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Re: Even bijkletsen
Van:
Verzonden:
Aan:

Eef Briers (ebriers@mentalmail.air)
donderdag 29 april 2030 16:44:46
Veerle Jackers (vjackers@hotmail.com)

Hey Veerle, eindelijk nog eens nieuws van mij. Het is weer veel te lang geleden dat ik nog eens iets
van mij heb laten horen.
Ik snap steeds meer waarom je ervoor gekozen hebt naar de Kroon te verhuizen. De virtuele laag die
over de fysische wereld gelegd is neemt ons leven helemaal over. Ik voel me een monument met een
naamkaartje onder. Sinds kort zijn wetenschappers op het bizarre idee gekomen een chip in de
hersenmassa te bevestigen vanaf de geboorte en bij kinderen jonger dan 16. De chip leest de
gedachten en overal staan sensoren die op die manier detecteren wat uw behoeften zijn en via een
of ander hebbedingetje laten ze je weten waar je die behoefte kan bevredigen. Mijn dochtertje,
Amber, is volledig ingeburgerd in dit tijdperk en wou per se meedoen aan de hype! Ik was er in
eerste instantie tegen, maar aangezien deze technologische nieuwigheden toch steeds verder zullen
evolueren heb ik toegegeven. Ik vrees echter dat ik er nooit aan zal wennen. Vorige week vloog ik
samen met mijn dochter in mijn auto naar de winkelstraat op luchtweg E400. Nog niet goed
aangekomen en de horloge van Amber begon te piepen. Ze drukte op enkele knopjes (ik snapte er
niets van) en een holografisch informatiefilmpje kwam tevoorschijn “Op 1km van hier is je favoriete
winkel H&M gelegen, als je binnen het uur bij ons bent krijg je 20% korting!”. Tja, uiteraard zijn we
vlug een kijkje gaan nemen, maar niet te snappen hoe ze het geflikt hebben!
Veerle ik mis je echt verschrikkelijk, en met momenten zou het leuk zijn om jou holografisch voor me
te hebben! Jammer dat mensen op de Kroon nog geen augmented reality code hebben. Alhoewel de
echte jij uiteraard nog beter is! Het gaat vaak door men gedachten om daar bij jouw op de tweede
verdieping van de Aarde te komen wonen, zodat ik nog even terug naar het oude kan! Zonder die
laag technologie die hier overal aanwezig is. Terug simpel msn’en, Facebooken en mails sturen, enkel
de lucht en het zonnetje zien wanneer je naar boven kijk in plaats van auto’s, winkels en de Kroon.
Maar mijn dochter zou zich nooit kunnen aanpassen!
Oh, ik heb een nieuwe vriend, Nicky!  Hij is enorm lief voor mij en ook mijn ouders vinden hem
geweldig. Maar dat wist ik al voor ik met hem gesproken had natuurlijk. Ik heb hem ontmoet toen ik
buiten kwam bij de Kinepolis. Aan zijn uiterlijk zag ik onmiddellijk dat het een leuke gast was, maar
wispelturig en achterdochtig als ik ben (wat wel logisch is als je man je zomaar verlaten heeft), had ik
mijn MultiPod even in zijn richting gehouden om alle info rondom hem te zien verschijnen. De
MultiPod heb je nog gekend geloof ik, dat iPod-achtig dingetje waarmee je onmiddellijk interactieve
informatie bekomt van iedereen en alles rondom je. Het ding gaf aan dat hij single was en boven zijn
hoofd zag ik een icoontje flikkeren wat betekende dat hij een goede match voor me was. Het
percentage bleek 90% te zijn en de commentaren van zijn exen en vrienden zagen er ook heel goed
uit. Maar hij had mij blijkbaar sneller gescreend dan ik hem, want hij stond al voor me terwijl ik zijn
profiel nog aan het doornemen was met mijn mama, die op dat moment in de wachtzaal van de
geheugenchirurg zat. (De geheugenchirurg voegt extra geheugen toe aan ons brein. Zo komen mensen
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zonder chip aan extra geheugen.) Op dat vlak is de technologie toch handig, want als ik de MultiPod

