lượng cần thiết cho thức ăn. Các vệ tinh
trong thực tế đã trở nên lỗi thời, theo nghĩa đó. (4:18). nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy việc
xóa bỏ hoàn toàn và tuyệt đối việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Rất nhanh, rất nhanh, chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bởi vì
một khi công nghệ mới về Từ trường và Trọng trường được phát hành, mọi người sẽ lấy động cơ
ra khỏi ô tô của họ. Quá dễ. Đây là những gì chúng tôi sẽ làm với hy vọng trong một thời gian rất
ngắn ở Iran, trong trường đại học. Đây là một trong những dự án đầu tiên tôi muốn tham gia, nó
nằm trên bảng công việc mà trường đại học muốn làm, và tôi nói, tôi tham gia dự án đó cùng với
Những người tìm kiếm tri thức KF. Chúng tôi muốn làm, chúng tôi muốn đưa ra một hệ thống đặc
biệt, và tôi tham gia vào đó cho mọi thứ sắp diễn ra. Vì vậy, chúng tôi thấy, rất nhiều tàu chở dầu
cũ mà bạn thấy trên biển cả, họ sẽ ở lại đó. Chúng thối rữa và gây ô nhiễm, vì vậy chúng ta phải
lập kế hoạch cho chúng. Đó là vẻ đẹp của những gì chúng ta sẽ nhận lại. Chúng ta sẽ thấy bằng
cách giảm thiểu việc sử dụng thứ mà chúng ta gọi là nhiên liệu hóa thạch sẽ có nhiều thay

đổi. Chúng ta sẽ thấy những căn bệnh mới do thay đổi không khí, bởi vì chúng ta quay trở lại bầu
không khí trong lành hơn, và chúng ta không quen với nó.

Chúng ta thấy sự kết thúc của ma túy và buôn bán ma túy trong vòng 3 đến 5 năm tới. Chúng tôi
không thấy bất cứ điều gì trong dòng đó. Những gì tôi thấy, là sự kết thúc của cái mà chúng ta gọi
là các chuyến bay động cơ hiện tại khi chúng ta giới thiệu ngày càng nhiều, các hệ thống bay mới,
bởi vì bản chất của chúng sẽ trở nên lỗi thời. Những gì tôi thấy, nhân loại sẽ giữ trạm vũ trụ như
một kỷ niệm về “những ngày xưa tốt đẹp”. Rất nhanh thôi, bởi vì con người sẽ di chuyển ngoài
không gian, vào sao Hỏa và mặt trăng, và vượt ra ngoài hệ mặt trời chỉ trong vài phút. (4:20).

Chúng tôi thấy sự kết thúc của vương quyền và lãnh đạo, nó sẽ trở thành một tập thể nhân loại để
hỗ trợ chính nó. Tôi thấy sự kết thúc của sự đói khát thông qua quá trình như tôi đã giải thích, và
cùng (với) thuốc. Những gì tôi thấy rất đơn giản, là thực tế về những gì tôi biết công nghệ của
mình có, và thực tế là chúng tôi thấy, các chính phủ thế giới sẽ thay đổi nó vì Corona. Corona
không đến nỗi tệ, nó mang lại rất nhiều điều tốt đẹp. Những gì chúng ta thấy ít nhiều là sự sụp đổ
của thị trường bất động sản. Mọi người sẽ cho bạn nhà của họ để sống trong đó, bởi vì với kiến
thức hiện tại và những gì sắp xảy ra trong 5 đến 10 năm tới, mọi người không cần phải sống trong
thành phố đông đúc. Sẽ có một tùy chọn.

Những gì chúng ta thấy, một trong những điều đầu tiên, trong tương lai, có thể từ 2 đến 3 năm, là
một phần của chương trình của Keshe Foundation, những gì chúng ta sẽ làm trong nền, kết thúc
với việc khai thác. Điều đó sẽ đến rất, rất nhanh và sự khởi đầu của nó đã được thiết lập tại các
trung tâm thử nghiệm Arizona. Có nghĩa là chúng ta không sử dụng các nguồn tài nguyên để làm
cạn kiệt và phá hủy các trang trại, khu vườn và bãi, khu rừng và bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ có sự
tôn trọng đối với hành tinh. Kiến thức sẽ đến thông qua việc chuyển giao các lĩnh vực. Chúng tôi
không để trái đất làm.

