
Si jo tenc la meva vida ideal i perfecta i en una visita al genetista em diagnostiquen una

malaltia incurable que definirà el meu destí i ho he de decidir abans de tenir els 22, és a dir, al

cap de dos anys, i les opcions són o viure a un món virtual o morir als 50 anys jo sense

pensar-m'ho dos cops elegiria l'opció de morir als 50 anys.Els fets pels quals preferiria morir

abans de viure en un món virtual són uns quants.Primer de tot, des del meu punt de vista, per

molt que pot ser dur assumir-ho, preferiria viure fins als 50 anys ja que viure dins un

ordinador per a mi no és vida. Una persona que viu a un món virtual no està vivint la realitat,

prefereixo saber que em moriré al cap de deu anys i poder viure tot el que sempre he volgut

fer i no he pogut per certes circumstàncies abans de viure depenent d'una màquina, no seria la

realitat, només una imitació o ficció. No m'agradaria viure una mentida, per molt que tengui

una data màxima de vida, ho preferiria abans de tenir-la quan l'ordinador falli o la xarxa wifi

no funcioni o em desconnectin del corrent elèctric. En el cas de viure a un món virtual la teva

vida ja no depèn de tu, depèn d'una tecnologia, per molt que conservis els records i puguis

viure més anys, la teva vida ja no forma part de tu. Quan vius la realitat tu tens el control de

la teva vida, en el moment que vius dins un ordenador ja no el tens, el tenen els altres, o

l'ordinador, o la corrent elèctrica. No vius una realitat, vius una imitació on tens més temps de

vida però no ets tu, només ets la teva imatge, el teu reflex. Simplement, ets una còpia de la

realitat per aconseguir fer més anys però no aconsegueixes una vida, dins un ordenador no ets

viu.Des del meu punt de vista, si prefereixes viure a una màquina és perquè no vols assumir

la realitat de que et moriràs, i això és un fet que s'ha d'acceptar ja que la llei de la vida es que

vius perquè saps que un dia et moriràs, si saps que et moriràs, si ho tens assumit, preferiràs

poder viure el màxim de bé possible, fer un anomenat carpe diem i no preocupar-te per

qualsevol mínim problema. Si una persona no accepta que s'acabarà morint, no pot viure una

vida trenqui-la, perquè tindrà la preocupació de i si em mor demà, en canvi, si tu has assumit

que et moriràs de totes maneres, no li tens por a la mort, tindràs la tranquil·litat que passarà,

tant t'és preocupar-te per ella, ja arribarà, la mort hauria de ser el mínim problema d'una

persona, no hi ha gent eterna, tots morim i altres neixen, no hi podem fer res, no pots fugir de

la realitat i preferir viure en un món paral·lel on tot és una mentida, tot són imatges i records i

et mors en el moment en què algú o algún objecte no funciona.Prefereixo saber que visc una

realitat amb una data màxima a saber que no estic vivint una realitat, tot és una mentida i jo

l'he preferit viure . Probablement, totes les persones que hagin preferit que la seva vida

depengui d'un ordinador, al cap d'un temps se'n penediran. Pot ser al principi em costarà un

poc acceptar la realitat de què em moriré, però al final com que sé que m'he de morir, l'única

diferència que existeix és què se m'acurça la data de morir, però sé el moment en que em



moriré i aniria a gaudir el màxim de la gent que m'envolta, a completar tots els meus somnis i

no preocupar-me que em moriré, les coses dolentes (en aquest cas la mort) com que saps que

t'ha de passar, si jo sé que em moriré al cap de 50 anys ho hauré d'assumir i no em

preocuparia per la mort, aniria a transformar-ho en positiu i pensar vaig a fer tot el que abans

no he pogut fer i poder acomiadar-me de la vida de la millor manera. Tots vivim i sabem que

ens morirem així que el millor que pots fer en aquesta vida és aprendre a revertir les

situacions o els fet dolents per coses bones, al final, les coses dolentes ho són si tu vols que

ho siguin, tot es tracta de la teva perspectiva i de la manera en la qual t'enfrontis a les coses.

