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     आमच्या नजीकच्या भविवष्यात दृष्टी श्री Keshe करून .

  काय येणार आहे.
 

शनिन, 6  जून2020

 

5    जून  2020    रोजी  331    के एसडब्ल्यूचा उतारा  .

 

   एका इराणी महिहलेने श्री.   के शे यांनाविवचारल,े  पुढीलyears      वर्षे)हिकंवा त्याहून अधिधक काळ (पृथ्वीसाठी)   काय दृष्टी आह?े  त्याने
 उत्तर हिदल,े     आमची दृष्टी खूप सोपी आहे,    आपण जागवितक शांती पाहू.     हे अगदी स्पष्टपण लेिलहिहलेले आहे,    आलिण प्रत्यक्षात आम्ही
    त्यातआधीच प्रवेश के ला आहे,      काही पॉलिलशिशंग करण्याची ही बाब आह.े      भूतकाळात के लेल्या चुकांबद्दल काही राष्ट्रांनी स्वत:  चे

     घर स्वच्छकरण्याची वेळआली आहे,           परंतु ते त्यांच्यात स्वतःचे अंतगHत युद्ध आहेआलिण ते आमच्याशी नाही.    आम्ही अमरेिरके त जे
    काही घडत आहे ते पाहण्यासारखे.

             आजआपण पाहिहलेल्याहिकंवा जाणत असलेल्या बर्याच गोष्टी होणार नाहीत आलिण पुढीलto  तेyears    वर्षेाLत विवज्ञान आलिण
   तंत्रज्ञानात प्रगतीशील उत्क्रांतीहिदसेल.         सैन्याची अदृश्यता ही आपण पाहत असलेली मुख्य गोष्टआहे. 2  हिकंवा 3  घटकांमुळे

    लष्करी सैन्यांचा नाश के ला जाईल.          आम्ही जे ज्ञान आणतआहोत तविवद्यमान शस्त्र अप्रचलिलत करेल. याव्यवितरिरक्त,  जगातील सद्य
        परिरस्थि\ती कोणत्याही देशाला शस्त्रविवकत घेण्याची परवानगी देतनाही,         कारण ते भ्रष्ट राष्ट्र असल्याशिशवाय त्यांना ते परवडत नाही,

                 आलिणत्यांचे नेते बँके त काही पैसे ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आलिण त्यांची काळजी घेत नाहीत त्यांच्यादेशातील परिरस्थि\ती.
 

 पुढील3  ते5      वर्षेाLत आपल्याला उपासमारीचेनिनमूHलन हिदसून येईल.       मागच्या मंगळवारच्या शिशकवणीत जेव्हा मी उपग्रह
       वापरण्याविवर्षेयी बोलत होतो तेव्हा माझी ही चचाHहोती.  खरं तर,       के श फाऊं डेशनला उपग्रहांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, 

       कारण उपग्रहांपेक्षा तुमच्याकडे असलेले तंत्रज्ञान बरेच चांगले आहे.    आपण विवकधिसत के लेली प्रणाली,   केवळ उडणार नाही,  तर
    अन्नासाठी आवश्यक उजाHदेखील पुरवेल.  तर त्यादृष्टीन,े     वास्तवात उपग्रह अप्रचलिलत झाले आहेत.

        आम्ही जीवाश्म इंधनांच्यावापराचे एकू णआलिण परिरपणूHउन्मूलन पाहू.      हे लवकरचआलिण अवितशय वेगाने होईल,   कारण एकदा
            चुंबकीय आलिण गुरुत्वाकर्षेHण क्षेत्रावरील नवीन तंत्रज्ञान सोडले की लोक त्यांच्या कारमधून इंजिजन घेतील.     हे इतके सोपे आहे आलिण

           आशाआहे की आपण इराणमधील विवद्यापीठांमध्ये फारच कमीवेळात हे करणार आहोत.      मला सुरूवात करावयाचा हा पहिहला
 प्रकल्पआह,े        आलिण विवद्यापीठे करू इच्छिच्छत असलेल्या कामाच्या टेबलावर आहेत.        आलिण मी त्यांना सांविगतले की मी त्यामध्ये

