
3020 - a new world 

Αγαπητέ εαυτέ του 2020, σου γράφω αυτό το γράμμα - πάντα περίμενες κάτι τόσο τρελό - 

από το 3020! Ξέρω πως το γράμμα μου σε βρίσκει μέσα στο σπίτι. Υπάρχει έξαρση ενός ιού 

σε όλη τον πλανήτη και η σάπια κυβέρνηση της χώρας που μένεις τώρα σας έχει κλείσει 

όλους/όλες στα σπίτια σας, βάζει υψηλά πρόστιμα για την κυκλοφορία και σας ελέγχει 

κάθε φορά που πάτε μέχρι το σουπερμάρκετ ή το βουνό. Καταλαβαίνω πως αυτό μπορεί να 

κάνει κάποιον άνθρωπο έξαλλο και θυμωμένο, ειδικά εσένα που πιστεύεις σε υψηλότερες 

αξίες, στη δικαιοσύνη, τη συμπόνοια, την ευγένεια και την καλοσύνη! Έχεις τώρα ένα λόγο 

να χαμογελάσεις! Όλα αυτά κυριαρχούν εδώ! Στο 3020 ο κόσμος είναι πολύ κοντά σε όσα 

έχεις μέχρι τώρα ονειρευτεί! Οι άνθρωποι είναι πολύ λιγότεροι και αρκετά είδη ζώων και 

φυτών έχουν εξαφανιστεί, όμως ζούμε αρμονικά με τη φύση και τους γύρω μας. Έχουμε 

έρθει πιο κοντά στην ""πηγή"" (όπως το ονομάζεις), οι πόλεις μας έχουν κτίρια eco, 

απόλυτα εναρμονισμένα με το περιβάλλον, που λειτουργούν με τη βοήθεια του ήλιου, του 

νερού και του ανέμου, κατασκευασμένα από φυσικά υλικά.  Τα τρόφιμά μας προέρχονται 

μόνο από τη γη, χωρίς να την καταστρέφουμε, με τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί και μας 

παρέχει όσα χρειαζόμαστε. Όλοι/όλες έχουν πρόσβαση σε τροφή και καθαρό νερό. Τα 

σύνορα έχουν σβηστεί από όλους τους χάρτες!  Μένω πλέον στην περιοχή που θα ονόμαζες 

τότε Βιετνάμ. Ο καιρός είναι υπέροχος και η βλάστηση άφθονη. Τα κουνούπια είναι ακόμη 

αρκετά, αλλά αρχίζω να τα συνηθίζω!  Το καλό είναι πως δε μεταφέρουν πια ασθένεις, γιατί 

οι ασθένειες εξαλείφθηκαν σε τεράστιο ποσοστό και όσες έρχονται αντιμετωπίζονται 

άμεσα με φυσικά σκευάσματα και φυτικά εμβόλια, ναι και όμως συμβαίνει! Η ιατρική έχει 

κάνει άλματα! Μεταξύ μας και στο 2020 ήταν ήδη πολύ μπροστά, αλλά οι κυβερνήσεις 

κρατούσαν μεγάλο μέρος των πληροφοριών για το δικό τους κέρδος!  Καθόλου δε μου 

λείπει που λείπουν οι κυβερνήσεις. Τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά πλέον. Οι 

άνθρωποι έχουμε φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας, έτσι δεν υπάρχει ""χαζό 

πλήθος"" να εξαπατηθεί από οποιονδήποτε, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν είναι τόσο χαζός 

ώστε να θέλει να εξαπατήσει για οποιονδήποτε λόγο. Ο πλούτος είναι ισομοιρασμένος, η 

γη παρέχει όσα χρειαζόμαστε, η τεχνολογία και η επιστήμη έχει μοιραστεί. Έχουμε όσα 

χρειαζόμαστε. Η γνώση διαχέεται γρηγορότερα από το φως. Νέοι πλανήτες, νέα είδη ζώων, 

νέες μορφές τέχνης ανακαλύπτονται συνεχώς!  Μπορείς να ταξιδέψεις εύκολα οπουδήποτε 

