Experiência n°67 [conto]
- Introdução: É feriado.
- Objetivo: Ser feliz.
- Justificativa: Nenhuma.
- Metodologia: Tentativa e erro.
Relatório final
[6:15] - Início dos procedimentos
250ml da substância 1 administrada na forma líquida.
2g da substância 2 administrada de forma fumófita.
[7:15] - Leitura dos parâmetros
Temperatura: 37,5°C
Pulso: 95 bpm
Pressão: 139
Respiração regular.
Foco se expandindo.
[8:15] - Sintomas físicos
Ondas de calafrios.
Aumento exponencial da atividade das glândulas sudoríparas.
Dilatação máxima da pupila.
[9:15] - Sintomas quânticos
Sentimento abrupto de bem estar e euforia.
Risos compulsivos.
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Referências inconscientes confusas.
[10:15] - Sintomas psíquicos
Oscilação de humor.
Longas pausas para reflexão encarando o infinito com a boca aberta.
Completa desorientação temporal.
[11:15] - Registro de alucinações
Elefantes voando.
Conversa com Deus.
Criação de asas.
[12:15] - Manutenção dos procedimentos I
1 pílula da substância 3, diluído na substância 4, administrado via oral.
2g da substância 2 administrada de forma fumófita.
[13:15] - Atualização dos parâmetros
Temperatura: 38,5°C
Pulso: 119 bpm
Pressão: 1511
Respiração regular.
Foco expandido e infinito.
[14:15] - Sintomas físicos
Descontrole parcial dos movimentos.
Atividade das glândulas sudoríparas em evolução constante.
Olha distópico.
[15:15] - Sintomas quânticos
Choro compulsivo.
Captação de energia extra-sensorial através da emissão de grunhidos.
Dispersão de raios gama e manipulação da luz.
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[16:15] - Sintomas psíquicos
Comunicação com o mundo via espasmos ritmados em Lá.
Criação de realidades paralelas e multiplicação de personalidades.
Descolamento total da imaginação.
[17:15] - Registro de alucinações
Paredes derretendo.
Chão afundando.
Telhado voador.
[18:15] - Manutenção dos procedimentos II
1 comprimido da substância 5 administrado via sublingual.
40ml da substância 4 administrada na forma líquida.
2g da substância 2 administrada de forma fumófita.
[19:15] - Atualização dos parâmetros
Temperatura: 38,5°C (estável)
Pulso: 122 bpm
Pressão: 97
Respiração lenta.
Total perda de foco.
[20:15] - Sintomas físicos
Tremedeiras constantes por todo corpo.
Glândulas sudoríparas alucinadas.
Relaxamento completo dos músculos e movimentos congelados.
[21:15] - Sintomas quânticos
Experimentação de sensações extra-corporais.
Percepção interestelar da força das galáxias.
Liberação intensa de calor via anal.
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[22:15] - Sintomas psíquicos
Letargia paranóica delirativa.
Concepção de ideias sem sentido combinado com movimentos aleatório dos membros.
Sorriso estampado na cara.
[23:15] - Registro de alucinações
Não foi possível diferenciar as dimensões.
[00:15] - Procedimento encerrado
Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/experiencia-n67-conto
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