    के एफ नॉलेज सीकसHबरोबर आह.े             आम्हाला हे करण्यासाठी एकविवशरे्षे प्रणाली आणण्याची इच्छा आहेआलिण मी प्रत्येक
   गोष्टीचा एक भाग होईल.                  जेव्हा हे घडते तेव्हा आम्ही पुष्कळ जुने टँकर उं च समुद्रात सोडलेलेहिदसेल जेथे ते सडतीलआलिण प्रदषिर्षेत

होतील.      म्हणून आपणत्यांच्यासाठी योजना बनवल्या पाहिहजेत.     जीवाश्म इंधनांच्या ज्वलनात घट झाल्यामुळे,   वातावरणात बदल
              आपल्याला नवीन आजार होण्यास कारणीभूत ठरतील कारणआपणस्वच्छवातावरणात परत जाण्याची सवय लावणार नाही.

 पुढीलto  त iेn वर्षेाLत,         ड्रग्सचा अंतआलिण मादक द्रव्यांच्यावाहतुकीचा अंत आम्ही पाहू.    सामहूिहकरिरत्या मानवजातीला पाठिठंबा
      विमळेल म्हणून राजसत्ताव नेतृत्व संपुष्टात येईल.       मी पवूw साविगतलेल्या प्रहिxयेद्वारे तसेच और्षेधांचा(वापर)    संपवून भूक संपुष्टात

येईल.
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       आम्ही नवीनफ्लाइट धिसस्टमची ओळख करून देत असताना,       सध्याची प्रॉपल्शन उड्डाणे त्यांच्या स्वभावामुळे अप्रचलिलत
होईल.    “  ”   मानवजात अंतराळ\ानक चांगल्याहिदवसांचे आठवण म्हणून ठेवेल. लवकरच,    मनुष्य अंतराळातविवस्तारला जाईल, 

              आलिण चंद्र आलिण मंगळाच्या पलीकडे आलिण काही विमनिनटांत सौर मंडळाच्या पलीकडे प्रवास करण्यास सक्षम असेल.

                       मी जे पहातो ते अगदी सोपे आहे आलिण माझे तंत्रज्ञान काय करू शकते आलिण जे आपण ते पहातो ते काय करते याविवर्षेयी मला
    माहिहत असलेल्या गोष्टीची सत्यता आहे.     कोरोनामुळे जागवितक सरकारे यात बदलतील.    कोरोना विततका वाईट नव्हता,   त्याने बर्याच

  चांगल्या गोष्टी आणल्या.      आम्ही पाहत आहोत की प्रॉपटw माक)ट, कमी-    अधिधक प्रमाणात xॅ श होईल,    आलिण लोकआपल्याला
  राहण्यासाठी घरेदेतील.  पुढील5  ते10 वर्षेाHत,      सध्याच्या ज्ञानामुळे लोकांना जगण्याची गरज नाही,   असा पयाHय असेल.  गदwची

शहर.े

  आम्ही कदाजिचत 2  ते3         वर्षेाLत पहात असलेल्या पहिहल्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे खाणकाम संपवण.े    के श फाउं डेशन त्याच्या
          प्रोग्रामचा एक भाग म्हणून पार्श्वHभूमीवर काम करीत आहेआलिण त्यानेAri        रिरझोना चाचणी कें द्रात यापवूwच त्याची \ापना सुरू

 के ली आहे.            याचा अथHअसा आहे की आपल्याला संसाधनांसाठी ग्रहाचा नाश करावा लागणार नाही,  हिकंवा शेतात, बाग,े याड्Hस, 
         जंगले आलिण जे काही आहे ते नष्ट करणे आवश्यक नाही.          आपल्याकडे ग्रहाबद्दलआदर असेलआलिण हे ज्ञान शेतात हस्तांतरिरत

 के ल्याने होईल,       म्हणूनआपण पृथ्वीला तसे करूदेणार नाही.