και αυτό κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, κι εγώ μαζί. Το Βιετνάμ είναι μια προσωρινή 

βάση για μένα. Θα τρελαινόσουν επίσης με τη μουσική, οι ήχοι πλέον είναι συμπαντικοί! Το 

φαγητό έχει γεύσεις που δεν μπορείς να πιστέψεις και δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι 

κάπως σαν να είσαι πάντα στο σπίτι της γιαγιάς!  Βέβαια ο κόσμος δεν έφτασε ως εδώ 

χωρίς σημαντικές απώλειες. Και όλα κάπως ξεκίνησαν εκείνη την άνοιξη του 2020, γιαυτό 

και σου γράφω. Ο κορωνοϊός δημιούργησε δύο πόλους. Από τη μία όλοι/όλες αυτοί/αυτές 

που ο φόβος γέμισε τα πνευμόνια τους και από την άλλη όσοι/όσες συνειδητοποίησαν πως 

ήρθε η ώρα για την αλλαγή.  Υπήρξαν δύσκολες εποχές. Για αρκετά χρόνια αργότερα 

ασθένειες σαν αυτή επανέρχονταν και αφάνιζαν κόσμο. Τα κράτη που κοιτούσαν μόνο πώς 

θα προστατέψουν τον ελίτ πληθυσμό τους και τις περιουσίες των πλουσίων τους, ήταν 

τελικά αργότερα και τα κράτη που εξαφανίστηκαν πρώτα. Άφησαν τον λαό τους στην τύχη 

του. Λίγοι από το λαό έφυγαν προς τη φύση και ήταν και αυτοί που επιβίωσαν και έγιναν 

βασική πηγή αυτής της αλλαγής. Τα κράτη που με αλληλεγγύη φρόντισαν τους πάντες, 

όπως η Κούβα, είναι ακόμα λαμπρά στην Ιστορία του Κόσμου, γιατί επιβίωσαν και 

αναπτύχθηκαν, κάνοντας την αλλαγή αυτή δυνατή. Δυστυχώς ήταν ελάχιστα.  Γιαυτό και ο 

πληθυσμός πλέον είναι το 1/5 του πληθυσμού που εσύ ξέρεις. Ωστόσο δεν μιλάμε πλέον 

για φυλές και ράτσες, για φύλα, χρώματα και θρησκείες. Μόνο για ανθρώπους, με μια 



κοινή λέξη ""HUM"". Αυτό έχει εξαλείψει πολέμους, φόνους, εγκλήματα, φυλακές και 

ιδρύματα. Οι ψυχικά ασθενείς αντιμετωπίζονται με φροντίδα σε ανοιχτά πάρκα και όλες οι 

βίαιες πρακτικές, ψυχικά και σωματικά, είναι παρελθόν χρόνων.  Ξέρω πως είναι δύσκολο 

να το πιστέψεις και φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά ο κόσμος οδεύει συνεχώς προς το 

καλύτερο και σίγουρα είναι 1000 φορές καλύτερος από τον κόσμο που ζεις αυτή τη στιγμή.  

Μια συμβουλή μόνο θέλω να σου δώσω. Θυμίσου να φροντίζεις τον εαυτό σου και τους 

γύρω σου, όπου κι αν βρίσκεσαι και όποιος/α κι αν χρειάζεται τη βοήθεια σου, το χέρι σου, 

τον ώμο σου, τις λέξεις σου, τα χρήματά σου, το φαγητό σου, να δεχτείς να τα προσφέρεις 

με αγάπη. Η αγάπη αυτή επιστρέφει σε σένα με χίλιους τρόπους.  Α και μην ελπίζεις για 

τους αριθμούς του Λόττο ή κάτι τέτοιο, όμως μπορώ να σου πω πως ο πλανήτης 

ανακάμπτει, η θάλασσα είναι ακόμα εξαίσια να τη βλέπεις, τα κακαόδεντρα πληθαίνουν 

και θα γίνεις αυτό που επιθυμείς!  Φιλικά, ο εαυτός σου το 3020! 


