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Een vooruitblik in de toekomst van de mensheid op aarde 

Tot op heden heeft de wetenschap het concept van het omvormen van magnetische- en 
zwaartekrachtsvelden in materie niet begrepen, en vanaf eind 20ste en begin 21ste eeuw gebruikt 
men betekenisloze kreten zoals 'God deeltjes' voor natuurlijke processen waarbij materie ontstaat 
ten gevolge van de interactie en de afgenomen of toegenomen waarden van verschillende 
magnetische- en zwaartekrachtsvelden, wat wij aanduiden als Magrav sterkte. 

Ten gevolge van deze interacties wordt elk fenomeen meetbaar voor de mens overeenkomstig zijn 
fysieke waarnemingsvermogen van voelen en zien, wat wordt aangestuurd door de Magrav sterkte 
van de aminozuren in het menselijk weefsel onder Aardse omstandigheden. 

Door de eerste ontdekking van waarneembare materie in het plasma van een proton te 
omschrijven als een 'God deeltje' zijn deze misleide wetenschappers tot een misvatting gekomen 
die vergelijkbaar is met het moment toen wetenschappers dachten dat de Aarde het middelpunt 
van het universum was. 

Overeenkomstig hun nieuwe fantasierijke principes bestaat het menselijk lichaam, de Aarde, en de 
Zon dan ook uit deze 'God deeltjes', aangezien het zich heeft gemanifesteerd tot zichtbare en 
waarneembare materie, alleen op een grotere schaal qua veld en materie. 

Het is jammer dat de mens zoveel tijd nodig heeft om te leren van fouten en misvattingen uit het 
verleden. Het is de macht der gewoonte van de mens om opgeslorpt te worden in een 
fantasiewereld en vervolgens verkeerde ideeën uit te dragen tot op het punt waarbij het 
bestudeerde onderwerp interessant wordt voor mensen met een vernauwde blik, alhoewel de 
mens zich in de loop van de tijd gedurende de wetenschappelijke zoektocht en ontdekkingen 
realiseert dat de eerdere ideeën niet klopte ten gevolge van gebrek aan inzicht in zijn eigen 
menselijk bestaan. 

Nu de mens sinds de afgelopen eeuwen intellectueel meer volwassen en technologisch 
vooruitstrevender is geworden heeft dit ertoe geleid om de omgeving en acties van andere mensen 
vast te leggen, in eerste instantie op muren van grotten, toen op dierenhuiden, vervolgens op 
papier, en in een recenter verleden met geluidsopnames en filmopnames, en meer recentelijk op 
microchips. 

Zo kan ook begrepen worden dat andere bewoners uit ons universum die technologisch en 
intellectueel veel verder ontwikkeld zijn dan de huidige mens en al sinds eeuwen deze planeet 
gadeslaan, opnames hebben gemaakt van gebeurtenissen en het menselijk handelen, over een 
tijdsbestek van miljoenen jaren. En in de nabije toekomst zullen zij deze opnames laten zien aan 
de bewoners van onze planeet.  

De zogenaamde leiders van de aarde zullen zich gaan realiseren dat deze waarnemers de 
belangrijkste gebeurtenissen en de gevolgen daarvan gedurende duizenden jaren hebben 
vastgelegd om ze te kunnen bekijken, en ze zullen aan de huidige generatie mensen tonen wat 
deze zogenaamde machthebbers op aarde voor zichzelf en voor en tegen hun medemens hebben 
gedaan. 

Tegelijkertijd wordt het gewelddadige gedrag van het menselijk ras al sinds eeuwen live in het 
universum uitgezonden voor andere wezens die daar bestaan, vergelijkbaar met het nieuws dat 
vandaag de dag wereldwijd op aarde wordt uitgezonden. 

Maar de opnames gemaakt door de toeschouwers van de Aarde zijn gedetailleerder en bevatten 
niet alleen de handelingen maar ook de gedachten die deze misleidende daden veroorzaakt 
hebben van de zogenaamde invloedrijke mensen. 