 ब ways  ््याच मागाLनी,       मानवजातीला थांबवणारं सवाHत प्रथम म्हणजे प्राणी मारणे.      निनसगाHला त्याचा स्वतःचा तोल सापडेल
      आलिण हे असे आहे कारण ते अन्न,    हिकंवा ज्याला आपण म्हणतो,     जीवनासाठी ऊजाHपुरवण्यात सक्षम होईल.    प्राण्यांचावापर नष्ट

     करण्यासाठी हे काड)वर आहे याची100%  खात्री आह.े          आलिणआपण या ग्रहाचा वापर आलिण नाश यांचा अंत पाहू.
विवशरे्षेत:                आता आपण कोरोनापासून सुरुवात के ल्यामुळे लोकांना तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेलआलिण नंतर या सवHगोष्टी एकत्र
येतील.             आलिण जसे ते येते आलिणआम्ही ते कायHकरतो हे आम्ही मान्य करतो,     मग आपण बाधंण्यास सुरवात करू.   नवीन प्लाझ्मा

     तंत्रज्ञानाचे संशोधन आलिण विवकासआलिण "  विवर्श्वाचे कायH"     समजून घेण्यामुळे सवHकाही वेगाने बदलेल.

      मला ज हेिदसतआहे तवेसाहत आह.े      माणूसवसाहत करणे खूपवेगवान होईल.      आता आम्ही सव�त्तम रेस्टॉरंटसाठी न्यूयॉकHला जाऊ
        आलिण लवकरचआपण कॉफीसाठी मंगळावर जाऊआलिण परत येऊ.   ही स्वप्ने नाहीत,    ही आत्ता काडHवर आहेत.   आपण ते

पहाल.       आम्ही या जागा आमच्या राहण्याकरिरता हिफट करू.  “  ”      आपण शांतीचा घुमट तयार के ल्यामुळे आपणवेगवेगळ्या ग्रहावंर
राहून,    जीवनाचा घुमट तयार करू.   बर्याच मागाLनी,          आम्ही उद्योजक सुदंर रेस्टॉरंट्स आलिण सर्व्हिव्ह�स स्टेशन उघडताना पाहणार नाही, 

           तर लोक सृष्टीचे सौंदयHपाहू शकतील अशा जागवेर ही कें द्रे तयार करतील.
 

 येत्या20     वर्षेाLत मानवजातीच्या कामाची पद्धत बदलेल.      आपल्यापैकी कोणीही जगण्याचे कायHकरणार नाही,   त्याऐवजी आम्ही
   त्याच्याआनदंासाठी कायHकरू.            आपण सवHजण वैज्ञानिनक होऊआलिणआपण सवHजण सवेा करण्यास वाहून जाऊ,  कारण

    प्रत्येकजण काहीही करण्यात व्यस्तआहे,         आलिणआम्ही सवHजणआपल्याला काय करायला आवडेल ते करू.
  माझी इच्छा नाही,      काय घडेल हे मला माहिहत आह.े    आपण एक नवीन जीवन,    एक नवीन चx पाहू.       मी एक नवीन जन्म पाहत आहे
     आलिण तो जन्मत्याच्याबरोबर येणाeverything    ््या सवHगोष्टी बदलेल.        मनुष्यासाठी नवीन चxाचा जन्मआलिण त्यासह संपणूH

    विवर्श्वासाठी नवीन चxांचा जन्म होईल.      आम्ही सवाHत लहान धूळआहोत परंतु,    आम्ही महत्त्वपणूHधूळ बनू.

