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Το όραμα για το εγγύς μέλλον μας από τον κ. Keshe.
Τι θα έρθει.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Απόσπασμα από 331 KSW 5 Ιουνίου 2020.
Μια ιρανική γυναίκα ρώτησε τον κ. Keshe, ποιο είναι το όραμα (για τη Γη) για τα επόμενα 3 χρόνια ή
περισσότερα. Απάντησε, το όραμά μας είναι πολύ απλό, θα δούμε την παγκόσμια ειρήνη. Είναι πολύ
ξεκάθαρο, και στην πραγματικότητα, το έχουμε ήδη εισέλθει, είναι απλά να κάνουμε κάποια
στίλβωση. Είναι η ώρα για ορισμένα έθνη να καθαρίσουν το σπίτι τους για τα λάθη που έχουν κάνει
στο παρελθόν, αλλά αυτός είναι ο δικός τους εσωτερικός πόλεμος μεταξύ τους και όχι μαζί μας. Όπως
συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολλά πράγματα δεν θα είναι αυτό που βλέπουμε ή γνωρίζουμε σήμερα, και θα δούμε προοδευτική
εξέλιξη στην επιστήμη και την τεχνολογία τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Το κύριο πράγμα που θα δούμε
είναι η εξαφάνιση των στρατών. Οι στρατιωτικές δυνάμεις θα εκριζωθούν λόγω 2 ή 3 παραγόντων. Η
γνώση που θα αναδείξουμε θα κάνει τα σημερινά όπλα ξεπερασμένα. Επιπλέον, η παρούσα κατάσταση
στον κόσμο δεν επιτρέπει σε κανένα έθνος να αγοράσει όπλα, επειδή δεν μπορούν να το αντέξουν
οικονομικά, εκτός εάν είναι διεφθαρμένα έθνη, και οι ηγέτες τους προσπαθούν απλώς να βάλουν
κάποια χρήματα στην τράπεζα, και δεν ενδιαφέρονται για το κατάσταση στη χώρα τους.
Στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα δούμε την εξάλειψη της πείνας. Είχα αυτή τη συζήτηση στη
διδασκαλία της περασμένης Τρίτης, όταν μιλούσαμε για τη χρήση των δορυφόρων. Στην
πραγματικότητα, το Ίδρυμα Keshe δεν χρειάζεται να βασίζεται σε δορυφόρους, επειδή η τεχνολογία
που έχετε είναι πολύ καλύτερη από τους δορυφόρους. Το σύστημα που θα αναπτύξετε, όχι μόνο θα
πετάξει, αλλά θα παρέχει επίσης την ενέργεια που απαιτείται για τα τρόφιμα. Υπό αυτήν την έννοια,
στην πραγματικότητα, οι δορυφόροι έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.
Θα δούμε τη συνολική και απόλυτη εξάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αυτό θα συμβεί πολύ
σύντομα και πολύ γρήγορα, επειδή μόλις κυκλοφορήσει η νέα τεχνολογία στα πεδία μαγνητικών και
βαρυτικών, οι άνθρωποι θα βγάλουν τους κινητήρες από τα αυτοκίνητά τους. Είναι τόσο απλό, και
ελπίζουμε ότι αυτό θα κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα πανεπιστήμια του Ιράν. Αυτό
είναι ένα από τα πρώτα έργα που θέλω να συμμετάσχω και είναι στο τραπέζι για τη δουλειά που
θέλουν να κάνουν τα πανεπιστήμια. Και τους είπα, είμαι σε αυτό με τους KF Knowledge Seekers.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό σύστημα για να το κάνουμε αυτό, και θα είμαι μέρος όλων.
Όταν συμβεί αυτό, θα δούμε πολλά παλιά βυτιοφόρα εγκαταλελειμμένα στην ανοικτή θάλασσα όπου
θα σαπίσουν και θα μολυνθούν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε σχέδια για αυτούς. Με τη μείωση της
καύσης ορυκτών καυσίμων, θα δούμε αλλαγές στην ατμόσφαιρα που θα οδηγήσουν σε νέες ασθένειες,
επειδή δεν θα συνηθίσουμε να επιστρέφουμε σε καθαρό περιβάλλον.
