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                                                         ORASUL FUTURISTIC 

  

Suntem oameni, nu putem cunoaște viitorul, dar îl putem prezice. Întrucât 

tehnologia a descoperit deja spațiul. Ne putem imagina fie trăind în spațiu, fie 

trăind într-un oraș plutitor pe cer. Punctul meu de vedere cu privire la acest 

subiect pe care aș dori să îl împărtășesc: 

  

• Deoarece știința a dezvoltat deja o cameră cu gravitație zero, ne putem imagina un 

oraș plutitor în viitor. Orașul plutitor va ține zgârie-nori în el și va fi acoperit cu un 

scut de trăsnet albastru în jurul său pentru a împiedica pătrunderea aerului poluat în 

el, orașul va produce propriul său oxigen artificial. Vor fi gravitație în oraș, dar orașul 

va pluti pe cer din cauza zonei de gravitație zero.   

•  O altă predicție, deoarece spațiul este deja pe deplin descoperit, putem, de 

asemenea, să ne așteptăm să ne mutăm în spațiu, poate pe Marte, deoarece apa a 

fost găsită acolo. Cred că ne vom muta pe Marte într-o navă spațială, va fi destul de 

scump și vom petrece o mulțime de ani de pe pământ doar printr-o vizită pe Marte. 

• Pot exista o mulțime de posibilități, noaptea, înconjurată de stele sau nori, Luna pare 

îndepărtată și lipsită de viață. Cu toate acestea, deține un loc de o frumusețe și o 

dominație unice pe cer. Cred că și unii oameni se vor muta pe lună. Dacă ne mutăm 

în lună, vom transporta apă, alimente și alte bunuri necesare. 

• O altă posibilitate, poate că vom avea mașini zburătoare, nave spațiale, rachete și 

poate mărfuri artificiale precum apă, oxigen și alimente. Poate că în loc de haine 

normale, vom purta costume de metal în care ne putem deplasa instantaneu în 

spațiu. 

 Pot exista posibilități infinite, ne putem muta în alte locuri sau putem ajunge 

foarte departe cu inteligența artificială. Ideea este că poate fi și inversă, poate 

rămânem fără apă și mâncare și ajungem la canibalism. Orice poate fi posibil; 

ar trebui să fim atenți la acțiunile pe care le desfășurăm. 