Als de mens eens wist wat er van zijn daden in zijn wetenschappelijke en menselijke ontwikkeling 
allemaal is vastgelegd door de eeuwen heen, door andere wezens van het Universum, die dit 
aanschouwd hebben, dan zou men zich realiseren dat de meeste van zijn criminele daden in het 
verleden ook vastgelegd zijn door deze zelfde intelligente wezens, die deze planeet bezocht 
hebben en die de ijdele ideeën van de mens over de onbeduidendheid van het bestaan, hebben 
vastgelegd. 
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Deze toezichthouders hebben alle onrechtvaardigheden van mens tot mens vastgelegd en al zijn 
gevechten om een erbarmelijk stukje land te bemachtigen en waardeloze aardse materiële rijkdom 
te vergaren door middel van oorlog en wapens. 

Zoals wetenschappers het leven van dieren in de jungle observeren zonder hen te storen, zo 
hebben deze reizigers van het Universum opnames gemaakt van hoe de mens levens en landen 
verwoest heeft door oorlog, misleiding/bedrog en diefstal/roof. 

Zij hebben de hele geschiedenis en natuurrampen op deze planeet vastgelegd en al deze 
opnames zijn door het hele universum afgespeeld door de eeuwen heen om te laten zien hoe de 
mens leeft op zijn kleine eilandje Aarde genaamd, in de oceanen van het universum. 

Al deze opnames worden afgespeeld door het hele Universum en laten het geweld zien op deze 
planeet, en de mens wordt gezien als het wilde beest onder alle creaties op aarde. 

Ik vraag me af of de leiders van de mens, zowel in het heden als in het verleden, en de 
zogenaamde nationale heersers en religieuze leiders ooit geweten hebben van deze opnames van 
hun onmenselijke daden, misleidende intenties en gedachten, terwijl ze hun daden verborgen 
achter diverse noemers zoals bijvoorbeeld imponerende wereldvrede en het bevorderen van één 
land of één religie etc. 

Deze leiders van landen en religies zullen zich schamen voor hun onrechtvaardige en misleidende 
daden en intenties, als eerdaags hun oeuvre uitgespreid zal worden voor het oog van een ieder op 
deze planeet. 

Dan zullen deze bedriegers gemeden worden door de rest van de mensheid als de opnames van 
hun werkelijke intenties binnenkort vrijgegeven zullen worden aan de mensen, en mettertijd zal 
recht geschieden met betrekking tot diegenen die als aasgieren criminele daden verdoezelden als 
vredelievende daden (van een witte vredesduif). 

De mensheid zal zien wat hun nalatenschap is, veroorzaakt door de kwaadwillige daden van deze 
mensen met zwak karakter, wiens misleidende daden de koers hebben gewijzigd voor hun ras en 
ziel in alle (letterlijk: koninkrijken) dimensies van de schepping. 

Tegelijkertijd zullen deze opnamen de daden onthullen, en niet vervormen, van de ware pioniers 
op zoek naar, en drijvende kracht achter, ware vrede en eenheid op Aarde binnen de universele 
gemeenschap.  

Dus binnenkort zal de mens de ware gebeurtenissen rond zijn daden uit het verleden zien op zijn 
planeet, zoals getoond door de andere wezens uit het Universum. 

Dus dat wat gepresenteerd werd op televisie als geweld in diverse regio’s op dit kleine planeetje, 
misbruik makend van kleur en religie, en het inhalig misbruik van de medemens om materieel 
voordeel te behalen uit het waardeloze stof van deze planeet, is allemaal letterlijk vastgelegd in z’n 
ware vorm en in niet onafzienbare tijd zullen de leiders van de wereld, uit heden en verleden, 
geconfronteerd worden met de tastbare bewijsstukken, en zullen ze rekenschap moeten afleggen 
zodra deze opnamen voor iedereen te zien zijn. 