Άλλα πράγματα που θα δούμε είναι, στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, το τέλος των ναρκωτικών και το
εμπόριο ναρκωτικών. Η βασιλεία και η ηγεσία θα τελειώσουν καθώς συλλογικά η ανθρώπινη φυλή θα
υποστηριχθεί. Η πείνα θα τελειώσει με τη διαδικασία που εξήγησα νωρίτερα, καθώς και (τη χρήση)

φαρμάκων.
Καθώς εισάγουμε τα νέα συστήματα πτήσεων, οι τρέχουσες πτήσεις προώθησης θα είναι
ξεπερασμένες από τη φύση τους. Η ανθρωπότητα θα διατηρήσει τον Διαστημικό Σταθμό ως ανάμνηση
των «καλών παλιών ημερών». Πολύ σύντομα, ο άνθρωπος θα επεκταθεί στο διάστημα και θα μπορεί
να ταξιδέψει πέρα από τη Σελήνη και τον Άρη, ακόμη και το ηλιακό σύστημα μέσα σε λίγα λεπτά.
Αυτό που βλέπω είναι πολύ απλό, και είναι το γεγονός του τι ξέρω, για το τι μπορεί να κάνει η
τεχνολογία μου και για το τι βλέπουμε. Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις θα αλλάξουν σε αυτήν, λόγω της
κορώνας. Η Κορώνα δεν ήταν τόσο άσχημη, έφερε πολλά καλά πράγματα. Θα δούμε ότι η αγορά
ακινήτων, λίγο πολύ, θα καταρρεύσει, και οι άνθρωποι θα σας δώσουν τα σπίτια τους για να ζήσουν.
Στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, με την παρούσα γνώση, οι άνθρωποι θα έχουν την επιλογή να μην
χρειάζεται να ζουν πολυσύχναστες πόλεις.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε ίσως σε 2 έως 3 χρόνια, είναι το τέλος της εξόρυξης. Το
Ίδρυμα Keshe εργάζεται στο παρασκήνιο ως μέρος των προγραμμάτων του και έχει ήδη ξεκινήσει να
το εγκαθιστά στο εξεταστικό κέντρο της Αριζόνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να
καταστρέψουμε τον πλανήτη για πόρους, ούτε να καταστρέψουμε τα αγροκτήματα, τους κήπους, τις
αυλές, τις ζούγκλες και οτιδήποτε άλλο. Θα έχουμε σεβασμό για τον πλανήτη και η γνώση θα έρθει
μέσω της μεταφοράς των χωραφιών, οπότε δεν χρειάζεται να αφήσουμε τη γη να το κάνει.
Με πολλούς τρόπους, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα σταματήσει η ανθρωπότητα είναι η σφαγή
ζώων. Η φύση θα βρει τη δική της ισορροπία, και αυτό συμβαίνει επειδή θα είναι σε θέση να
παραδώσει τροφή, ή αυτό που λέμε, ενέργεια για τη ζωή. Είναι 100% σίγουρο ότι αυτό ισχύει στα
χαρτιά, για την εξάλειψη της χρήσης ζώων. Και θα δούμε το τέλος της χρήσης και την καταστροφή του
πλανήτη.
Ειδικά τώρα, καθώς ξεκινάμε με το Corona, οι άνθρωποι θα πρέπει να αποδεχτούν την τεχνολογία και
τότε όλα αυτά τα πράγματα θα ενώνονται. Και καθώς έρχεται, και δεχόμαστε ότι λειτουργεί, τότε θα
αρχίσουμε να χτίζουμε. Η έρευνα και ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας πλάσματος και η κατανόηση του
«έργου του σύμπαντος» θα αλλάξουν τα πάντα γρήγορα.