Per molt costi molts errors i falls i alguns d'ells es quedin més marcats, som el que som

gràcies a aquests errors i arribar a aquesta conclusió pot ser difícil, però et pot ajudar en

moltes coses, i aquest fet és un d'ells.Així que per molt difícil que pugui ser, el fet de morir

als 50 anys amb la teva memòria és el millor que pots elegir en aquestes circumstàncies. Els

teus records tant siguin bons o dolents, són teus i val més que siguin privats i que els puguis

gaudir tu abans que formin part de l'ordinador i tot aquell que hi pugui accedir. Una persona

molt important a la meva vida m'ha ensenyat que hi ha somnis o records personals que val

més guardar-te per a tu, cada vegada que els contis, ja no seran només teus, passaran a formar

part dels altres i no serà privat, hi ha coses que s'han de guardar per un mateix i disfrutar-los

sol o sola. Per aquest motiu, val més poder conservar els meus records amb la meva vida i la

realitat abans de compartir-los amb un ordinador on ja no formaran part només de la meva

memòria, ja que els records seran de l'ordenador, no de la meva memòria, a una vida virtual

no puc tenir una memòria, només una màquina que els guarda, però no em podré crear de

nous juntament amb els meus amics, família ni cap altra persona.No vull viure a una mentida

on la meva vida virtual depengui d'un ordinador, preferir viure dins una màquina és fugir de

la realitat, i jo som una persona que pensa que les persones ens hem d'enfrontar de front als

nostres problemes per molt durs que siguin. I viure a un ordinador és tot el contrari al meu

pensament, no vull viure a l'ordinador on ell faci tot per a mi, on jo no tengui el meu propi

control, on estigui limitada per un simple endoll o la corrent elèctrica, prefereixo viure la

meva vida, on jo tenc el control d'ella i no depengui de moltes coses. Prefereixo ser lliure,

conservar els meus amics, família, records, les meves coses per molt que sàpiga que un dia

tot s'acabarà, de totes maneres tot s'anava a acabar un dia, el de la meva mort així que si sé el

dia on em tocarà marxar, prefereixo fer-ho envoltada de les meves coses i havent pogut viure

una vida on pugui ser recordada alegrement amb una realitat, amb jo.Si visc a una màquina,

per molt que jo sé que als 40 anys hi aniré a viure i sabré que tindré prou temps per fer moltes

coses, a partir dels 40 ja no viuré, simplement seré una mentida dins una vida de mentida, tot



fals. Per aquest motiu millor viure 10 anys més i saber que som una veritat dins un món real i

em moriré realment, i no amb l'ordinador que em moriré quan el món virtual s'acabi, a aquest

fet no se'l podria qualificar com a mort, ja que l'únic que passa és que s'acaba la mentida i

amb ella m'acabo jo també. L'ordinador si que serà a la realitat, però jo no, l'únic que em

mantendria en vida dins l'ordinador seria ell mateix o la corrent elèctrica. Si es suposa que

estic vivint dins un ordinador que ell està a la realitat i jo no, tot és un bucle d'on no podré

sortir mai fins que es mori l'ordinador. En el moment en que es mori l'ordenador jo deixaré

d'existir dins la mentida, ja que la realitat la vaig abandonar quan als 40 vaig passar a viure a

l'ordinador degut a una decisió que vaig prendre quan tenia 22 anys i sabré que no podré

tornar-hi.Viure a un ordinador significa que tu ja no ets res, tot ho fa l'ordinador, ell pensa per

tu, ell recorda per tu perquè té els teus records, ell ho fa tot. En el moment en que l'ordinador

ho fa tot per tu, ets insignificant perquè no pots fer res per tu mateix, tu no ets res més que

una imatge de la que havia estat la teva realitat.En conclusió, elegiria viure fins als 50 anys

sabent que em moriré abans del previst a viure a un ordinador on la teva vida no és teva, tu no

existeixes, només ets una imatge que viu gràcies a un aparell electrònic. Prefereixo viure la

realitat a una mentida que simula la realitat, el món real, no on la vida ja no sigui meva i no

tengui el control del meu cos ni de la meva vida. Viure a un ordinador no és tenir una vida ni

poder gaudir d'ella, simplement no és res més que una imitació de la vida real.