   मला बरंच काहीहिदसत.ं     मला धमाLचा शवेट हिदसतो आह,े        कारण प्रत्येक माणूस योग्यxमानेxमानेधाविम�क होईल.  आपण
 आपल्या स्वत:           च्याआत्म्यावर विवर्श्वास ठेवू आलिण सदंेष्ट्यांनी काय पाहिहले ते आम्ही पाहू.       आम्ही त्याबद्दल बोलत नाही तर त्यांच्या
 नीवितनुसार जगू.

 

 



   निनशि�तपणे एक गोष्ट आहे,   आलिण ती 100%  निनशि�तपणे आहे,       आपल्याला मानवजातीसाठी आलिण विवर्श्वातील इतर वंशांमधील
 बरेचविववाह,   जे येथे आहेत,  परंतु स्वत:     ला दशHविवण्यास लाज वाटणार नाहीत.         आपण हे पाहू कारणआता माणूस शांत झाला

आह,े    आलिण परिरपक्वझाला आह.े      ते यापुढे माणसाच्या कपड्यात लपणार नाहीत,    तर ते स्वतःच असतील.     आलिण हे आपल्या बर्
   याच लोकांनाधक्का देईल,     कारणआम्ही त्यांना खात नाही,     आम्ही त्यांना खायला घालत नाही.

                बर्याच मागाLनी आपण मानवतेचा मागHबदलला आहेआलिण मानवजातीला याचा कसा प्रवितसाद विमळेल हे आपण पाहू.  माझी
   दृष्टी खूप सोपी आहे,                    कारण मी काय आणलेआहे हे मला माहिहत आहेआलिण मी काय योजना आखली आहे हे मला माहिहत आहे

                   आलिण मी काय विवतरीत करीत आहे हे मला माहिहत आहेआलिण त्यासाठी मी काय घेणार आहे हे मला माहिहत आह.े  आलिण
    निनशि�तपणे एक गोष्ट आहे की,   मी भौवितक परिरमाणात,     विवर्श्वातील सवाHत सुदंर ठिठकाणी मरेन.

 

 उतारा शवेटी.  लिलप्यंतरण खालीलप्रमाणेः

  नजीकच्या भविवष्यासाठी दृष्टी
लिलप्यंतरण: (331    के एसडब्ल्यू  4:15:40)  

 

प्रश्न uestion :    दृष्टान्तात मी पुढील3 वर्षे),       हिकंवा अधिधकआहे हे जाणून घेऊ इच्छिच्छत, मी,   माहीत नाही (4:16).   मी या
  विवज्ञानासह नवीन आह.े

उत्तरः     आपली दृष्टी खूप सोपी आहे.     हे अगदी स्पष्टपणे मांडलेले आहे.    आम्ही जागवितक शांती पाहू,     आम्ही त्यात आधीच प्रवेश
 के ला आहे,       पॉलिलश करण्याची ही केवळ एक बाब आह.े   काही राष्ट्रे स्वत:        च्या घराची साफसफाई करतील जे यापवूw त्यांनी

         के लेल्यावाईट गोष्टींसाठी करतात परंतु ते त्यांचे आंतरिरक युद्ध आहे.    जसे आपण अमेरिरके त पाहतो.  अन्यथा स्वत:   साठी स्वच्छतेची
 वेळआहे.

 

          विवज्ञान आलिण तंत्रज्ञानातील उत्क्रांतीxविमकपणे आपण पाहत आहोत आलिण पुढच्याto  तेyears      वर्षेाLत बर्याच गोष्टी आपण
 पाहत नाही,    आपल्याला काय माहिहत आह.े मुख्यत:    आम्ही सैन्य पाहणार नाही,  तर 2  हिकंवा 3     घटकांमुळे सैनिनकी दलाचे उच्चाटन
 आपण पाहू.           ज्ञान बाहेर आणले आलिणआम्हीआणू म्हणजविवद्यमान शस्त्रे अप्रचलिलत बनतील.  दसुरे म्हणजे,   जगातील सद्य

       परिरस्थि\ती कोणत्याही देशाला शस्त्रविवकत घेऊदेत नाही.    ते घेऊ शकत नाहीत,        जोपयLत भ्रष्टाचारी राष्ट्र नसतात तर काही पैसे
  फक्त बँके त ठेवतात,         हे राष्ट्र काय करते याने काही फरक पडत नाही.

