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   PACIÈNCIA I COM DEFINIR-SE DE CARES ENFORA: 

 

   Restar receptiu amb segons qui. 

   Evidentment qui té com a principi la definició del seu estil de 
vida, s’inmunitza contra els problemes d’identitat (encara que el 

més important considero que es troba al cap i no al vestir). 
 

   Jo no sóc exclusiu i no vull que em preguntin sobre això. 

   Un dels meus pilars és no impresionar ni sentir vergonya del 
que tinc ganes de fer; lo clàssic ja fa massa que em dura com a 

espasa de Damocles. 

 
   Realment, i no és tan descabellat, existeixen persones que no 

volen que se les feliciti (i en major grau aduli)... ja que es malfien 

i creuen en els interessos creats que això comporta (tot té un 
preu). 

 

 
   A MERCÈS DE LA TEMPESTA: 

 

   Quan analitzem i recordem el passat ens situem en una posició 
llunyana al present i obrim un espai que podem definir com un 

estat mental. 

 
   “La foto i el seu negatiu”: passa el mateix a l’exterior del 

laboratori (esfera terrestre o univers); per exemple, en un forat 

negre, segons sembla, entre el que hi ha dins seu i el que hi ha 
fora seu s’acaben completant els 2 extrems de la informació de la 

partícula; es produeix l’entrellaçament. 

 
   La meva opinió sobre les malalties o ingressos per accidents és 

que poden succeir quan menys t’ho esperes, i que cal prevenir 

abans que curar. Si a una certa edat encara no t’han hospitalitzat, 
és probable que et passi. Si jo, que pateixo esquizofrenia, encara 

se m’hi sumés una altra malaltia paral·lela, m’enfonsaria. 
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   És cert que els grans personatges també cometen errors o estan 

malalts. 
   Quan una persona fa anys que està en una posició o fa el mateix, 

és probable que agafi massa confiança i per extensió s’acomodi 

als llaurers; cal fer l’esforç d’aixecar-se i sortir de la poltrona. 
 

   Llegir entre línies i al menys tenir en compte que jo també hi 
sóc present. És cert que puc influir en la culturització del meu 

voltant?. 

 
   Completar un moment difícil (per exemple quan et trobes en un 

lloc o amb unes companyies que no t’agraden) pot eternitzar-se. 

 
   Sempre queda la opció de preguntar!!. 

 

   Ara potser em toca a mi, oblidar. 
 

   “Suma y sigue” com un rellotge. És més, quan cometo l’error de 

creure que envio un missatge telepàtic tot se’m cau al damunt. 
 

   Obsessió per algo equival a fracàs. És la severitat i el respecte 

sinònim de constància i “tesón”?. 
 

   Carregar energia fent-s’ho sol  suicidi. 

 
   Qui només cobreix les seves necessitats bàsiques no fa res més 

que comportar-se com un “gra de spus”. 

 
   Si la pausa causa dolor a algú altre... sobretot que m’ho 

diguin!!. 
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   VARIACIÓNS DE LA “IDEALITAT” O 

“NORMALITAT”: 

 

   Sobra Energia per a acabar el dia cansat. 
    

   Dosificar resulta complicat.  
 

   Cal representar un paper en aquesta vida? (actuar de psicòleg, 

de mestre que dóna solucions...) 
 

   Saber retenir allò més important i no passar de tot ja que és una 

actitud molt “pobre”. 
 

   Poder esquivar el temporal o caure enmig del guirigall... em 

situaré on pugui. 
 

   El fi d’any és una festa on es permet quasi de tot. 

 
   Com és que els del·liris mai són compartits?. I si volem retenir-

los?. 

 
   Una visió panoràmica i on la vista mira enlaire... aclareix la 

ment. 

 
   Gran ensenyant qui dóna pautes o recursos per a solucionar els 

problemes per tu mateix. L’educació és estricte per definició. 

 
   També cal haver experimentat la vida en comú o compartida per 

a minimitzar certs problemes de convivencia. 

   Si no, sorgeixen casos esporàdics de maltractaments en 
parella...amb desenllaços fatals...  

 

   Òbviament calen $, però és útil distribuir-los per a la pròpia 
comoditat o interessos i no magnificar el seu valor ja que els 

diners serveixen per a viure i no viure pels diners. 
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   APURANT ELS ÚLTIMS CARTUTXOS: 
 

   Cal paciència per a situar l’amor i un suport emocional per 

sobre de qualsevol altra disputa o conflicte d’interessos o 
diferències... 

 
   Vida més independent que la meva és difícil de trobar. 

 

   En part ara em seembla que haig de purgar els pecats que he fet 
des de fa un període de temps ençà (ara per ara ja ho veig com a 

inútil perquè he superat tota tendència a “mea culpa”). 

 
   Acàs primer vénen ells i després jo? o al revés?. 

 

   Avasallar  atropellar i  cobrir les necessitats primàries i així 

guanyar-se la pau: són actituds que ens acosten a la part més 

primitiva de l’ésser humà i encara que sembli que la evolució ens 

qualifica com a 1er món, encobertament, “this kind of existence is 
still alive”. 

 

   Cal passar amb velocitat considerable (o en altres paraules 
resumir per a no quedar “stacked” o exclòs de joc). 

 

   A ningú li agrada ni la simplicitat ni fer una catarsi necessària o 
reciclar allò que està acostumat a fer. 

   El problema és l’inmobilisme i la atròfia de les habilitats. 

 
   No només escric per a queixar-me d’algo: saber parlar 

constructivament és una qualitat que suma enters en detriment de 

la pobresa de recursos. 
 

   Sovint perdo el control i evoluciono amb un patró de conducta 

més avançat i reformista que no em deixa marge d’error. Com que 
sóc humà m’equivoco (i puc donar gràcies a això perquè és senyal 

que estic viu). 
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   Seguir el fil dia a dia és d’allò més dur. Ara estic constatant que 
vaig sol pel món; malgrat tenir una colla on reforçar-me, tothom 

té la seva vida privada que no explica a qualsevol passavolant que 

volti per aquí. 
 

   A voltes és millor diferenciar el somni de la realitat,encara que 
el somni és un fet màgic pel qual recarreguem piles i ens situem 

com a espectador passiu de l’activitat que ocorre a l’altre punta 

del món. 
 

   Trobar murs i superar-los és encomiable, però estar al lloc que 

et toca també té la seva gràcia 
 

   25/01/10. 

 
   És cert que tinc dolors, però no se solucionen de forma senzilla: 

 

cal paciència i  
 

   Tot déu ha de complir certes normes, o empassar-se-les amb la 

vista fixe i la ment oberta. Deixar els collons a casa i sotmetre’s a 
les lleis que imperen; al fer-se gran et van domesticant i calmant. 

 
 