Αυτό που βλέπω είναι ο αποικισμός. Ο άνθρωπος θα αρχίσει να αποικίζει πολύ, πολύ γρήγορα. Τώρα
πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη για το καλύτερο εστιατόριο και σύντομα θα πάμε στον Άρη για έναν καφέ
και θα επιστρέψουμε. Αυτά δεν είναι όνειρα, αυτά είναι στα χαρτιά αυτή τη στιγμή. Θα το δεις. Θα
φτιάξουμε αυτά τα μέρη για να μας ταιριάζουν για να ζήσουμε. Καθώς έχουμε δημιουργήσει τον
«θόλο της ειρήνης», θα δημιουργήσουμε έναν θόλο ζωής, ζώντας σε διαφορετικούς πλανήτες. Με
πολλούς τρόπους, δεν θα δούμε επιχειρηματίες να ανοίγουν όμορφα εστιατόρια και πρατήρια
καυσίμων, αλλά μάλλον θα χτίσουν αυτά τα κέντρα σε όλο τον χώρο που οι άνθρωποι μπορούν να
παρακολουθήσουν την ομορφιά της δημιουργίας.
Ο τρόπος εργασίας της ανθρωπότητας θα αλλάξει τα επόμενα 20 χρόνια. Κανένας από εμάς δεν θα
εργαστεί για να ζήσει, αλλά θα εργαστούμε για την ευχαρίστηση του. Όλοι θα γίνουμε επιστήμονες και
όλοι θα είμαστε αφοσιωμένοι στην υπηρεσία, γιατί όλοι οι άλλοι είναι απασχολημένοι να μην κάνουν
τίποτα, και όλοι θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Δεν το θέλω, ξέρω τι θα έρθει. Θα δούμε μια νέα ζωή, έναν νέο κύκλο. Βλέπω μια νέα γέννηση, και
αυτή η γέννηση θα αλλάξει ό, τι συνοδεύει. Η γέννηση ενός νέου κύκλου για τον άνθρωπο, και με
αυτόν θα γεννηθεί ένας νέος κύκλος για ολόκληρο το σύμπαν. Είμαστε η πιο μικρή σκόνη, αλλά, θα

γίνουμε η σημαντική σκόνη.
Βλέπω πολλά. Βλέπω το τέλος των θρησκειών, γιατί κάθε άνθρωπος θα γίνει θρησκευτικός με τη σειρά
της σωστής τάξης. Θα πιστέψουμε μέσω της ψυχής μας και θα δούμε τι είδαν οι προφήτες. Θα
ζήσουμε από το ήθος τους, όχι από εμάς που μιλάμε για αυτό.
Υπάρχει ένα πράγμα σίγουρο, και αυτό είναι σίγουρα 100%, θα δούμε πολλούς γάμους, γάμους μεταξύ
ανθρωπότητας και άλλων φυλών στο σύμπαν, που είναι εδώ, αλλά είναι πολύ ντροπαλοί για να
εμφανιστούν. Αυτό θα το δούμε γιατί, τώρα ο άνθρωπος έχει ησυχάσει και ωριμάσει. Δεν θα
κρύβονται πια στα ρούχα του ανθρώπου, αλλά θα είναι οι ίδιοι. Και αυτό θα μας σοκάρει πολλούς,
γιατί δεν θα τους φάμε, δεν θα τους δούμε ως φαγητό.
Με πολλούς τρόπους, έχουμε αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας και θα δούμε πώς θα
ανταποκριθεί η ανθρώπινη φυλή σε αυτήν. Το όραμά μου είναι πολύ απλό, γιατί ξέρω τι έφερα, και
ξέρω τι σχεδίασα, και ξέρω τι παραδίδω, και ξέρω τι θα πάρω για αυτό. Και υπάρχει σίγουρα ένα
πράγμα, θα πεθάνω στο πιο όμορφο μέρος του σύμπαντος, στη φυσική διάσταση.
Τέλος αποσπάσματος. Ακολουθεί η μεταγραφή:

Όραμα για το εγγύς μέλλον
Μεταγραφή: (331 KSW 4:15:40 )
Ε δε ζήτημα : Θέλω να ξέρω ποιο είναι το όραμα για τα επόμενα 3 χρόνια, ή και περισσότερο, δεν
ξέρω, (4:16). Είμαι νέος με αυτήν την επιστήμη.
