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  Co by było fajnie mieć - TRANSFUNKCJONER 
 

 

 Jakby to było, gdybyśmy mogli mieć każdą rzecz na wyciągnięcie ręki. 
Wszyscy oglądając w dzieciństwie bajkę o lampie Alladyna zastanawialiśmy się, co 
zażyczyli byśmy sobie gdyby taka lampa była w naszym posiadaniu? Jakie trzy 
życzenie wypowiedziałby każdy z nas? 

 W dalekiej przyszłości będzie już to możliwe. Dzięki technologii kwantowej 
pozwalającej nam w dowolny sposób manipulować materią. Podstawy do sworznia 
takiego urządzenia, mogącego wykreować dowolny przedmiot daje nanotechnologia. 
Dziś, dysponując urządzeniem takim jak cyklotron, jesteśmy w stanie wygenerować, 
dzięki zderzeniom, nowe cząsteczki oraz zamieniać miejscami atomy. 
 Maszynę, którą mam zamiar zaprezentować nazwę ”Transfunkcjonerem”. 
Wymiary tego cuda techniki nie będą przekraczały rozmiaru zwyczajnej szafy na 
ubrania. Jego użytkowanie, swoim skomplikowaniem przypominać będzie obsługę 
pralki. Do odpowiednich pojemników wsypiemy mieszaninę atomów odpowiednich 
pierwiastków, a następnie wybierzemy na ekranie dotykowym interesujący nas 
przedmiot określając jego wielkość i kształt. Po wciśnięciu przycisku START i 
odczekaniu parunastu minut otworzymy drzwiczki od naszego ”Transfunkcjonera” i 
cieszyć się będziemy np. nowym iPhonem. 
  Jak wyglądałby zwyczajny dzień z takim urządzeniem? Wstajemy rano od razu 
myśląc nad pyszną jajecznicą. Po wejściu do kuchni, w której jedynym urządzeniem 
do gotowania jest nasza czarodziejska maszyna, ustawiamy odpowiedni program i 
automatycznie zostaje wygenerowany nasz posiłek. Chwilę później zastanawiamy się 
w co ubrać się do pracy. Oczywiście nasz ”Transfunkcjoner” jest w tym pomocny. Z 
listy ubrań wybieramy nowy granitu od Versace. W pracy nadal pamiętamy o naszym 
urządzeniu, które jest ogólnodostępne, a do tego może zastąpić drukarkę. Wracając 
do domu nie myślimy już o takich uciążliwych rzeczach jak zakupy. Przecież i tak 
wszystko potrafi nasz ”Transfunkcjoner”! 
  Opisując dane urządzenie na pewno, należy pamiętać że nie będzie ono 
generować dla nas wszystkiego za darmo. Każde naciśnięcie przycisku START, po 
wybraniu z list przedmiotów interesującej nas rzeczy, powoduje automatyczne 
przelanie pieniędzy na konto wynalazcy. Cała czynność będzie odbywać się 
automatycznie za pomocą zdalnego chipa wszczepionego w dłoń. 
  Myślę, że w zupełnie nie tak dalekiej przyszłości taki ”Transfunkcjoner” będzie 
powszechną elementem wyposażenia każdego gospodarstwa domowego. 
 
 
 
 
 

 


