Nota de diari dia 25 Maig de 2026
Ja es de nit , el cel fa dies que esta diferent , el color , l’escalfor del sol , les
tonalitats , es estrany fa dies que no hi ha núvols i les nits brillen intensament , dema i
com molts d’altres anomenats ja “inactius” tinc que exposar dins el programa de
formació de noves generacions de “leaders” , la meva experiència dins la crisi del
2008 ,es una aportació considerada obligatòria tot i que jo la trobo totalment inútil,
encara hem costa mantenir una conversa virtual i mes si tinc que fer una exposició , es
fred i en la distancia l’expressió dels rostres que escolten es quasi fantasmagòrica , be
ara hem relaxo, una mica de distracció ajudarà , tot el que el necessitem els
“residents” es a la xarxa , descarrego una aplicació, que tot i que hem costarà varies
unitats de “crèdit” considero que serà una bona teràpia que m’he ajudarà dema, hem
poso els receptors sensorials Standard premo dins el menú l’opció “vol extracorporal”
dins les diferents per “modus sommi nocturn” es la recomanada pels diferents usuaris
es relaxant, estic una mica alterat però les meves constants vitals son correctes i hem
permeten l’inici dins l’experiència .
Una sensació de benestar m’envolta, noto que estic relaxat i començo a flotar
dins l’estança en aquest moment no se exactament que succeeix nomes hem deixo
portar , puc controlar mínimament els meus moviments , vull sortir fora i hem veig al
exterior desprès de traspassar sense dificultat les solides estructures dels habitacles , es
fosc , torno a tenir la mateixa entranya sensació de fa dies , tinc una mica de por per les
vies de transit sobreposades aquesta hora les línees rutinàries que son mes baixes
tenen poc fluixa , les mes altes son buides, hem tranquil·litzo mentre m’allunyo de la
basta metròpoli responsable de l’ eliminació dels petits poblets d’abans, en pocs
segons a gran velocitat aquesta ja nomes es un puntet llunya i poc desprès veig el mon
com si fos una recreació de sobretaula , aquesta tecnologia es fascinant penso ,
m’adono però que al fons unes llums ondulades brillen en colors indefinits , sembla
una aurora boreal, m’aturo però la llum continua cap a mi , que passarà si hem
traspassa, cosa que succeeix al moment , s’acosta al planeta , els efectes sobre el nostre
mon son especulativament coneguts en baixes intensitats , però aquesta quina serà la
seva influencia , intento ràpidament recordar com era la desconnexió al sistema en el
que estic , no puc recordar res, els efectes electromagnètics poden ser devastadors i jo
immers en un suport totalment dependent, veig com surt el sol , es fa de dia a la
metròpoli, de sobte noto una petita descarrega cerebral i m’adono que les percepcions
son diferents , tinc fred, soc al mateix lloc però immobilitzat, ja no hi ha llumetes a la
zona fosca del planeta , noto la meva pròpia expressió de penic , on soc , com tornaré
a casa.. de sobte penso , quina paradoxa avui es el meu aniversari.-