Απάντηση: Το όραμά μας είναι πολύ απλό. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα δούμε την παγκόσμια ειρήνη, την
έχουμε ήδη εισέλθει, είναι απλώς θέμα να την γυαλίσουμε. Μερικά έθνη θα καθαρίσουν το σπίτι τους
για όσα έχουν κάνει λάθος στο παρελθόν, αλλά αυτός είναι ο εσωτερικός πόλεμος, μεταξύ τους, όχι
εμάς. Όπως βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφορετικά είναι χρόνος καθαρισμού για τον εαυτό
τους.
Σταδιακά βλέπουμε την εξέλιξη στην επιστήμη και την τεχνολογία, και πολλά πράγματα τα επόμενα 3
έως 5 χρόνια δεν θα είναι αυτά που βλέπουμε, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Κυρίως δεν θα δούμε
στρατούς, θα δούμε εξάλειψη των στρατιωτικών δυνάμεων λόγω 2 ή 3 παραγόντων. Η γνώση που θα
βγάλουμε και θα βγάλουμε θα κάνει τα σημερινά όπλα ξεπερασμένα. Δεύτερον, η παρούσα κατάσταση
στον κόσμο δεν επιτρέπει σε κανένα έθνος να αγοράσει όπλα. Δεν μπορούν να το αντέξουν
οικονομικά, αν δεν είναι διεφθαρμένα έθνη που προσπαθούν, απλά βάλουν χρήματα στην τράπεζα, δεν
έχει σημασία τι κάνει το έθνος.
Τότε θα δούμε την εξάλειψη της πείνας στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Είχα αυτήν τη συζήτηση στη
διδασκαλία την περασμένη Τρίτη, ότι μιλούσαμε για τους δορυφόρους. Στην πραγματικότητα, το
Ίδρυμα Keshe δεν χρειάζεται να βασίζεται σε δορυφόρους. Έχετε την τεχνολογία πολύ καλύτερη από
τους δορυφόρους. Το σύστημα που αναπτύσσετε, θα πετάξει και θα παρέχει την ενέργεια που
απαιτείται για τα τρόφιμα. Στην πραγματικότητα, οι δορυφόροι έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου, υπό
την έννοια αυτή. (4:18). αλλά ταυτόχρονα, βλέπουμε την εξάλειψη της ολικής και απόλυτης εξάλειψης

της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, θα δούμε το τέλος της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επειδή μόλις
κυκλοφορήσει η νέα τεχνολογία στο πεδίο Μαγνητικό και Βαρυτικό, οι άνθρωποι θα βγάλουν τους
κινητήρες από τα αυτοκίνητά τους. Τόσο απλό. Αυτό θα κάνουμε ελπίζουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα στο Ιράν, στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα έργα που θέλω να συμμετάσχω σε
αυτό, είναι στο τραπέζι του έργου που το πανεπιστήμιο θέλει να κάνει, και είπα, είμαι σε αυτό με τους
KF Knowledge Seekers. Θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να βγάλουμε ένα ειδικό σύστημα και είμαι σε
αυτό για ό, τι πρόκειται να γίνει. Βλέπουμε λοιπόν, πολλά, πολλά παλιά βυτιοφόρα που βλέπετε στην
ανοικτή θάλασσα, θα μείνουν εκεί. Σαπίζουν και μολύνουν, και έτσι πρέπει να τα σχεδιάσουμε. Είναι η
ομορφιά αυτού που θα επιστρέψουμε. Θα δούμε με μείωση στη χρήση αυτού που ονομάζουμε, ορυκτά
καύσιμα πολλές αλλαγές. Θα δούμε νέες ασθένειες λόγω αλλαγής της ατμόσφαιρας, γιατί
επιστρέφουμε σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα και δεν έχουμε συνηθίσει.
