Levél a jövőből
Kedves Máté!
Hát hol is kezdjem…. Szerintem ott kéne kezdenem, hogy mi célból írom ezt a levelet.
Ez a levél akármennyire is hihetetlen, de a jövőből érkezik, és igen Máté én a
jövőből Jöttem és most azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy miféle
új modernizált eszközök lesznek 2020-tól kezdve 2060-ig. Ott kezdeném hogy a városokban
minden sarkon lesz legalább 1 digitális segéd eszköz amely megmutatja azon dolgokat
amelyek érdekelnének téged, ráadásul ezt úgy teszi meg hogy be szkenneli az agyadban az
elektromos impulzusokat és kiválogatja azok közül azokat amelyek látszólag
érdekelnek/érdekelnének téged. A közlekedés/utazás úgy zajlik, hogy kb. minden épület és
minden jármű fel van szerelve önlebegtető készülékekkel, amelyek megkönnyebbítik az
utazást és a biztonságos közlekedést. Emellett még ott van, hogy minden állampolgárnak
adtak egy „remotely controlled bracelet” nevű eszközt, ami annyit takar, hogy messziről
irányítható karkötő, ez az eszköz képes megmondani bárkinek (szó szerint bárkinek) bárkiről,
hogy hol tartózkodik, mit csinál stb.stb. Mindössze annyi kell hozzá, hogy be kell írni a
karkötőbe a személyenként megadott kódot. minden személy kódja bent van a világ
adatbázisában. Az oktatás az 3D-s vetítőkön keresztül megy otthon a karkötő segítségével
vagy elme kontrollal írhatják be a tanulók a válaszokat amikor olyan jellegű feladat van. Az
egészségügy csak minimálisan változott mióta 2044-ben feltalálták a rewind készüléket, ami
képes mindent vissza állitani a helyére. Amióta feltalálták azóta csak oltásokat, műtét fajtákat
és fájdalomcsillapítókat találtak fel. A mesterséges intelligenciát 2052-ben hozták
nyilvánosság elé és azóta a mindennapi élet része segít pl. a háztartásban, munkában és úgy
oldották meg hogy ne tudja elvenni az emberek munkáját engedély nélkül. Az okostelefonok
és monitorok nagyrésze be lett tiltva az egész világon mivel a kék fény rengeteg ember látását
károsította és ezeket szintúgy a karkötők váltották fel, amik korlátlan internet elérésével küldi
az elektromos impulzus jeleket az agyba. Az energiaforrásokat leváltották úgy nevezett
szentgáspin kristályokká, amik „végtelen” ön vissza töltődő energiát biztosítanak. Az úgy
nevezett dive technológiát 2048-ban találták fel, ami képes élethű szimulációt lejátszani és
játékokat futtatni, a használó képes érezni a szimulációban a szagokat, ízeket, tapintást, látni
és hallani. A készpénzt teljesen felváltották a digitális valuták pl. bitcoin, scicoin és oney, a
kézbesítéseket quantum teleportációval csinálják. A jövőben majd felváltják a háborúkat a
„cyberwar” -ok, avagy a digitálisháborúk, ezek szimplán csak interneten folyó úgynevezett
hacker tevékenységek. Az emberek átlagéletkora eléri a 96 éves kort hála a fejlett
orvostudománynak. Ezen felül 2060-ban a felfedezett állatok száma eléri a 50 millió fajt, ez
baromi sok ahhoz a jelenleg 17 millió fajhoz képest.
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