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„Człowiek w 2142 roku…” 
 
 

 Przyszłość… rok 2142, przez setki dziesiątki lat, oblicze człowieka we 
wszechświecie zmieniło się diametralnie, a człowieczeństwo nabrało nowego, 
lepszego i bardziej zaawansowanego technicznie znaczenia. 
 JuŜ od momentu przyjścia na świat, noworodek w czasie do dwóch godzin od 
jego narodzin zostaje wprowadzony w nowe technologie Ŝycia codziennego. OtóŜ, 
wyspecjalizowane roboty dokonują wszczepienia do mózgu niemowlęcia 
mikroprocesora zwanego - MBP (Micro Bio-Processor). Ten cud techniki jest 
nieodzownym elementem Ŝycia „człowieka przyszłości”. Dzięki mikro-bio wiązaniom z 
mózgiem człowieka, sześciokrotnie zwiększa moŜliwości zapamiętywania informacji, 
pozwala na szybsze reagowanie i podejmowanie decyzji. MBP rejestruje i przesyła 
dane dotyczące funkcji Ŝyciowych tej osoby. Informacje te wędrują w sposób 
bezprzewodowy do głównej bazy danych znajdującej się w centrum bezpieczeństwa 
człowieka. W przypadku stanu zagroŜenia Ŝycia, natychmiast zostaje wysłana 
pomoc, która do poszkodowanego dociera w czasie krótszym niŜ 5 minut. Oprócz 
tego w ciało człowieka wszczepia się 5 micro-botów (dwa odpowiedzialne za 
kończyny górne, kolejne dwa za kończyny dolne i jeden odpowiedzialny za tors). 
Micro-boty w powiększeniu przypominają malutkie pajączki, są nadzorowane przez 
MBP, a ich głównym zadaniem jest wzmacnianie mięśni poprzez pobudzanie ich 
wiązkami elektrycznymi, pobudzanie krąŜenia i prawidłowego budowania i 
odbudowywania się skóry. Co ciekawe w przypadku większej liczebności micro-
botów na ciele człowieka zaobserwowano niespodziewane wytwarzanie pola 
elektromagnetycznego, które sprawiało, iŜ człowiek zyskiwał nowe umiejętności 
zwane popularnie „mocą”, np. przesuwanie obiektów. Takie micro-boty zyskały miano 
midichlorianów.  
 Dzięki MBP dzieci spędzają znacznie mniej czasu w szkole(3-4h), łatwiej 
przyswajają wiedzę, którą później potrafią wykorzystać we właściwy sposób. Szybciej 
się rozwijają. Pod względem fizycznym dzięki micro-botom zdobycie upragnionej 
muskulatury, lub teŜ smukłej sylwetki nie wymaga zbytniego wysiłku, a zachowanie 
zdrowego trybu Ŝycia jest prostsze. W sferach Ŝycia osobistego, wraz z odkrywaniem 
wszechświata, znajomość wielu języków stała się wymogiem, równieŜ i tu pomaga 
MBP, i tak np. opanowanie 20 języków nie sprawia nikomu kłopotów. Oprócz 
aspektów związanych z umysłem i Ŝyciem codziennym, nie moŜna zapomnieć o 
odczuciach i uczuciach człowieka. Gdy przeŜywamy waŜne chwile w naszym Ŝyciu, 
MBP rejestruje je i umoŜliwia ich późniejsze odtworzenie w postaci hologramu. 
RównieŜ nasze sny ulegają zapisowi i tak samo mogą być później odtworzone.  
 Znaczne polepszenie Ŝycia i zwiększenie witalności ciała człowieka, 
spowodowała, iŜ przeciętny czas Ŝycia to 184 lata, a co najwaŜniejsze organizm 
zaczyna się starzeć dopiero po ukończeniu 140 lat, teraz w pełni moŜna się 
nacieszyć Ŝyciem. ☺  Wraz z naszą śmiercią pozostaje po nas ślad w postaci 
hologramów z fragmentami naszego Ŝycia. Nowe Technologie sprawiły, iŜ Ŝycie stało 
się przyjemniejsze, a samo Ŝycie długie i ciekawe. 