Βλέπουμε το τέλος των ναρκωτικών και τη διακίνηση ναρκωτικών στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Δεν
βλέπουμε τίποτα σε αυτή τη γραμμή. Αυτό που βλέπω, είναι το τέλος αυτού που ονομάζουμε τις
τρέχουσες πτήσεις προώθησης καθώς εισάγουμε όλο και περισσότερα νέα συστήματα πτήσεων, επειδή
θα είναι ξεπερασμένα από τη φύση τους. Αυτό που βλέπω, η ανθρωπότητα θα διατηρήσει το
διαστημικό σταθμό ως ανάμνηση των «καλών παλιών ημερών». Πολύ σύντομα, επειδή ο άνθρωπος θα
κινηθεί πέρα από το διάστημα, στον Άρη και τη Σελήνη, και πέρα από το ηλιακό σύστημα μέσα σε
λίγα λεπτά. (4:20).
Βλέπουμε το τέλος της βασιλείας και της ηγεσίας, θα γίνει μια συλλογική ανθρώπινη φυλή για να
στηριχθεί. Βλέπω το τέλος των πεινασμένων στη διαδικασία όπως εξήγησα, και το ίδιο (με) φάρμακο.
Αυτό που βλέπω είναι πολύ απλό, είναι το γεγονός ότι γνωρίζω ότι έχει η τεχνολογία μου και στην
πραγματικότητα βλέπουμε ότι οι παγκόσμιες κυβερνήσεις θα αλλάξουν σε αυτήν λόγω της κορώνας. Η
Κορώνα δεν ήταν τόσο άσχημη, έφερε πολλά καλά πράγματα. Αυτό που βλέπουμε είναι λίγο πολύ η
συντριβή στην αγορά ακινήτων. Οι άνθρωποι θα σας δώσουν τα σπίτια τους για να ζήσουν σε αυτό,
διότι με τις σημερινές γνώσεις και τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ζουν σε
πολυσύχναστες πόλεις. Θα υπάρχει μια επιλογή.
Αυτό που βλέπουμε, ένα από τα πρώτα πράγματα, στα επόμενα, ίσως 2 έως 3 χρόνια, είναι μέρος του
προγράμματος του Ιδρύματος Keshe, αυτό που θα εργαστούμε στο παρασκήνιο, είναι το τέλος της
εξόρυξης. Αυτό θα έρθει πολύ, πολύ γρήγορα, και η αρχή του είναι ήδη εγκατεστημένη στα κέντρα
δοκιμών της Αριζόνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουμε στους πόρους για να καταστρέψουμε και να
καταστρέψουμε τα αγροκτήματα, τους κήπους και τις αυλές, τις ζούγκλες και οτιδήποτε άλλο. Θα
έχουμε σεβασμό για τον πλανήτη. Η γνώση θα προέλθει από τη μεταφορά των πεδίων. Δεν αφήνουμε
τη γη να κάνει.
Με πολλούς τρόπους, βλέπω το τέλος της σφαγής ζώων, αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που
θα σταματήσει η ανθρωπότητα. Η φύση θα βρει τη δική της ισορροπία, και αυτό οφείλεται στο ότι
μπορεί να προσφέρει τροφή, ή αυτό που ονομάζουμε, ενέργεια για τη ζωή, θα εξαλείψει τη χρήση των
ζώων. Αυτό είναι 100% σίγουρο ότι θα είναι στην κάρτα. Από την άλλη πλευρά, (4:22). θα δούμε το
τέλος της χρήσης και την καταστροφή του πλανήτη. Όλα αυτά θα έρθουν μαζί, τώρα ειδικά όταν
ξεκινάμε με την Corona, τώρα που έρχεται η τεχνολογία, οι άνθρωποι πρέπει να το αποδεχτούν, λόγω
της Corona. Και καθώς έρχεται, αποδεχθήκαμε ότι λειτουργεί, αρχίζουμε να χτίζουμε. Η έρευνα και η

ανάπτυξη στη νέα τεχνολογία του πλάσματος και η κατανόηση του έργου του σύμπαντος, θα αλλάξει
τόσο γρήγορα.