In feite vinden de meeste mensen het prima als hun leiders dit soort graaigedrag tentoon spreiden 
als wilde dieren in de jungle, en voeren zij op hun beurt dezelfde wandaden uit tegen andere 
mensen. Tegenwoordig zendt de zogenaamde “massamedia” dit soort gedrag dagelijks uit als 
nieuws over conflicten en oorlog, niet wetende dat dit agressieve bestiale gedrag ook wordt 
uitgezonden door hele universum door andere vormen van intelligentie. 

Zoals op dezelfde wijze integere mensen geweld en agressief gedrag vermijden ten opzichte van 
hun medemens, en zoals respectabele mensen zich ver houden van dronken en onhandelbare 
vechtersbazen op straat, om te laten zien dat ze met dit onaanvaardbare gedrag niets te maken 
willen hebben, heeft de universele gemeenschap hetzelfde gedaan met betrekking tot de mens, en 
hebben de mens gemeden als ongetemde dieren van het Universum, waarmee ze niets van doen 
hadden tot nu toe, alhoewel ze dit af en toe in het verleden wel hebben gedaan. 

Dit is de bestaande toestand tot nu toe maar dit zal vanaf nu veranderen met het uitbrengen van 
de nieuwe technologieën. 
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Dus mettertijd, wanneer de mens zich realiseert dat al de daden, zowel van een normaal mens als 
van de zogenaamde leiders van de zogenaamde landen van de Aarde of van religies, zijn 
vastgelegd en uitgezonden en tentoongesteld door het hele Universum, zo ook de daden van de 
wilde wezens van het Universum, de wijze mens zal begrijpen waarom de mens zichzelf 
beschouwt als het enige schepsel in het Universum. Dat is waarom de wetenschap tevergeefs 
gezocht heeft naar andere levensvormen in het Universum, daar de rest van de universele 
gemeenschap de mens gemeden heeft dankzij zijn bestiale gedrag, in plaats van te kiezen om 
contact met hen te leggen. 

Ik vraag me af hoe de mens zijn gedrag zal veranderen, wanneer hij ziet wat er van zijn gedachten 
en daden zijn vastgelegd door de andere wezens van het Universum. Gezien dat, zal de integere 
mens inzien hoeveel ellende de leiders van de wereld hebben veroorzaakt en hoeveel mensen 
bedrogen zijn, en dat allemaal voor een hongerloontje. Met de hedendaagse gedragingen van de 
mens op deze planeet, zullen ware leiders zijn als goudstof. 

Dan zou ik uit willen schreeuwen dat ik me schaam voor het feit dat ik geboren ben in het lichaam 
van zo’n wezen, dit is de schreeuw van de schrijver en zal de schreeuw zijn van de vreedzame 
mens in het heden en in de toekomst van deze planeet. 

De mens zou zich moeten schamen dat hij dacht en nog steeds denkt dat hun criminele 
hersengolven in hun lege schedels en de daden die aan deze achterhaalde criminele gedachten 
ontsproten zijn niet vastgelegd zouden worden, en die doorgaan met hetzelfde nep luxe leventje, 
nooit verwacht hebbend dat hun opnamen te zien zouden zijn, en sneller dan ze ooit konden 
bedenken. 

Mettertijd zal de ware geschiedenis van de mens letterlijk afgespeeld worden voor toekomstige 
generaties, voor iedereen te zien, voor tijdreizigers van het Universum, en dan vraag ik me af of de 
aardbewoners en hun zogenaamde leiders trots zullen zijn dat ze deel uitmaken van dit ras en 
deze planeet. 

Het is treurig te bedenken hoe lang het nog zal duren voordat denkwijzen, gedrag en daden van de 
mens volwassen genoeg zijn om niet alleen een vredige wereldgemeenschap te creëren, maar 
geschikt zal zijn om met de al bestaande serene/rustige universele gemeenschap samen te leven. 

M. T. Keshe 


