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Dzień studenta z przyszłości 
 

Jako, że człowiek z natury jest leniwy, to w przyszłości będzie się starał 
wszystko automatyzować i robić jak najbardziej przyjemne sobie. Właśnie tak będzie 
wyglądał dzień zwykłego studenta. W przyszłości studenci już nie będą biedni. 
Będzie ich stać na dobre, w połowie zmechanizowane mieszkanie, w przyszłości 
bowiem państwo będzie ingerować w kapitał ludzki i w wykształcenie całej populacji, 
gdyż to będzie znacznie przybliżało szansę na odkrycie czegoś nowego, 
potrzebnego ludziom i załatwiającego ich wszelkie potrzeby i chęci.  

Taki właśnie student budzi się z rana. Budzi go przyjemny budzik, który jest 
wmontowany w poduszkę i budzi przyjemną wibracją. Jeżeli student nadal nie wstaje, 
to w ciągu pięciu minut zasłony same otwierają się i włącza się radio, które na pewno 
poderwie studenta. Gdy student wstanie, to czeka na jego śniadanie, które już od 
wielu lat sprzedaje się gotowe, jedynie trzeba wrzucić do nowej generacji 
mikrofalówki (bo jak kiedyś badania pokazały - stara mikrofalówka była rakotwórcza i 
dlatego została zmieniona). Po śniadaniu student może sam organizować swój czas, 
lecz w ciągu dnia obowiązkow koniecznie musi osiągnąć obowiązkową ilość wiedzy, 
która zostaje przekazana poprzez połączenie kwantowego komputera z czipem, który 
jest wszczepiony w rdzeń kręgowy studenta. Tak informacja jest łatwiej 
przekazywana i przyswajana przez studenta. Następnie na studenta czekają różne 
badania. Nie zajmują one zbyt długo czasu, jednak student musi wejść do pokoju 
hologramowego i na praktycznie zastosować swoją nabytą wiedzę. Jeżeli student to 
wszystko załatwia, to może jak tylko zapragnie spędzić swój czas. Bardzo słynną 
rozrywką jest chodzenie do "Sal życia" gdzie osoba poprzez połączenie swego czipa 
i systemu nerwowego do hyper serwera może ile chce razy i jak chce przeżyć swoje 
życie, zwiedzić inne światy, lub być gdzie chce. W czasie tych połączeń student 
wszystko rzeczywiście odczuwa, bo także jest połączony systemem nerwowym. To 
wszystko zamienia najlepsze kina i gry, które były wcześniej. Ta rozrywka jest jednak 
ograniczona czasem, a czas zależy od tego ile pożytecznych rzeczy student zrobi dla 
społeczeństwa. Inna trochę mniej atrakcyjną, lecz bardziej dostępną 
rozrywką/poznawaniem świata jest biblioteka. Biblioteka jest całkiem inna niż kiedyś. 
Teraz tam są wypożyczane okulary, w których różnego rodzaju książki lub 
czasopisma są wizualizowane. Można korzystać z dwóch wersji okularów. Pierwsza, 
to wizualizacja na podstawie twego poglądu na świat, a inna domyślna, czasami 
nawet bardziej rzeczywista. Jeżeli nie masz na nic ochoty, to możesz spędzić czas w 
realnym świecie z przyjaciółmi. To możesz z łatwością zrobić kontaktując się z 
przyjaciółmi poprzez swój wmontowany czip. 

W końcu dnia, gdy student już wraca do swego mieszkania, nie musi się 
martwić o porządku, praniu, czy innych nieprzyjemnych rzeczy do zrobienia, bo aby 
to wszystko załatwić musi tylko nacisnąć kilka przycisków do automatycznego 
porządku. I mu tylko zostaje z przyjemnością i uśmiechu na twarzy iść do snu. 