Αυτό που βλέπω είναι ο αποικισμός. Ο άνθρωπος θα αρχίσει να αποικίζει πολύ, πολύ γρήγορα.
Πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη για το καλύτερο εστιατόριο, πάμε στον Άρη για έναν καφέ και πίσω.
Αυτά δεν είναι όνειρα, αυτά είναι τα χαρτιά. Θα το δεις. Θα κάνουμε αυτά τα μέρη για να μας
ταιριάζουν, σαν να ζούμε. Καθώς έχουμε δημιουργήσει τον «θόλο της ειρήνης», θα δημιουργήσουμε
έναν θόλο ζωής, ζώντας σε διαφορετικό πλανήτη. Με πολλούς τρόπους, θα δούμε ότι οι επιχειρηματίες
δεν θα ανοίξουν όμορφα εστιατόρια και πρατήρια καυσίμων, θα χτίσουν αυτά τα κέντρα απέναντι, και
διαφορετικές διαδρομές που οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθήσουν την ομορφιά της δημιουργίας.
Ο τρόπος εργασίας της ανθρωπότητας θα αλλάξει τα επόμενα 20 χρόνια. Λοιπόν κανένας από εμάς δεν
θα δουλέψει, γιατί πρέπει να εργαστούμε για να ζήσουμε. Θα εργαστούμε με τη χαρά του. Όλοι θα
γίνουμε επιστήμονες και όλοι θα αφοσιωθούμε στην εξυπηρέτηση. Επειδή όλοι οι άλλοι είναι
απασχολημένοι να μην κάνουν τίποτα, και όλοι οι άλλοι θα κάνουν ό, τι τους αρέσει. Δεν βλέπω, ξέρω
τι θα έρθει. Θα δούμε μια νέα ζωή, έναν νέο κύκλο. Βλέπω μια νέα γέννηση, και αυτή η γέννηση θα
αλλάξει ό, τι συνοδεύει. Η γέννηση ενός νέου κύκλου για τον άνθρωπο, και με αυτόν θα γεννηθεί ένας
νέος κύκλος για ολόκληρο το σύμπαν. (4:24). Είμαστε η πιο μικρή σκόνη, αλλά, γινόμαστε η
σημαντική σκόνη.
Βλέπω πολλά, το τέλος των θρησκειών, γιατί κάθε άνθρωπος γίνεται θρησκευτικός με τη σειρά της
σωστής τάξης. Πιστεύουμε μέσω της ψυχής μας και βλέπουμε αυτό που είδαν οι προφήτες. Θα
ζήσουμε από το ήθος τους, όχι από εμάς που μιλάμε για αυτό. Υπάρχει ένα πράγμα σίγουρο, και αυτό
είναι σίγουρα 100%, θα δούμε πολλούς γάμους, γάμους μεταξύ ανθρωπότητας και άλλων φυλών, που
είναι εδώ, πολύ ντροπαλοί για να εμφανιστούν, γιατί τώρα ο άνθρωπος έχει ησυχάσει, ο άνθρωπος έχει
ωριμάσει , θα το δουμε. Δεν θα κρυφτούν στα ρούχα του ανθρώπου, θα είναι οι ίδιοι. Και αυτό θα
προκαλέσει πολύ σοκ σε πολλούς από εμάς, γιατί δεν τα τρώμε, δεν τα βλέπουμε ως φαγητό.
Με πολλούς τρόπους, έχουμε αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας και θα δούμε πώς θα
ανταποκριθεί η ανθρώπινη φυλή σε αυτήν.
Το όραμά μου είναι πολύ απλό, γιατί ξέρω τι έφερα, και ξέρω τι σχεδίασα, και ξέρω τι παραδίδω, και
ξέρω τι θα πάρω για αυτό. Και υπάρχει σίγουρα ένα πράγμα, θα πεθάνω στο πιο όμορφο μέρος του
σύμπαντος, στη φυσική διάσταση.