 

  त्यानंतर पुढीलto  तेhunger     वर्षेाHत उपासमारीच नेिनमूHलनआपल्याला हिदसेल.       मागच्या मंगळवारी मी उपग्रहाविवर्षेयी चचाHकरीत
होतो.         खरं तर के श फाऊं डेशनला उपग्रहांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.     आपल्याकडे उपग्रहांपेक्षा तंत्रज्ञान चांगले
आह.े    आपण विवकधिसत के लेली प्रणाली,      उडेलआलिण अन्नासाठी आवश्यक उजाHपुरवेल.      त्या दृष्टीनेवास्तवात उपग्रह अप्रचलिलत

 झाले आहेत. (4:18).   परंतु त्याचवेळी,         आम्ही जीवाश्म इंधनाच्या वापराचे संपणूHआलिण निनरपेक्षनिनमूHलन पाहतो.
 

लवकरच,  फार वेगाने,       आम्ही जीवाश्म इंधनाच्या वापराचा अंत पाहणार आहोत,      कारण एकदा मॅग्नेनिटकआलिण गुरुत्वाकर्षेHण
         क्षेत्रावरील नवीन तंत्रज्ञान सोडले की लोक त्यांच्या कारमधून इंजिजन घेतील.  खुप सोपं. इराणमध्य,े विवद्यापीठात,   आम्ही अगदी

 थोड्या वेळात,    आशेने हे करणार आहोत.        मला त्यात प्रथम होऊ इच्छिच्छत प्रकल्पांपैकी एकआहे,    ह वेिवद्यापीठाच्या कामाच्या
    टेबलावर आहे आलिण मी म्हणालो,      मी त्यात के एफ नॉलेज सीकसHसमवेत आहे.   आम्हाला करायचे आहे,    आम्हाला एक विवशरे्षे

           प्रणाली आणायची आहेआलिण जे काही होणार आहे त्यामध्ये मी त्यातआहे.         म्हणूनआम्ही पाहिहले की आपण पुष्कळ जुन्या टँकर
     उं च समुद्रांवर पाहता त वेितथेच थांबतील.            ते सडतात आलिण ते प्रदषिर्षेत करतात आलिण म्हणूनचआपणत्यांच्यासाठी योजना

 आखली पाहिहज.े        आम्ही परत काय विमळविवतो याचे हे सौंदयHआह.े       ज्याला आम्ही म्हणतो त्याच्या वापरामध्ये घट झाल्याने, 
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     जीवाश्म इंधनामध्ये बरेच बदल घडवून आणू.       वातावरणात बदल झाल्यामुळे आम्हाला नवीन आजार हिदसतील,   कारणआपण
    पुन्हा स्वच्छवातावरणात परत जाऊ,      आलिणआपण या गोष्टी वापरत नाही.

 पुढीलto  त iेn         वर्षेाLत ड्रग्सआलिण ड्रग्सच्या अंमली पदाथाLचा अंत आम्ही पाहतो.      आम्हाला त्या ओळीत काही हिदसत नाही.  मी काय
 पहात आह,े               ज्याला आपण अधिधकाधिधक नवीनफ्लाइट धिसस्टमची ओळख करून देत आहोत तसतसे प्रोपल्शनफ्लाइट्स म्हणतो

     जेणेकरून ते त्यांच्या स्वभावाने अप्रचलिलत होतील.    मी काय पहात आह,े  मानवजाती "  चांगल्याहिदवसांच"े    स्मरण म्हणून अंतराळ
 \ानक ठेवेल. लवकरच,     कारण मनुष्य काहीविमनिनटांत अवकाश,        मंगळआलिण चंद्रामध्ये आलिण सौर मंडळाच्या पलीकडे

जाईल. (4:20).