Theo nhiều cách, tôi thấy việc tàn sát động vật kết thúc, đó là một trong những điều đầu tiên nhân
loại sẽ dừng lại. Tự nhiên sẽ tìm thấy sự cân bằng của riêng mình, và điều này là do khả năng cung
cấp thức ăn, hay cái mà chúng ta gọi là năng lượng cho sự sống, sẽ loại bỏ việc sử dụng động
vật. Điều này chắc chắn 100% sẽ có trên thẻ. Mặt khác, (4:22). chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của
việc sử dụng và sự hủy diệt của hành tinh. Tất cả những thứ này sẽ kết hợp lại với nhau, đặc biệt
là khi chúng ta bắt đầu với Corona, bây giờ khi công nghệ ra đời, mọi người phải chấp nhận nó, vì
Corona. Và khi nó đến, chúng tôi chấp nhận rằng nó hoạt động, chúng tôi bắt đầu xây dựng. Việc
nghiên cứu và phát triển công nghệ plasma mới và hiểu biết về hoạt động của vũ trụ sẽ thay đổi
điều đó nhanh chóng.

Những gì tôi thấy là thuộc địa hóa. Con người sẽ bắt đầu thuộc địa rất, rất nhanh. Chúng tôi đến
New York để tìm nhà hàng tốt nhất, chúng tôi đến sao Hỏa để uống cà phê và quay lại. Đây không
phải là những giấc mơ, đây là những gì có trên thẻ. Bạn sẽ nhìn thấy nó. Chúng tôi sẽ làm cho
những nơi này phù hợp với chúng tôi, như cuộc sống. Vì chúng tôi đã tạo ra “mái vòm hòa bình”,
chúng tôi sẽ tạo ra một mái vòm của sự sống, sống trên một hành tinh khác. Theo nhiều cách,
chúng ta sẽ thấy các doanh nhân sẽ không mở những nhà hàng và trạm dịch vụ đẹp đẽ, họ sẽ xây
dựng những trung tâm này trên khắp các tuyến đường khác nhau mà mọi người có thể đến và
ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa.

Cách làm việc của nhân loại sẽ thay đổi trong 20 năm tới. Không ai trong chúng ta sẽ làm việc, bởi
vì chúng ta phải làm việc để sống. Chúng tôi sẽ làm việc với niềm vui của nó. Tất cả chúng ta sẽ trở
thành nhà khoa học và tất cả chúng ta sẽ tận tâm phục vụ. Bởi vì những người khác đều bận
không làm gì cả, và những người khác sẽ làm những gì họ thích. Tôi không nhìn thấy gì, tôi biết
điều gì sẽ đến. Chúng ta sẽ thấy một cuộc sống mới, một chu kỳ mới. Tôi thấy một sự ra đời mới,
và sự ra đời đó sẽ thay đổi mọi thứ đi kèm với nó. Sự ra đời của một chu kỳ mới cho con người, và
cùng với nó sẽ là sự ra đời của một chu kỳ mới cho toàn vũ trụ. (4:24). Chúng ta là hạt bụi nhỏ
nhất nhưng chúng ta trở thành hạt bụi quan trọng.

Tôi thấy rất nhiều, sự kết thúc của các tôn giáo, bởi vì mọi người đều trở nên tôn giáo theo trật tự
của trật tự chính xác. Chúng tôi tin vào linh hồn của mình, và chúng tôi thấy những gì các nhà tiên
tri đã thấy. Chúng ta sẽ sống theo đặc tính của họ, không phải bằng cách chúng ta nói về nó. Có
một điều chắc chắn và đó là điều chắc chắn 100%, chúng ta sẽ thấy rất nhiều cuộc hôn nhân, hôn
nhân giữa loài người và các chủng tộc khác, những người ở đây, quá nhút nhát để thể hiện mình,
bởi vì bây giờ con người đã im lặng, con người đã trưởng thành , chúng ta sẽ thấy rằng. Họ sẽ
không trốn trong lớp áo của con người, họ sẽ là chính họ. Và điều này sẽ gây sốc cho rất nhiều
người trong chúng ta, bởi vì chúng ta không ăn chúng, chúng ta không coi chúng là thức ăn.
Theo rất nhiều cách, chúng tôi đã thay đổi quá trình của loài người, và chúng tôi sẽ xem loài người
sẽ phản ứng với nó như thế nào.

Tầm nhìn của tôi rất đơn giản, bởi vì tôi biết những gì tôi đã mang, và tôi biết những gì tôi đã lên
kế hoạch, và tôi biết những gì tôi đang cung cấp và tôi biết những gì tôi sẽ đạt được cho nó. Và có
một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ chết ở một nơi đẹp nhất trong vũ trụ, trong chiều không gian vật
chất.