niet had waren we allebei gewoon doorgelopen en hadden we elkaar misschien nooit gekend.
De Kinepolis is trouwens totaal veranderd. Het is een hele belevenis geworden, ook weer een nieuw
technologietje dat ik fantastisch vind. We krijgen een pak aan met sensoren op (degene die gechipt
zijn moeten simpelweg een soort van usb inpluggen) en spelen zelf mee in de film. Net als vroeger
moet je gewoon kiezen welke film je wil “zien”, maar daarenboven moet je ook kiezen welk
personage uit de film je wil zijn. In de zaal zitten we in supercomfortabele zetels en wanneer de film
begint, ziet ieder zijn eigen versie. Door de sensoren voel je alles wat zich in de film afspeelt. De
erotische scène had me al in de juiste stemming gebracht, ze was erg memorabel en zeer
opwindend. Ik voelde elke aanraking: zijn lippen, handen, … heerlijk om in de armen te liggen van
zo’n razend knappe en populaire acteur! ;-)
Nu even iets anders: je weet toch dat ik wat sukkelde met mijn suikerspiegel, wel daar hebben ze nu
een ideale oplossing voor. Een oplossing voor allerlei kwaaltjes zelfs. Er is een digitale HealthStore
geopend waar je allerlei overheerlijke gerechten kan bestellen. Mijn lievelingsgerecht is het smart
cakeje. Je gaat versteld staan van de werking ervan: in de winkel kan je een digitale healthmeter
bestellen die je lichaamsstatus weergeeft en dat gelinkt wordt aan je medisch dossier. Als je iets
bestelt in de HealthStore moet je gewoon even je healthmeter doorsturen en zeggen welk gerecht je
graag zou willen. De HealthStore stelt het gerecht samen en mengt er de ingrediënten in die jij nodig
hebt om je lichaamsstatus op peil te houden. En nu komt het! In plaats van de bestelling te leveren,
wordt deze gewoon doorgestuurd naar een soort “printer”, die het voedsel voor je uitprint. Het eten
smaakt iets anders dan wanneer je het gewoon klaarmaakt, maar het is toch enorm lekker! Zou
helemaal niets voor u zijn denk ik!  Voor mij eerst ook niet hoor, maar eens geproefd was ik snel
verkocht.
Dit jaar is Amber naar de middelbare school gegaan waar ze kon kiezen tussen gewoon onderwijs of
virtuele educatie. Uiteraard heeft ze gekozen voor het tweede en nu kan ze van thuis uit leren. Maar
goed dat ze die keuze gemaakt heeft, want ze had een hekel aan school. Nu ze het in een virtuele
schoolomgeving kan doen is ze erg gemotiveerd. Alles wat normaal door een leerkracht op een saaie
manier verteld werd, wordt nu aangeleerd in bijna levensechte situaties. Net zoals in de cinema kan
Amber in de virtuele wereld stappen, maar dan niet als een of andere actrice maar gewoon als
zichzelf. In de virtuele schoolomgeving en het dorp zijn diverse bronnen beschikbaar. Zo is Amber al
op de Titanic geweest en heeft ze het verhaal in levende lijve meegemaakt wat er voor zorgt dat ze
alles veel beter onthoudt. Ze komt dan af en toe naar mij en begint er honderduit over te vertellen
en zegt dan “dat wist je niet hè mama”. Ik vind het heel leuk dat ze dat doet en het is inderdaad zo
dat ik veel dingen zelf niet eens wist, zo leer ik ook nog wat bij!  Ik heb voor haar een apart
kamertje gemaakt zodat ze niet gestoord wordt, met een scherm zo groot en breed als de muur.
Nicky heeft me goed geholpen met het inrichten van haar studiekamertje en hij helpt met plezier,
niet met een lang gezicht zoals mijn man vroeger, echt een zaligheid! Hij maakt me zo gelukkig,
Veerle! ^^ Amber spendeert nu het grootste deel van haar tijd in het studiekamertje maar ik merk
dat ze op die manier veel meer opsteekt dan vroeger en dat ze zich een stuk zekerder voelt dankzij
de reële situaties waar ze in terecht komt.
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Maar genoeg over het leven hier, hoe vlot de vooruitgang op de Kroon? En hoe gaat het met u en
Dieter? Nog steeds grote liefde hoop ik! Ben je ondertussen al van gedacht veranderd over eventuele
kleine pamperkontjes bij jullie? Ik weet dat je schrik hebt dat je zoon of dochter zich niet zal kunnen
aanpassen, eens alle technologie ook de Kroon overneemt, maar neem mijn dochter als voorbeeld.
Zij zou zich geen wereld zonder kunnen voorstellen. En mijn dochtertje kan tegen die tijd zelf met de
spaceshuttle tot bij u komen en jouw spruitje (en jullie erbij ;-)) met plezier wegwijs maken! Zoals
Amber zo gek is van al die nieuwe dingen, krijgt ze dat die van u ook zonder problemen aangeleerd!
Kinderen hebben niets liever dan allerlei nieuwe snufjes waar ze zich mee kunnen bezighouden.
Ik heb gehoord dat de spaceshuttle op 7 juli naar de Kroon gaat en ik zou je dan heel graag een
bezoekje brengen want de volgende spaceshuttle is waarschijnlijk pas een jaar later. Die datum komt
ook zeer goed uit omdat Amber dan vakantie heeft en Nicky kan ook meekomen, dan kan je hem ook
ontmoeten! Je laat me maar weten wat je er van vindt, ik kijk er alvast enorm naar uit! 
Lieve knuffel van je vriendin hierbeneden
Eef

Go2030 als vriend toevoegen?

Thoughts 4: helpt je meer voor elkaar te krijgen. Ontdek Thoughts 4.
Belangrijk nieuws! Nu ook @mentalmail.air-adressen op de Kroon. Klik en creëer
Maak kennis met Mental Explorer 3! Nu nog veiliger.