     आम्ही राज्यशाही आलिण नेतृत्व समाप्त पाहू,         तो स्वतः समथHन करण्यासाठी एक सामहूिहक मानव वंश होईल.    मी स्पष्ट के ल्याप्रमाणे
      प्रहिxयेच्या माध्यमातून आलिण त्या और्षेधाने समान(और्षेधान)े   विपल्लांचा शवेट पाहतो.       मी जे पहातो ते अगदी सोपे आहे,  मला

                  माहिहत आहे की माझ्या तंत्रज्ञानात काय आहेआलिण खरं तर आम्ही पाहतो की जगातील सरकारे त्यामध्ये बदलून जातील
कोरोनामुळे.    कोरोना विततका वाईट नव्हता,      त्याने बर्याच चांगल्या गोष्टी आणल्या.        आम्ही जे पाहतो ते कमीहिकंवा कमी

   मालमत्तेच्या बाजारातxॅ श होते.       लोकआपल्याला त्यात राहण्यासाठी त्यांची घरदेेतील,     कारण सध्याच्या ज्ञानामुळे आलिण
 पुढच्या5  ते10    वर्षेाHत काय घडणार आह,े       लोकांना गदw असलेल्या शहरात राहण्याची गरज नाही.   एक पयाHय असेल.

 

      आपण जे पहातो त्यापैकी एक म्हणजे पुढील,  कदाजिचत 2  ते3 वर्षेH,      के श फाऊं डेशनच्या कायHxमाचा एक भाग आह,े  आपण
    पार्श्वHभूमीवर काय काम करणार आहोत,    ते खाणकाम संपत आहे.        ती खूपवेगवान येईलआलिणत्याची सुरूवात

 चचचचच चचचचचचचचचचचचच चचचच चचचच चचच .    याचा अथHआम्ही शेतात,   बागे आलिण याड्Hस,    जंगलआलिण जे
        काही नष्ट करतो ते नष्ट करण्यासाठी संसाधनात जात नाही.    आपल्याकडे ग्रहाबद्दलआदर आह.े    ज्ञान शेतांच्या हस्तांतरणाद्वारे

येईल.     आम्ही पृथ्वीला करूदेत नाही.

  बर्याच मागाLनी,     मी जनावरांच्या कत्तलीचा शवेट पाहतो,   मानवजातीला थांबवणा .      ््या या पहिहल्या गोष्टींपैकी एक
आह.े                निनसगाHला त्याचे स्वतःचे संतुलन सापडेलआलिण हे अन्नविवतरिरत करण्यास सक्षमआह हेिकंवा ज्याला आपण म्हणतो, 

 जीवनासाठी ऊजाH,    प्राण्यांचावापर नष्ट करेल.  हे100%     खात्री आहे की काडHवर असेल. दसुरीकड,े (4:22).    आम्ही ग्रह वापर
   आलिण शवेट नाश पाहू.    हे सवHएकत्र येतील,  आता विवशरे्षेत:    आम्ही कोरोनापासून सुरुवात के ली,    आता तंत्रज्ञान आले आहे, 

    कोरोनामुळे लोकांना ते स्वीकारावे लागेल.    आलिण जसजसे ते येते,      आम्ही ते कायHकरीत असल्याचे स्वीकारले,   आम्ही बाधंण्यास
 सुरवात करतो.         प्लाझ्माच्या नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आलिण विवर्श्वाचे कायHसमजून घेणे,   हेवेगाने बदलेल.

