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چکیده
این یک پیشبینی بر اساس دو مقالهی "چکیدهی همهچیز" منتشرشده
به آدرس  http://viXra.org/abs/1605.0185و نیز "ذوالقرنین ،مسیح و
احمد" نوشته همین مولف است که بنا بر آن ساختار کیهان دستخوش تغییراتی
خواهد شد و بر مبنای آن انتظار می رود ،تکوین آن و تکامل انسان به عنوان
موجودی در بطن کیهان به شیوهای توسعه پیدا کند که در اینجا توصیف می شود.

طی  022سال آینده
بشر کمتر بو می کند
چرا که در جریان تکامل به بویایی کمتر احتیاج است
همچنین کمتر بو می دهد و تحرک جنسی با بو کمتر شده
اما بیشتر می بیند و می شنود
چشمش درشت تر ،پیشانی بلند و گوشان دراز
و بیشتر با نگاه و سخن عاشق می شود
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بشر وقتی به این تکامل می رسد که اوضاع زمین سالهاست دگرگون شده
فضای جو سنگین
آفتاب در دو نوبت تیز و کم لطف خواهد تابید
جاذبه زمین یکسان نمی ماند و دیگر قوانین نیوتون محل استفاده نیست
اتمسفر فشار شدیدتری بر جسم خواهد آورد
ساختار قلب انسان بیشتر به قلب یک زرافه شبیه می شود
عمرها کوتاه تر شده اند و بدن بشر مقاوم تر
فهم ریاضی جهان باال رفته
و هندسه به نهایت گرافیک خود رسیده
کودکان مانند فرزند چهارپایان زودتر به بلوغ می رسند
و سخن گفتن و به تبع آن تفکرکردن به زیر  ٥سال می رسد
چشمان انسان درشت تر شده و مژه ندارد
بخاطر خورشید است که کمی بیمار شده
حرکت برای او ساده است ،به همین دلیل معده او کوچک شده و به غذای کمتری احتیاج دارد
گوش های او بزرگ تر شده
چرا که سرعت صوت پایین آمده
انگار در یک اتمسفر سنگین حرکت می کند
مثل نوری که از شیشه و یا آب رد شود
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وزن بشر کمتر از  ٥٥کیلو
و درجه تب برای او باالی  0٢درجه است
بدنش صرفه جو تر شده است
و قوه تفکر و خیالش از المسه هم قوی تر شده
آلیاژ های عالی ساخته است
از هر انرژی در پیرامونش استفاده می کند
مردم مناطقی که ماه بسیار به آنها می تابد مانند اعراب بادیه نشین ،باهوش تر و آرام ترند
درختان برای کسب اکسیژن بسیار بلند شده اند
و پرنده بزرگ بر زمین باقی نمانده ،چرا که برای پرواز در زیر آن فشار ،باید جسه ی کوچک داشته باشند
سوسک هنوز هست و غذای بسیاری از جانوران شده
کتاب ها مانند یک لوح نورانی شده اند که مفاهیم را به سرعت نور به انسان انتقال می دهد
نفت تمام شده و کمی زمین پاک تر است
جاذبه و الکترومغناطیس را کنترل کرده اند
کسی به دنیا نمی آید مگر سیستم کنترل از او باخبر باشد
کشوری باقی نمانده
علم پزشکی از میان رفته
تمام کارهای بیمار به وسیله ربات ها انجام می شود
آنها سالمت تمام بشر را کنترل می کنند
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و تمام ابنای بشر را به شکلی آنالیزشده در خود ذخیره دارند
ابرکامپیوتری در کلن آلمان ساخته اند که همه چیز را کنترل می کند
حتی میزان کالری مصرفی هر لحظه انسان را
بشر هر جا بخواهد باران می بارد و یا برف
کشاورزی همه گاهی شده
فضا ماهیت ریاضی وار و خیالی پیدا کرده
زمین باد کرده و درونش تخم مرغی شده
جو زمین تغییر کرده
بخاطر درونش
داخل زمین یک هسته داغ هست
که قطرش اندکی کم خواهد شد
و جاذبه زمین هم میدانی شده
 022سال آرام
و یک اتفاق کوچک کافیست که همه چیز تغییر کند.
به علت تغییرات جدی در زمین حوالی  ٢022هجری و اندی بدر انسان کامل شده و یک جهش ژنتیکی
عظیم در انسان اتفاق خواهد افتاد ،آنگاه ابرانسان ها متولد خواهند شد.
عکس های زیر که برگرفته از تیزری تهیه شده در شعبه شیلی یونیسف درباره ترویج تعامل و پذیرش دیگران
است ،بطور تصادفی به مقدار بسیار زیادی به این پیشگویی تشابه دارد .هرچند احتمال می رود سازندگان آن
نیز دارای اطالعاتی مشابه بوده و همان را بازسازی کرده باشند:
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