 

      मला ज हेिदसतआहे तवेसाहत आह.े      माणूसवसाहत करणे खूपवेगवान होईल.     आम्ही सव�त्तम रेस्टॉरंटसाठी न्यूयॉकHला जातो, 
     आम्ही कॉफीसाठी आलिण परत मंगळावर जातो.   ही स्वप्ने नाहीत,    काड)वर असलेली ही आहेत.   आपण ते पहाल.    आम्ही या जागा

  आमच्या राहण्यायोग्य बनव.ू   “  ”   जेव्हा आपण शांतीचा घुमट तयार के ला आहे,     तर आम्ही वेगळ्या ग्रहावर राहून,   जीवनाचा घुमट
 तयार करु.   बर्याच मागाLनी,           आम्ही पाहतो की उद्योजक सुदंर रेस्टॉरंट्स आलिण सर्व्हिव्ह�स स्टेशन उघडणार नाहीत,     ते ही कें द्रे ओलांडनू
             तयार करतीलआलिण जे लोक सृजनाचे सौंदयHपाहू शकतील असेवेगवेगळे मागHतयार करतील.

 

 येत्या20     वर्षेाLत मानवजातीच्या कामाची पद्धत बदलेल.     आमच्यापैकी कोणीही काम करणार नाही,   कारणआपल्याला
   जगण्यासाठी काम करावे लागेल.      आम्ही त्यासआनदं देऊन काम करू.          आम्ही सवHजण वैज्ञानिनक होऊआलिणआपण सवHजण सवेा

  करण्यास वाहून जाऊ.             कारण इतर प्रत्येकजण काहीही करण्यात व्यस्तआहेआलिण प्रत्येकजणआपल्याआवडीनुसार कायH
करेल.    मी दृष्टान्त पाहत नाही,      काय घडेल ते मला माहिहत आह.े    आपण एक नवीन जीवन,    एक नवीन चx पाहू.     मी एक नवीन जन्म

       पाहत आहेआलिण तो जन्म त्याच्याबरोबर येणाeverything    ््या सवHगोष्टी बदलेल.      मनुष्यासाठी नवीन चxाचा जन्मआलिण
      त्यासह संपणूHविवर्श्वासाठी नवीन चxांचा जन्म होईल. (4:24).      आम्ही सवाHत लहान धूळआहोत परंतु,     आम्ही एक महत्त्वाचा धूळ

बनतो.



 

 

   मला असंख्य गोष्टीहिदसतात,   धमाLचा शवेट आह,े         कारण प्रत्येक माणूस योग्यxमानेxमानेधाविम�क झाला आह.े   आम्ही आमच्या
         आत्म्याद्वार वेिवर्श्वास ठेवतो आलिण सदंेष्ट्यांनी काय पाहिहले हे आम्ही पाहतो.        आम्ही त्याबद्दल बोलत नाही तर त्यांच्या नीवितनुसार

जग.ू    निनशि�तपणे एक गोष्ट आहे,   आलिण ती 100%  निनशि�तपणे आहे,       आपण मानवजातीच्या आलिण इतर वंशांमधील बरेचविववाह, 
  ज्या येथे आहेत, स्वत:     ला दशHविवण्यास लाज वाटणार नाहीत,      कारणआता माणूस शांत झाला आहे,    माणूस परिरपक्वझाला आह.े 

  आपण ते पाहू.     माणसाच्या कपड्यांमध्ये ते लपणार नाहीत,  ते स्वत: होतील.         आलिण हे आपल्या बर्याच जणांना मोठाधक्का
देईल,     कारणआपण ते खात नाही,       आपणत्यांना अन्न म्हणून पाहू शकत नाही.

                 बर्याच मागाLनी आपण मानवतेचा मागHबदलला आहेआलिण मानवी वंश त्यास कसा प्रवितसाद देईल हे आपण पाहू.
 

    माझी दृष्टी खूप सोपी आहे,                   कारण मी काय आणलेआहे हे मला माहिहत आहेआलिण मी काय योजना आखली आहे हे मला माहिहत
                    आहेआलिण मी काय विवतरीत करीत आहे हे मला माहिहत आहेआलिण त्यासाठी मी काय घेणार आहे हे मला माहिहत आह.े  आलिण

    निनशि�तपणे एक गोष्ट आहे की,   मी भौवितक परिरमाणात,     विवर्श्वातील सवाHत सुदंर ठिठकाणी मरेन.


